
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  « Προκιρυξθ Πανελλινιων Αγϊνων Αντιςφαίριςθσ  Γενικϊν Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. 

Ελλάδασ, ςχ. Ζτουσ 2015-2016»   

        ΧΕΣ: 

1. Η απόφαςθ τθσ 2θσ πράξθσ/15-1-2016 τθσ Κεντρικισ Οργανωτικισ Επιτροπισ χολικϊν 
Αγϊνων ( Κ.Ο.Ε..Α.) για τθν ζκδοςθ προκιρυξθσ Πανελλινιων Αγϊνων Αντιςφαίριςθσ  
Λυκείων ςχ. Ζτουσ 2015 – 2016. 

2. Η  υπ’ αρικμ. 9283/Δ5/20-1-2015 (ΦΕΚ 143/τ.Βϋ/22-1-2015) Τπουργικι  Απόφαςθ με κζμα 

«Ακλθτικζσ Δραςτθριότθτεσ ςχολείων Δευτεροβάκμιασ και Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ» 

 

Ζχοντασ υπόψθ τα ανωτζρω ςχετικά, 

θ Κεντρικι Οργανωτικι Επιτροπι χολικϊν Αγϊνων ( Κ.Ο.Ε..Α. ) 

 

 

                                                                                                                                       

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ  & 
ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ &  ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  

----- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ   

 
 

 

  

 

 

 

                              ----- 
Σαχ. Δ/νςθ     : Α. Παπανδρζου 37 
                          151 80 – Μαροφςι 
Πλθροφορίεσ: Χριςτιάνα Αγγελι 
Σθλζφωνο       : 210-3443090,3443012 
FAX                   : 210-3442210 
E-mail              : physea@minedu.gov.gr 
 

Βακμόσ Αςφαλείασ: 
Να διατθρθκεί μζχρι: 
Βακ. Προτεραιότθτασ:  
 
Μαροφςι, 23/3/2016                
Αρ. Πρωτ.  49696/Δ5           

 
 

 

  

 

 

 

ΠΡΟ: 

1) Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ 
χϊρασ (ζδρεσ τουσ)  

2) Ομάδεσ Φυςικισ Αγωγισ των Διευκφνςεων 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

3) Ο.Ε..Α τθσ χϊρασ  (μζςω των Διευκφνςεων 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ) 

4) Δθμόςιεσ και Ιδιωτικζσ χολικζσ Μονάδεσ  
Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ (μζςω των 
κατά τόπουσ Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ) 

5) Ελλθνικι Ομοςπονδία Φιλάκλων ωματείων 
Αντιςφαίριςθσ( Ε.Φ.Ο.Α. ) 
 

ΚΟΙΝ: 
 

1) Περιφερειακζσ  Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ τθσ 
χϊρασ (ζδρεσ τουσ) 

2) Προϊςτάμενοι Επιςτθμονικισ & Παιδαγωγικισ  
Κακοδιγθςθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ 

3) χολικοφσ υμβοφλουσ ΠΕ11 (μζςω των 
Περιφερειακϊν Δ/νςεων Εκπ/ςθσ) 

4) Ελλθνικι Ολυμπιακι Επιτροπι (Ε.Ο.Ε.) 
 

 



                                                     Π ρ ο κ θ ρ φ ς ς ε ι 

  Σουσ Πανελλινιουσ  Αγϊνεσ Αντιςφαίριςθσ μακθτϊν και μακθτριϊν Γενικϊν Λυκείων και 

ΕΠΑ.Λ. Ελλάδασ  για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016.   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ : 04/4/ - 07/4/2016            

ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ : ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΗ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ 

   

                                                          ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ 

 

     Ανακζτει τθ διοργάνωςθ του Πανελλινιων Αγϊνων Αντιςφαίριςθσ Γενικϊν Λυκείων και 
ΕΠΑ.Λ. Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016, ςτθν Οργανωτικι Επιτροπι χολικϊν Αγϊνων ( 
Ο.Ε..Α.)  Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Αϋ Ακινασ, ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Ομοςπονδία 
Φιλάκλων ωματείων Αντιςφαίριςθσ ( Ε.Φ.Ο.Α. ). 
 

