
  

  

 
 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Ταεκβοντό  των Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών 

(ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων , σχολικού έτους 2021-2022» 

Έχοντας υπόψη :  
 
1. τις διατάξεις:  
 
α) του ν.1566/1985 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  
β) του ν.4823/2021 (Α΄136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και 
άλλες διατάξεις»,  
γ) του Π.Δ.18/2018 (Α΄31/23.2.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  
2. την υπό στοιχεία Γ4/931/671/13.11.1986 Κανονιστική Απόφαση «Σχολικές Αθλητικές 
Εκδηλώσεις» (Β΄ 99/26.2.1987), που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/88 (Α΄ 296),  

3. την υπό στοιχεία 2/5472/0022/03-02-2014 (Β΄ 224/5. 2.2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Δαπάνες σχολικών αγώνων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αριθ. πρωτ. 2/11420/ΔΕΠ/16 
(Β΄516 /1.3.2016) κοινή υπουργική απόφαση και με τη με αριθ. πρωτ. 2/56070/ΔΕΠ/05-08-2016 (Β’ 
2582/22.08.16 κοινή υπουργική απόφαση),  

4.την υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 (Β΄3754/21.11.2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα: 
«Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

-------- 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β΄ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΩΝΩΝ 

 
----- 

Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας:  

 

 
Μαρούσι, 6 Απριλίου 2022 

   Αρ. Πρωτ. : 39637/Δ5 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr  
Email  : physea1@minedu.gov.gr  
Πληροφορίες : Χ. Μπάκα 
                                 Ε. Σταμάκη 
                                 Α. Τζίκος 
                                  
Τηλέφωνο : 210 344 3516/3015/2137 

 

 
 

ΠΡΟΣ :  ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
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5. την υπό στοιχεία 1614/Υ1 (Β΄ 8/10.1.2020) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος 
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, […] 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,  

6. την υπό στοιχεία 141966/05.11.2021/Δ5 (ΑΔΑ:66Ξ546ΜΤΛΗ-ΚΛΣ) απόφαση της Υφυπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών 
Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) σχολικού έτους 2021-2022», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
υπό στοιχεία 2927/Δ5/11.01.2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΕΔ46ΜΤΛΗ-ΣΥΝ) απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.,  

7.την υπό στοιχεία 29952/Δ5/15.3.2022 (ΑΔΑ:Ρ9Ι346ΜΤΛΗ-ΟΒΧ) απόφασης της 
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων 
ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων σχολικών Αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού 
έτους 2021-2022», 
8.. την με αρ. πρωτ. 29863/Δ5/16.3.2022 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου 
σχολικού έτους 2021-2022», 

9. το με αρ. πρωτ. 31376/18.3.2022 έγγραφο της της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
«Προγραμματισμός και συνδιοργάνωση Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ Ολυμπιακών 
Αθλημάτων για το σχολικό έτος 2021-2022», 
10. την 2η Πράξη/30.3.2022 της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών 
Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και την εισήγησή της αναφορικά με την Προκήρυξη των Πανελλήνιων 
Αγώνων Ταεκβοντό  ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2021-2022.  
11. τα με αρ. πρωτ.: 33446/29.3.2022 και 36782/31.3.2022 έγγραφα της Ελληνικής  Ομοσπονδίας 
Ταεκβοντό και το σχετικό αίτημα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας για 
συνδιοργάνωση με την Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό  των Πανελληνίων Αγώνων Ταεκβοντό  
ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., σχολικού έτους 2021-2022.   
 

 Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠAI.Θ. σε 

συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό (ΕΛ.Ο.Τ.) 

Προκηρύσσει 

 

τους Πανελλήνιους Αγώνες Ταεκβοντό των Γενικών ( ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων,  
σχολικού έτους 2021-2022. 

Η διοργάνωση των ανωτέρω αγώνων ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών 
Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας σε συνεργασία με την 
Ελληνική  Ομοσπονδία Ταεκβοντό (ΕΛ.Ο.Τ.) και θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους 
κανονισμούς του αθλήματος.  

Η διεξαγωγή των αγώνων θα λάβει χώρα την Πέμπτη, 14 Απριλίου και την Παρασκευή, 15 Απριλίου 
2022  στο  Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Πάτρας «ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ»  Πατρών Κλάους 85-
87, περιοχή Κουκούλι, Πάτρας Τ.Κ. 26335).    

 

 Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν σε Δημόσιο 
ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό 
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ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΙ.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο 
του Γενικού Λυκείου.  
2. Οι μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή 
μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και να είναι γεννημένοι κατά τα 
έτη 2004, 2005, 2006 και κατά το έτος 2007 μόνο οι φοιτούντες στην Α΄ Λυκείου. 
 
Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

 
1. Σχολική αθλητική ταυτότητα (πλατφόρμα myschool) στην οποία αναφέρεται η Βεβαίωση Ιατρού 
με την οποία επιτρέπεται η συμμετοχή του/της μαθητή/μαθήτριας σε Πανελλήνιους Αγώνες. Η 
ημερομηνία της ανωτέρω Βεβαίωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την 
ημέρα του αγώνα.  

 
2. Ενυπόγραφη Υπεύθυνη Δήλωση γονέα/κηδεμόνα (υπόδειγμα 9), η οποία  θα παραμένει στην 
οικεία σχολική μονάδα και ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια  θα συμπληρώνει στην κατάσταση 
συμμετοχής του σχολείου το αντίστοιχο πεδίο με τη σημείωση ΝΑΙ. 
3. Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για ατομικά αθλήματα (υπόδειγμα 2, επισυνάπτεται),  
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
Oι μαθητές/μαθήτριες - πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο 
(ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
προσκομίζουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής. 
5. Δελτίο Αθλητή/Αθλήτριας της (Ε.ΛΟ.Τ.) 
6. 2ο ΚΟΥΠ και άνω (κόκκινη ζώνη και άνω)  

Επισήμανση: Οι μαθητές/μαθήτριες-αθλητές/αθλήτριες υποχρεούνται κατά την ημέρα διεξαγωγής 

των αγώνων, να έχουν μαζί τους έγκυρο Δελτίο αθλητή με Κάρτα Υγείας Αθλητή. Ως εκ τούτου, δεν 

θα επιτραπεί η συμμετοχή στους μαθητές/μαθήτριες που δεν θα έχουν μαζί τους, την ημέρα 

διεξαγωγής των αγώνων, τα ανωτέρω αναφερόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

 Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

  Οι Σχολικές μονάδες  πρέπει να αποστείλουν την κατάσταση  συμμετοχής (υπόδειγμα 2) μόνο 
ηλεκτρονικά προς την Ομοσπονδία ΕΛ.Ο.Τ. μέχρι την Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 και ώρα 
14.30μ.μ. στο email info@elot-tkd.gr, στην οποία πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται: 
Ονοματεπώνυμο, Σχολείο φοίτησης, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει το 
Σχολείο, ηλικία και κατηγορία βάρους (π.χ. Ολυμπιακό Ταεκβοντό, - 48 κιλά), καθώς και ο αριθμός 
Δελτίου της ΕΛ.Ο.Τ.  

  Επιπρόσθετο στοιχείο της διαδικασίας είναι η ηλεκτρονική καταχώρηση εγγραφής της δήλωσης 
συμμετοχής στην ιστοσελίδα http://www.tpss.eu (με φαξ ή email δε θα γίνονται δεκτές). Λήξη 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

  Oι μαθητές/μαθήτριες που κατέχουν Δελτίο της  Ελληνικής  Ομοσπονδίας (Ε.Λ.Ο.Τ) με Κάρτα 

Υγείας Αθλητή σε ισχύ, έως και την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, δεν υποχρεούνται να 

προσκομίσουν την ιατρική βεβαίωση (υποκεφάλαιο 9.2 του κεφαλαίου 9 της υπό στοιχεία 

190677/Δ5/10.11.2016/Β΄3754/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει).  

mailto:info@elot-tkd.gr
http://www.tpss.eu/
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προθεσμίας ηλεκτρονικής εγγραφής στο TPSS ορίζεται η Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 και ώρα 
14.30 μ.μ. 

  Η οικεία Ομοσπονδία πρέπει να αποστείλει μέχρι την Τρίτη 12 Απριλίου 2022 τις καταστάσεις 
συμμετοχής στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ.  

 

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 
 Μη αποστολή συμμετοχής του/της μαθητή/μαθήτριας μέσω της οικείας σχολικής 

μονάδας (υπόδειγμα 2) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία συνεπάγεται αποκλεισμό από τη 
διοργάνωση. 

 Το Δελτίο αθλητή/τριας πρέπει να είναι θεωρημένο από την ΕΛ.Ο.Τ., να έχει την σφραγίδα 

του Σωματείου και να είναι υπογεγραμμένο από τον Γραμματέα του Συλλόγου. Επίσης, 

πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός ΚΟΥΠ που κατέχει ο/η αθλητής/αθλήτρια και να φέρει 

επικύρωση από το Σωματείο. 

