
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  « Προκήρυξη Πανελληνίων  αγώνων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Γενικών Λυκείων και 

ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2015-2016»   

        ΣΧΕΤ: 

1. Η απόφαση της 3ης πράξης/01-2-2016 της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών 
Αγώνων ( Κ.Ο.Ε.Σ.Α. ) για την έκδοση προκήρυξης Πανελληνίων Αγώνων Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης  Λυκείων σχ. Έτους 2015 – 2016. 

2. Η  υπ’ αριθμ. 9283/Δ5/20-1-2015 (ΦΕΚ 143/τ.Β΄/22-1-2015) Υπουργική  Απόφαση με θέμα 

«Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 

 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, 

η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων ( Κ.Ο.Ε.Σ.Α. ) 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  & 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

----- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   

 
 

 

  

 

 

 

                              ----- 
Ταχ. Δ/νση     : Α. Παπανδρέου 37 
                          151 80 – Μαρούσι 
Πληροφορίες: Χριστιάνα Αγγελή 
Τηλέφωνο       : 210-3443090,-3443516 
FAX                   : 210-3442210 
E-mail              : physea@minedu.gov.gr 
 

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθ. Προτεραιότητας:  
 
Μαρούσι, 15/2/2016         
Αρ. Πρωτ. 25374/Δ5           

 
 

 

  

 

 

 

ΠΡΟΣ: 

1) Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
χώρας (έδρες τους)  

2) Ομάδες Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

3) Ο.Ε.Σ.Α της χώρας  (μέσω των Διευθύνσεων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ) 

4) Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες  
Β/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας (μέσω των 
κατά τόπους Διευθύνσεων Εκπαίδευσης) 

5) Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.) 

ΚΟΙΝ: 
 

1) Περιφερειακές  Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της 
χώρας (έδρες τους) 

2) Προϊστάμενοι Επιστημονικής & Παιδαγωγικής  
Καθοδήγησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 

3) Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ11 (μέσω των 
Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης) 

4) Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) 
 

 



                                                              Προκηρύσσει 

Τους Πανελλήνιους  Αγώνες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης μαθητών και μαθητριών Γενικών 

Λυκείων και ΕΠΑ.Λ.  Ελλάδας για το σχολικό έτος 2015-2016. 

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Τρίτη και Τετάρτη 8-9/3/2015               

  ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Πειραιάς, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.), Αίθουσα Επιτραπέζιας 

Αντισφαίρισης.    

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

   Αναθέτει τη διοργάνωση των Πανελλήνιων  Αγώνων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης μαθητών και 

μαθητριών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ., στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων ( Ο.Ε.Σ.Α.)  

Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Πειραιά, σε συνεργασία με την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία 

Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.). 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν οι μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε 

Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.), ή σε κάθε εκπαιδευτικό 

ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του 

Γενικού Λυκείου. 

Στους αγώνες μετέχουν  μαθητές/τριες  που έχουν γεννηθεί τα έτη 1998, 1999, 2000 & ( 2001 με 

την προϋπόθεση να φοιτά στην Α΄ Λυκείου)  και εφόσον ο αριθμός των απουσιών τους δεν 

υπερβαίνει ( δικαιολογημένες και μη):  

α)  τις  114  για τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια 

β)  τις  164  για τα ΕΠΑ.Λ.  

γ) τις  130 για τα Εσπερινά Λύκεια 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

 

                Ομαδικό μαθητών-Ομαδικό μαθητριών-Απλό μαθητών- Απλό Μαθητριών. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Απλό Ατομικό 

   Στους αγώνες του απλού μαθητών/τριών θα ισχύσει το σύστημα του απλού αποκλεισμού (ΝΟΚ 

ΑΟΥΤ), σε ταμπλό των 4,8,16,32 κ.ο.κ. ανάλογα με τη συμμετοχή και θα διεξαχθούν σύμφωνα με 

τους κανονισμούς του αθλήματος, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, δηλαδή με το 

σύστημα «ο καλύτερος των πέντε (5) σετ», (τρία (3) νικηφόρα), με μικρό τελικό και κατάταξη 

1,2,3,4. 

   Στο ταμπλό θα γίνει τοποθέτηση αξιολογημένων παικτών με βάση τον ισχύοντα πίνακα 

αξιολόγησης Ανδρών-Γυναικών της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., ενώ οι υπόλοιπες θέσεις θα συμπληρωθούν με 

κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Εσωτερικών διοργανώσεων της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.. 

Θα γίνει προσπάθεια μαθητές/τριες του ίδιου νομού και του ίδιου σχολείου να κληρωθούν όσο το 

δυνατόν πιο μακριά, έτσι ώστε να μη μπορούν να συναντηθούν πριν τους τελευταίους γύρους των 

αγώνων. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε υποχρεωτικά δε θα συναντηθούν στον 1ο αγώνα. 