                                                             ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτουσ αγϊνεσ ζχουν οι μακθτζσ και μακιτριεσ που φοιτοφν ςε 

Δθμόςιο ι Ιδιωτικό Γενικό Λφκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λφκειο (ΕΠΑ.Λ.), ι ςε κάκε εκπαιδευτικό 

ίδρυμα αρμοδιότθτασ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλοσ απόλυςθσ είναι ιςότιμοσ με τον τίτλο του 

Γενικοφ Λυκείου. 

τουσ αγϊνεσ μετζχουν  μακθτζσ/τριεσ  που ζχουν γεννθκεί τα ζτθ 1998, 1999, 2000 & ( 2001 με 

τθν προχπόκεςθ να φοιτά ςτθν Αϋ Λυκείου)  και εφόςον ο αρικμόσ των απουςιϊν τουσ δεν 

υπερβαίνει ( δικαιολογθμζνεσ και μθ):  

α)  τισ  114  για τα Ημεριςια Γενικά Λφκεια 

β)  τισ  164  για τα ΕΠΑ.Λ.  

γ) τισ  130 για τα Εςπερινά Λφκεια 

          

                                                     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 

Για τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν-τριϊν ςτουσ αγϊνεσ είναι απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ των 

παρακάτω δικαιολογθτικϊν :  

1. Ακλθτικι μακθτικι ταυτότθτα. (Τπόδειγμα 1) 

ε κάκε ακλθτικι μακθτικι ταυτότθτα πρζπει να αναφζρεται ο τίτλοσ του ςχολείου, να ζχει 

επικολλθκεί πρόςφατθ φωτογραφία του μακθτι ι τθσ μακιτριασ και να αναγράφονται τα 

παρακάτω ςτοιχεία: 

      αϋ Επϊνυμο 

      βϋ Όνομα 

      γϋ Όνομα πατζρα 

      δϋ Όνομα μθτζρασ 

      εϋ Ημερομθνία και ζτοσ  γεννιςεωσ 

      ςτϋ Αρικμόσ μθτρϊου μακθτι 

      ηϋ Σάξθ που φοιτά 



      θϋ  Βεβαίωςθ ιατροφ με ςφραγίδα και θμερομθνία (δε χρειάηεται εάν θ βεβαίωςθ ιατροφ 

επιςυνάπτεται) 

Η ταυτότθτα υπογράφεται και ςφραγίηεται από το Διευκυντι του ςχολείου( ςφραγίδα και     

ςτθ φωτογραφία του μακθτι/τριασ). 

 

        τθν ακλθτικι μακθτικι ταυτότθτα επιςυνάπτονται : 

 

α) Βεβαίωςθ ιατροφ.  Η ιατρικι βεβαίωςθ μπορεί να είναι από Ιατρό του Π.Ε.Δ.Τ, Αγροτικό 

Ιατρό, Γενικισ Ιατρικισ, ιδιϊτθ Ιατρό (πακολόγο, καρδιολόγο),Παιδίατρο (χορθγείται μζχρι 

τθν θλικία των 16 ετϊν). Η ιατρικι βεβαίωςθ πρζπει να ζχει θμερομθνία που να μθν 

υπερβαίνει τουσ δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμζρα του αγϊνα και  να αναγράφεται ςε 

αυτιν ότι ςτο μακθτι/τρια επιτρζπεται θ ςυμμετοχι του/τθσ ςε αγϊνεσ. 

         β) Φωτοτυπία και των δφο πλευρϊν τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ του μακθτι. 

γ) Φωτοτυπία του δελτίου ατομικϊν ςτοιχείων, κάκε μακθτι που αναγράφεται ςτθν 

κατάςταςθ ςυμμετοχισ, μόνο τθσ πλευράσ που αναφζρονται τα ςτοιχεία του μακθτι, θ 

αρχικι του εγγραφι ςτο ςχολείο, το ςχολείο προζλευςθσ και τυχόν μετεγγραφζσ του 

μακθτι  (μόνο για μακθτζσ και μακιτριεσ Λυκείου). 

   δ) Τπεφκυνθ διλωςθ γονζα/κθδεμόνα για τθ ςυμμετοχι του μακθτι/τριασ ςε ςχολικζσ           

ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ ( υπόδειγμα 9). 

 

2. Δελτίο ακλθτι/τριασ από τθν Ε.Φ.Ο.Α. 