  Για τους/τις μαθητές/μαθήτριες-αθλητές/αθλήτριες, οι οποίοι είναι κάτοχοι ΝΤΑΝ, θα 

πρέπει απαραίτητα να είναι καταχωρημένος ο βαθμός ΝΤΑΝ στο θεωρημένο από την 

ΕΛ.Ο.Τ. βιβλιάριο του/της αθλητή/αθλήτριας. Η καταχώρηση του βαθμού ΝΤΑΝ, θα πρέπει 

να έχει σφραγίδα από την ΕΛ.Ο.Τ.  

Δ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Η διαδικασία της ζύγισης, καθώς και το πρόγραμμα των αγώνων και για τις δύο ημέρες, θα 

ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛ.Ο.Τ. http://www.elot-tkd.gr την Τρίτη, 12 Απριλίου 2022. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικούς θώρακες και κάσκες Dae do Gen 2. 

2. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας η διάρκεια του κάθε αγώνα 
καθορίζεται στους τρεις (3) γύρους των δύο (2) λεπτών με ένα (1) λεπτό διάλειμμα ανάμεσά 
τους. Σε περίπτωση που θα υπάρξει πρόβλημα ο Αλυτάρχης των αγώνων θα έχει το 
δικαίωμα διαμόρφωσης του χρόνου διεξαγωγής. 

3. Κατηγορίες βάρους Αγοριών: -45 κιλά, -48 κιλά, -51 κιλά, -55 κιλά, -59 κιλά, -63 κιλά, -68 
κιλά, -73 κιλά, -78 κιλά, +78 κιλά. 

4. Κατηγορίες βάρους Κοριτσιών: -42 κιλά, -44 κιλά, -46 κιλά, -49 κιλά, -52 κιλά, -55 κιλά, -59 
κιλά, -63 κιλά, -68 κιλά, +68 κιλά. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

1.  Κατά τη ζύγιση δεν θα υπάρχει καθόλου ανοχή. Οι μαθητές/μαθήτριες-αθλητές/αθλήτριες 
πρέπει  υποχρεωτικά να προσκομίζουν τα δελτία αθλητικής ιδιότητας. 

2. Οι μαθητές/μαθήτριες-αθλητές/αθλήτριες θα πρέπει να φορούν όλα τα προστατευτικά: 
επικαλαμίδες, επιβραχιονίδες, μασελάκι, γαντάκια, σπασουάρ (κάτω από το τομπόκ), κάσκα 
και θώρακα, όπως αυτά προβλέπονται από τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. 
Οι ηλεκτρονικοί θώρακες και οι ηλεκτρονικές κάσκες των αγώνων θα παρέχονται από την 
ΕΛ.Ο.Τ.. 

http://www.elot-tkd.gr/
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3. Οι συνοδοί-προπονητές θα πρέπει να φορούν αθλητική περιβολή και αθλητικά παπούτσια 
κατά τη διάρκεια του αγώνα. Επίσης, θα προσκομίζουν το Δελτίο αθλητικής ιδιότητας του 
αθλητή/αθλήτριας που αγωνίζεται στην Αγωνόδικο Επιτροπή κατά την προσέλευσή τους. 

4. Οι αθλητές/αθλήτριες κατά την διάρκεια του αγώνα υποχρεωτικά πρέπει να 
φορούν προστατευτικά μασελάκια και το χρώμα τους περιορίζεται σε λευκό ή διάφανο. 
Πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 3mm και να καλύπτει την άνω οδοντοστοιχία. Οι αθλητές - 
αθλήτριες με σιδεράκια οφείλουν να χρησιμοποιούν αντίστοιχο ειδικό μασελάκι, το οποίο 
πρέπει να καλύπτει και την άνω και την κάτω οδοντοστοιχία και να είναι εγκεκριμένο από 
Οδοντίατρο. Επίσης, οι αθλητές/αθλήτριες με σιδεράκια θα προσκομίζουν βεβαίωση από τον 
Οδοντίατρο τους, στην οποία θα δηλώνει ότι ο αθλητής είναι σε θέση να αγωνιστεί με 
ασφάλεια με το συγκεκριμένο μασελάκι που του έχει συστήσει. Η εν λόγω ιατρική βεβαίωση 
θα πρέπει να φέρει ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή ιατρού. (Συμβουλευτείτε τον ειδικό 
κανονισμό της WT για αναλυτικές πληροφορίες πάνω σε μασελάκια, επίδεση, νάρθηκες 
και piercing σελίδα 53 του κανονισμού αγώνων Οκτωβρίου 2020). 

5. Απαγορεύεται στη θέση του Κόουτς να κάθεται εν ενεργεία αθλητής/αθλήτρια. 