Ομαδικό 

    Στους αγώνες του ΟΜΑΔΙΚΟΥ μετέχει σχολική ομάδα με (4) μαθητές και (4) μαθήτριες από το 

ίδιο σχολείο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συγκροτήσουν τις σχολικές ομάδες 

Επιτραπέζιας αντισφαίρισης δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο απλό ατομικό αγώνισμα. 

Θα ισχύσει το σύστημα του απλού αποκλεισμού (ΝΟΚ ΑΟΥΤ), σε ταμπλό των 4,8,16,32 κ.ο.κ., 

ανάλογα με τις συμμετοχές κα πάντα σύμφωνα με τους κανονισμούς του αθλήματος. 

Όλοι οι αγώνες θα γίνουν με το σύστημα των επτά (7) αγώνων ως εξής: 

A-Y 
B-X 
C-Z 
ΔΙΠΛΟ 
A-X 
C-Y 
B-Z 

Κάθε ομάδα επιλέγει με κλήρωση το A, B, C ή το X, Y, Z και αντιστοιχεί στους 

μαθητές/τριες της ένα γράμμα. Ο τέταρτος μαθητής/τρια μετέχει στο ΔΙΠΛΟ, χωρίς να είναι 

υποχρεωτικό. Νικήτρια ομάδα είναι αυτή που θα φτάσει στις τέσσερις (4) νίκες. Οι ατομικοί 

αγώνες θα διεξαχθούν με το σύστημα «ο καλύτερος των πέντε (5) σετ», BEST OF FIVE-τρία (3) 

νικηφόρα". 

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ισχύοντα περί μετεγγραφών στο άρθρο 11.2.1. της 

υπ΄αριθμ. 9283/Δ5/20-1-2015(ΦΕΚ 143/τβ΄/22-1-2015) Υπουργικής Απόφασης τα οποία αφορούν 

και τα ομαδικά αγωνίσματα των ατομικών αθλημάτων. 

 

Σημείωση :Οι αγώνες αυτοί θα αναδείξουν τις ομάδες των Σχολείων (αγώνισμα Ομαδικού) που θα 

αντιπροσωπεύσουν τη χώρα μας, στους Παγκόσμιους Σχολικούς αγώνες Επιτραπέζιας 

Αντισφαίρισης, που διοργανώνονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Σχολικού Αθλητισμού (I.S.F.). Για 

το σχολικό έτος 2015-2016 οι αγώνες έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν  στην πόλη Εliat-

Ισραήλ  από 02/4/2016 έως και  08/04/2016. 

                                                      ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Για τη συμμετοχή των μαθητών-τριών στους αγώνες είναι απαραίτητη η προσκόμιση των 

παρακάτω δικαιολογητικών :  

1. Αθλητική μαθητική ταυτότητα.  

Σε κάθε αθλητική μαθητική ταυτότητα πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος του σχολείου, να έχει 

επικολληθεί πρόσφατη φωτογραφία του μαθητή ή της μαθήτριας και να αναγράφονται τα 

παρακάτω στοιχεία: 

      α΄ Επώνυμο 

      β΄ Όνομα 

      γ΄ Όνομα πατέρα 

      δ΄ Όνομα μητέρας 

      ε΄ Ημερομηνία και έτος  γεννήσεως 

      στ΄ Αριθμός μητρώου μαθητή 

      ζ΄ Τάξη που φοιτά 

      η΄  Βεβαίωση ιατρού με σφραγίδα και ημερομηνία (δε χρειάζεται εάν η βεβαίωση ιατρού 

επισυνάπτεται) 

Η ταυτότητα υπογράφεται και σφραγίζεται από το Διευθυντή του σχολείου( σφραγίδα και     

στη φωτογραφία του μαθητή/τριας). 



        Στην αθλητική μαθητική ταυτότητα επισυνάπτονται : 

 

α) Βεβαίωση ιατρού.  Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Ιατρό του Π.Ε.Δ.Υ, Αγροτικό 

Ιατρό, Γενικής Ιατρικής ,ιδιώτη Ιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο) , Παιδίατρο  (χορηγείται 

μέχρι την ηλικία των 16 ετών). Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην 

υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα και  να αναγράφεται σε 

αυτήν ότι στο μαθητή/τρια επιτρέπεται η συμμετοχή του/της σε αγώνες. 

         β) Φωτοτυπία και των δύο πλευρών της αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή. 