Όςοι/εσ μακθτζσ/τριεσ-ακλθτζσ/τριεσ κατζχουν δελτίο τθσ Ε.Φ.Ο.Α., υποχρεοφνται να 

προςκομίςουν και ιατρικι βεβαίωςθ όπωσ περιγράφεται ςτθν παρ. 8.2 τθσ υπϋ αρικμ. 

9283/Δ5/20-1-2015 (ΦΕΚ 143/τ.Β’/22-1-2015) Τπουργικισ Απόφαςθσ.  

 

3. Κατάςταςθ ςυμμετοχισ ατομικϊν ακλθμάτων ( Τπόδειγμα 2) του ςχολείου ςτθν οποία 

αναγράφεται ο αρικμόσ των απουςιϊν του μακθτι/τριασ. Οι καταςτάςεισ αυτζσ κα 

περιλαμβάνουν τισ δικαιολογθμζνεσ και αδικαιολόγθτεσ απουςίεσ τρεισ (3) το πολφ 

θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία ζναρξθσ των αγϊνων, ςφραγιςμζνο και υπογεγραμμζνο από 

το Δ/ντθ του ςχολείου. Επίςθσ κα αναγράφεται το αγϊνιςμα  ςτο οποίο κα ςυμμετζχει ο/θ 

μακθτισ /τρια.  

 

ΗΜΕΙΩΗ: Δεν κα επιτραπεί θ ςυμμετοχι ςτουσ Πανελλινιουσ χολικοφσ Αγϊνεσ 

Αντιςφαίριςθσ Λυκείων ςε μακθτζσ/τριεσ που δεν κα ζχουν μαηί τουσ, τθν θμζρα 

διεξαγωγισ των αγϊνων, τα παραπάνω πρωτότυπα  δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ. 

 
                                             

   ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΑΜΠΛΟ ΑΓΩΝΩΝ 

Βαςίηεται ςτο ςφςτθμα των Περιφερειϊν του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ  και 

Θρθςκευμάτων, το οποίο περιλαμβάνει 13 Περιφζρειεσ (58 Διευκφνςεισ), από τισ οποίεσ  

κεωροφνται μεγαλφτερεσ  τθσ Αττικισ  και τθσ Θεςςαλονίκθσ. 

Ανεξάρτθτα ταμπλό μακθτϊν και μακθτριϊν:  

 

 



  ΑϋΦΑΗ : 

  Περιλαμβάνει δεκατρία  ανοικτά ταμπλό μονϊν (13 μακθτϊν και 13 μακθτριϊν), ςε επίπεδο 

Περιφερειϊν.  

 

  Προκρίνονται : 

 6 μακθτζσ και 6 μακιτριεσ από τα ταμπλό του μονοφ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ.  

 4 μακθτζσ και  4  μακιτριεσ από τα ταμπλό του μονοφ  τθσ Περιφζρειασ Θεςςαλονίκθσ. 

 2 μακθτζσ και 2 μακιτριεσ από κάκε ταμπλό  του μονοφ των λοιπϊν Περιφερειϊν.  
 

   ΒϋΦΑΗ: υμμετζχουν οι προκρικζντεσ από τθν ΑϋΦΑΗ. 

 

Μονά: 32άρι ταμπλό μακθτϊν και 32 ταμπλό μακθτριϊν  τα οποία περιλαμβάνουν : 

 Είκοςι δφο μακθτζσ/τριεσ από τισ μικρζσ Περιφζρειεσ,              2Χ11=22 

 Σζςςερισ μακθτζσ/τριεσ από τθν Περιφζρεια Θεςςαλονίκθσ    1Χ4 =4 

 Ζξι  μακθτζσ/τριεσ από τθν Περιφζρεια Αττικισ ,                         1Χ6 =6 

Διπλά:  16άρι ταμπλό το οποίο περιλαμβάνει: 

 Ζντεκα (11) ηευγάρι από τισ μικρζσ Περιφζρειεσ,                       1Χ11=11 

 Δφο (2) ηευγάρια  από τθν Περιφζρεια Θεςςαλονίκθσ,             1Χ2=2 

 Σρία (3) ηευγάρια από τθν Περιφζρεια Αττικισ,                         1Χ3=3  

Διπλά μικτά:  16άρι ταμπλό το οποίο περιλαμβάνει: 