6. Οι μαθητές/μαθήτριες-αθλητές/αθλήτριες οι οποίοι θα συμμετέχουν θα πρέπει να 
προμηθευτούν τα προσωπικά τους e-foot protectors της Dae do (καλτσάκια με αισθητήρες) 
χωρίς τα οποία δεν θα είναι δυνατόν να αγωνιστούν. Καλτσάκια δεν θα διατίθενται από την 
Ομοσπονδία. 

7. Όλοι οι μαθητές/μαθήτριες-αθλητές/αθλήτριες που θα προσέρχονται στη «θέση ελέγχου 
αθλητών», πρέπει υποχρεωτικά τόσο τα προσωπικά e-foot protectors της Dae do (καλτσάκια 
με αισθητήρες), όσο και τα γαντάκια, να τα κρατούν στο χέρι για τον πληρέστερο και πιο 
γρήγορο έλεγχο από τους Διαιτητές των αγώνων. 

ΚΛΗΡΩΣΗ 

Θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Τ., 

Δήμητρας 19 (4ος όροφος)-Ακαδημία Πλάτωνος, Αθήνα,  τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6820112-3, 

για όλες τις κατηγορίες που αγωνίζονται και τις δύο ημέρες. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ 

 Η Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στον Αγωνιστικό χώρο  την Πέμπτη,  14 Απριλίου 2022 και 
ώρα 08:30 π.μ.. 
                                                                    

Ε. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διοργάνωση και διεξαγωγή των Πανελλήνιων Αγώνων Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. 
Ελλάδας-Κύπρου,  τηρούν αυστηρά και με σχολαστικότητα τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. και των συναρμόδιων Υπουργείων, τις εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ., 
τα ισχύοντα κάθε φορά Υγειονομικά Πρωτόκολλα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
(Ε.Ο.Δ.Υ.), τις σχετικές οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού και σε κάθε περίπτωση το αγωνιστικό  πρωτόκολλο της Ε.Λ.Ο.Τ. το οποίο αναρτάται 
στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.  

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

•   Ενστάσεις   σε   ατομικά   αθλήματα   υποβάλλονται   και   εκδικάζονται   σύμφωνα   με   τους   
ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάσει της υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 
(Β΄3754/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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• Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε 
συνεργασία με την οικεία Ομοσπονδία. 

• Οι εμφανίσεις των μαθητών/μαθητριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα. 
Αποκλείονται από τους αγώνες οι μαθητές/μαθήτριες που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή 
αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.ά.. 
• Η διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή, να διεξάγει έλεγχο 
χρήσης απαγορευμένων ουσιών. 
• Η Οργανωτική  Επιτροπή Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν (1) εκπρόσωπο ο οποίος θα 
ορίζεται από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΑΙ.Θ., έναν (1) εκπρόσωπο της 
διοργανώτριας Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και 
έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Την ευθύνη μετάβασης και παρουσίας των μαθητών και μαθητριών στον χώρο  τέλεσης των 
Πανελλήνιων Αγώνων φέρουν οι Γονείς/Κηδεμόνες τους.  

 Τα έξοδα της διοργάνωσης  βαρύνουν την Ομοσπονδία και  η διεξαγωγή των αγώνων δεν 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ..  

 Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους/τις  
συμμετέχοντες/συμμετέχουσες . 

Οι Σχολικές μονάδες για οποιοδήποτε ερώτημα ή/και διευκρίνηση απευθύνονται στους Υπεύθυνους 
Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Υ.Φ.Α.Σ.Χ.Α.) των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 

Τέλος, για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η οικεία Οργανωτική 
Επιτροπή   Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ) κατά περίπτωση. 

 

Συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία:  
 

1. Υπεύθυνη δήλωση 
2. Υπόδειγμα 2 (excel) 

 

                                                                                                                     O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                          
                                                                                                                            
 
                                                                                                                                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ 
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Εσωτερική Διανομή:  

1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζ. Μακρή 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Π.Ε., Δ.Ε. και Ε.Α. 
4. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. 
5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. 
6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. 
7. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
8. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
9. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης  
10. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων 
11. Δ/νση Φυσικής Αγωγής (Τμήματα Α΄ & Β΄) 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
pde@sch.gr 

 

2 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

                      dide@sch.gr  

3. 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 
ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (μέσω των οικείων Π.Δ.Ε.) 
 

 

3 
      Ο.Ε.Σ.Α.Δ. (μέσω των οικείων Δ.Δ.Ε.) 

              
 

4. 
Υ.Φ.Α.ΣΧ.Α. (μέσω των οικείων Δ.Δ.Ε.) 
 

 

5 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (μέσω των οικείων Διευθύνσεων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) 

 

6  
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

 

7 Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό  (ΕΛΟΤ) 
info@elot-tkd.gr 
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