         γ) Φωτοτυπία του δελτίου ατομικών στοιχείων, κάθε μαθητή που αναγράφεται στην 

κατάσταση συμμετοχής, μόνο της πλευράς που αναφέρονται τα στοιχεία του μαθητή, η αρχική 

του εγγραφή στο σχολείο, το σχολείο προέλευσης και τυχόν μετεγγραφές του μαθητή  (μόνο για 

μαθητές και μαθήτριες Λυκείου). 

          δ) Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας σε σχολικές 

αθλητικές δραστηριότητες ( υπόδειγμα 9). 

 

2. Δελτίο αθλητή/τριας από την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 

Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες που κατέχουν έγκυρο δελτίο της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. δεν 

υποχρεούνται να προσκομίσουν την ιατρική βεβαίωση όπως περιγράφεται στην παρ. 8.2 

της υπ΄αριθμ. 9283/Δ5/20-1-2015 (ΦΕΚ 143/τβ’/22-1-2015) Υπουργικής Απόφασης, καθότι 

η έκδοση του ανωτέρω δελτίου έχει θέση ιατρικής βεβαίωσης.  

 

3. Κατάσταση συμμετοχής ατομικών αθλημάτων ( Υπόδειγμα 2) του σχολείου στην οποία 

αναγράφεται ο αριθμός των απουσιών του μαθητή-τριας. Οι καταστάσεις αυτές θα 

περιλαμβάνουν τις δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες απουσίες τρεις (3) το πολύ ημέρες 

πριν την ημερομηνία έναρξης των αγώνων, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από το Δ/ντη 

του σχολείου.  

 

4. Συγκεντρωτική κατάσταση συμμετοχής Δ/νσης (Υπόδειγμα 4 & 4α) όπου αναγράφονται: 

 Ονοματεπώνυμο μαθητή-τριας  

 Όνομα πατέρα μητέρας 

 Έτος γέννησης  

 Σχολείο που φοιτά 

 Αριθμός μητρώου μαθητή 

 Τάξη 

 Το ονοματεπώνυμο συνοδού δεν είναι απαραίτητο και καλύπτεται από το υπόδειγμα 9. 
 

 

 

         ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καταστάσεις  συμμετοχής των σχολείων  ( Υπόδειγμα 2) και για τους αγώνες 

του απλού και για τις σχολικές ομάδες  (ομαδικού) πρέπει να αποσταλούν με φαξ ή email στις 

κατά τόπους Ομάδες Φυσικής Αγωγής των Δ.Δ.Ε., οι οποίες εν συνεχεία θα αποστείλουν τη 

συγκεντρωτική κατάσταση συμμετοχής (υπόδειγμα 4/4α)  των Διευθύνσεων τους, στη  

διοργανώτρια Ομάδα Φυσικής Αγωγής της Δ.Δ.Ε. Πειραιά, στο φαξ (210-4114155) ή στο email 

(grfa@dide-peiraia.att.sch.gr) μέχρι την Τετάρτη 2/3/2016 και ώρα 15:00. 

 Μη αποστολή συμμετοχής  μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα σημαίνει 

αποκλεισμό από τη διοργάνωση. 

 

mailto:grfa@dide-peiraia.att.sch.gr


                                                                           ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμούς του αθλήματος και βάση της Υ.Π. 9283/Δ5/20-1-2015 παρ. 16.1.  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

    Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε 

συνεργασία με την Ε.Φ.Ο.Επ.Α.. Οι εμφανίσεις των μαθητών-τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες 

για το άθλημα. Αποκλείονται από τους αγώνες, μαθητές που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή 

αναγράφουν όνομα αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.λ.π.   

    Η Διοργανώτρια αρχή (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.) έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή, να 

διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων  ουσιών.   

    Αγωνοδίκη  Επιτροπή: Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν εκπρόσωπο της Κ.Ο.Ε.Σ.Α., έναν 

εκπρόσωπο της διοργανώτριας Ο.Ε.Σ.Α. και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας. 

 

                                                               ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ 

 

Η Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στην αίθουσα 

Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ,την Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 ώρα 08:00 π.μ. για τα ομαδικά και ώρα 

12:00μ.μ. για τα ατομικά. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους μετακινούμενους. 

 

                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  

 

Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 και ώρα  9:30 π.μ.: Ομαδικό μαθητών/τριών προκριματικοί και τελικοί-

Απλό μαθητών/τριών προκριματικά. 

Τετάρτη 9 Μαρτίου 2014 και ώρα 9:00 π.μ : Απλό μαθητών/τριών προκριματικοί και τελικοί. 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

      Εσωτερική Διανομή:                                     

                                           

 Γραφείο κ. Υπουργού  

 Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 

 Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκ/σης 

 Δ/νση Φυσικής Αγωγής 

 Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης   

 Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης   

 Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και  Οργάνωσης  Δ.Ε. 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ 