 Ζντεκα (11) ηευγάρι από τισ μικρζσ Περιφζρειεσ,                       1Χ11=11 

 Δφο (2) ηευγάρια  από τθν Περιφζρεια Θεςςαλονίκθσ,             1Χ2=2 

 Σρία (3) ηευγάρια από τθν Περιφζρεια Αττικισ,                         1Χ3=3  
 
 
ε περίπτωςθ που δεν ςυμπλθρωκεί το ταμπλό μονοφ ι διπλοφ, ςτθν Βϋ Φάςθ, λόγω του 
ότι υπάρχουν λιγότερεσ ςυμμετοχζσ από κάποια Περιφζρεια, τότε οι κενζσ κζςεισ κα 
ςυμπλθρωκοφν με Lucky looser (διεκνισ κανονιςμόσ I.T.F.). 
 

  Η κατάταξθ ςτα ταμπλό κα γίνει με βάςθ τθν τρζχουςα Πανελλινια Βακμολογία των 18ριϊν, 

τθν εβδομάδα λιξθσ των δθλϊςεων ςυμμετοχισ και ςφμφωνα με τον αγωνιςτικό ςχεδιαςμό 

τθσ Ε.Φ.Ο.Α. και τουσ Διεκνείσ κανονιςμοφσ.  

 

  Οι καταταγμζνεσ κζςεισ ςτα ταμπλό κακορίηονται από τουσ Διεκνείσ κανονιςμοφσ. Η 

κλιρωςθ κα γίνεται δθμόςια και θλεκτρονικά ςφμφωνα με τον αγωνιςτικό ςχεδιαςμό και το 

λογιςμικό τθσ Ε.Φ.Ο.Α. 

 

 



 

 

ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 ΜΟΝΑ: 

ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΑ – ΚΤΡΙΩ ΣΑΜΠΛΟ:  Δφο νικθφόρα sets 

 

 ΔΙΠΛΑ: 

ΚΤΡΙΩ ΣΑΜΠΛΟ: Δφο πλιρθ sets , no-ad ςκορ, ςε περίπτωςθ ιςοπαλίασ (1-1), tie break  ςτα 

10 

 

Τποχρζωςθ ςυμμετοχισ ςε μζχρι 3 αγϊνεσ τθν θμζρα (2 μονά και 1 διπλό, 1 μονό και 2 

διπλά, τρία διπλά, ανεξαρτιτωσ ςειράσ). 

 

                                                                          ΕΝΣΑΕΙ 

 

        Ενςτάςεισ ςε ατομικά ακλιματα υποβάλλονται και εκδικάηονται ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ 

κανονιςμοφσ του ακλιματοσ και βάςθ τθσ υπϋ αρικμ. 9283/Δ5/20-1-2015 παρ. 16.1. Τπουργικισ 

Απόφαςθσ. 

 

 

                                                      ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

 

    Οι αγϊνεσ κα διεξαχκοφν ςφμφωνα με τουσ επίςθμουσ κανονιςμοφσ του ακλιματοσ και ςε 

ςυνεργαςία με τθν Ε.Ο.Σ., με βάςθ το Διεκνι κϊδικα.  Οι ςτολζσ των ακλθτϊν-τριϊν κα πρζπει 

να είναι κατάλλθλεσ για το άκλθμα. Αποκλείονται από τουσ αγϊνεσ ακλθτζσ που διαφθμίηουν 

οποιοδιποτε προϊόν ι αναγράφουν όνομα ακλθτικοφ ςυλλόγου ςτισ φανζλεσ, φόρμεσ κ.λ.π.   

    Η Διοργανϊτρια αρχι  ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει από τθν αρμόδια αρχι να διεξάγει ζλεγχο 

χριςθσ απαγορευμζνων  ουςιϊν.   

    Αγωνόδικθ  Επιτροπι: Θα απαρτίηεται από τρία (3) μζλθ, ζναν εκπρόςωπο τθσ Κ.Ο.Ε..Α., 

ζναν εκπρόςωπο τθσ διοργανϊτριασ Ο.Ε..Α. και ζναν εκπρόςωπο τθσ οικείασ Ομοςπονδίασ. 

                                                                

                                                                        ΕΓΓΡΑΦΗ 

Εγγραφι (sign in) για ΜΑΘΗΣΕ:  Δευτζρα 04 Απριλίου 08:30 – 09:30 π.μ. 

Εγγραφι (sign in) για ΜΑΘΗΣΡΙΕ:   Δευτζρα 04 Απριλίου 11:00 – 12:00 π.μ.  

 



 

 

                                                             ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΚΕΨΗ 

 

Η Σεχνικι φςκεψθ κα πραγματοποιθκεί ςτθν ζδρα των αγϊνων αμζςωσ μετά το sign-in τθσ 

ΑϋΦΑΗ. 

Για κάκε τι το οποίο δεν προβλζπεται από τθν παροφςα προκιρυξθ κα αποφαςίηει θ 

Οργανωτικι Επιτροπι. 

                                                          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ 

 

Όπωσ αναφζρεται ςτθν παροφςα προκιρυξθ και όπωσ κα ανακοινϊνεται επί τόπου ςτο χϊρο 

τζλεςθσ των αγϊνων από τον επιδιαιτθτι. 

 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΑΓΩΝΩΝ -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ 

                                                                Ονομαςία 

Πανελλινιοι Αγϊνεσ  Αντιςφαίριςθσ Γενικϊν Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. ςχ. Ζτουσ 2015-

2016 

Ημερομθνίεσ: 
Μακθτζσ και 
Μακιτριεσ 

 

Πρϊτθ θμζρα                
Α’ ΦΑΗ 

 

Δευτζρα 04  
Απριλίου 

Πρϊτθ θμζρα      
ΒϋΦΑΗ 

 

Σρίτθ 05 
Απριλίου 

 

Ημερ. λιξθσ  
 
 

Σετάρτθ 06 
Απριλίου 

Ημερομθνία 
Παράταςθσ 

 

Πζμπτθ 07 
Απριλίου  

 

ε περίπτωςθ μικρισ ςυμμετοχισ ςτθν Αϋ Φάςθ, οι αγϊνεσ τθσ Βϋ Φάςθσ ενδζχεται να 
αρχίςουν Δευτζρα 04 Απριλίου. 

 

 

ΕΔΡΑ 

Διοργανωτισ 
Ο.Ε..Α. Α’ 

Ακινασ 
 

Α.Ο.Α. 
ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ 

 

Ζβερτ 1 & Κεφαλλθνίασ,  
163 42 ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ 

Επιφάνεια 
 

5 χωμάτινα & 4 green set 
Μπάλεσ 
Ε.Φ.Ο.Α. 

Επιδιαιτθτισ 
 
 

Παπαδοπετράκθσ Αλζξθσ 
6949153742 

Βοθκοί 
Επιδιαιτθτι 

Θα ανακοινωκεί 
 

Γιατρόσ Θα ανακοινωκεί Σθλζφωνο 

Σθλζφωνο κατά τθ 
διάρκεια των αγϊνων 
 

210 9930452 

    



 

 

ΔΗΛΩΕΙ – ΑΠΟΤΡΕΙ 

Ημερομθνία διλωςθσ Ζωσ και Παραςκευι  01 Απριλίου και ϊρα 10:00 π.μ. 

Επιςυνάπτεται φόρμα 
διλωςθσ ςυμμετοχισ. 

 
        τθν Ε.Φ.Ο.Α. 

τθλ επικ.: 210-7563170 -2, Fax :210-7563173, 
        e-mail : diloseis@efoa.gr 

 

 

 

 

 θμείωςθ: Σα ζξοδα μετακίνθςθσ, διαμονισ και διατροφισ βαρφνουν τουσ μετακινοφμενουσ.   

  Σα ζξοδα τθσ διοργάνωςθσ, όπωσ: αμοιβι επιδιαιτθτι, βοθκοφσ επιδιαιτθτι, γιατρϊν και 

γραμματζωσ, μπάλεσ κ.λ.π.  βαρφνουν τθν Ε.Φ.Ο.Α..  

 

    

                      

 

 

 

           Ο  ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  ΦΤΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ 
              ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Κ.Ο.Ε..Α. 
 
 
 

                    ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΛΕΞΙΟΤ 
 

         

 


