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ΘΕΜΑ: « Ημερίδα Επιδόσεων για τη συμμετοχή μαθητών-τριων  στην τελική  φάση  των   

Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Κολύμβησης Λυκείων  σχ.έτους 2014-15». 

 

    Σύμφωνα με τη 10η πράξη/13-03-2015 της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων 

(Κ.Ο.Ε.Σ.Α.) για τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Κολύμβησης σας ενημερώνουμε ότι: 

 Οι Πανελλήνιοι Σχολικοί Αγώνες  Κολύμβησης Λυκείων σχ. Ετ. 2014-15 Θα πραγματοποιηθούν από τις  29 

έως 30 Απριλίου 2015 στην Αθήνα, σε συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.). Οι 

αγώνες  θα διεξαχθούν  σε μία Φάση Τελική. Στους  εν λόγω αγώνες  θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι 

μαθητές/τριες Λυκείων που γεννήθηκαν  τα έτη : 1997,1998,1999 και 2000, οι οποίοι κατέχουν Δελτίο 

Αθλητικής Ιδιότητας της Κ.Ο.Ε. και έχουν επιτύχει επιδόσεις σε Διοργανώσεις της Κ.Ο.Ε. στην Ελλάδα και 

στο Εξωτερικό από 1/10/2014 έως 27/3/2015 σε κολυμβητήριο 50 μέτρων, αλλά και μαθητές/τριες που 

δεν διαθέτουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας της Κ.Ο.Ε..  

Ενόψει της προκήρυξης των Πανελλήνιων Αγώνων Κολύμβησης Λυκείων σχ. Έτους 2014-2015 και 

προκειμένου να διαμορφωθούν οι πίνακες των συμμετεχόντων μαθητών/τριων στα αγωνίσματα του 

προγράμματος στην τελική  φάση  των αγώνων διοργανώνονται ημερίδες επιδόσεων.  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  
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Ταχ. Δ/νση     : Α. Παπανδρέου 37 
                          151 80 – Μαρούσι 
Πληροφορίες: Αγγελή Χ. 
                           Σταμοπούλου Ε. 
Τηλέφωνο       : 210-3443090 
                            210-3442206 
FAX                   : 210-3442210 
E-mail              : physea@minedu.gov.gr 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ  & 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
----- 

 

ΠΡΟΣ: 

1) Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
της χώρας  

2) Ομάδες Φυσικής Αγωγής της χώρας (μέσω 
των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης) 

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

4) Δημόσια και Ιδιωτικά Λύκεια της χώρας 
(μέσω των κατά τόπους Διευθύνσεων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) 

5)  Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας 
 

ΚΟΙΝ: 
 

1)  Περιφερειακές  Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 
της χώρας 
 2)  Προϊστάμενοι Επιστημονικής & 
Παιδαγωγικής  Καθοδήγησης Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης (Μέσω των Περ/κών 
Δ/νσεων Εκπ/σης) 
 3)  Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ11 (μέσω των 
Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης) 
4) Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) 

 

 

 

 



 

Στις ημερίδες αυτές μπορούν να συμμετέχουν  μαθητές-τριες των σχολείων της χώρας που δεν διαθέτουν 

δελτίο αθλητικής ιδιότητας της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.), προκειμένου να 

διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στην Τελική Φάση των Αγώνων, αλλά και μαθητές/τριες με δελτίο 

αθλητικής ιδιότητας της Κ.Ο.Ε., οι οποίοι θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε αγώνισμα που δεν κατέχουν 

επίδοση στην  τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, μπορούν να συμμετέχουν σε ημερίδα επιδόσεων  μιας 

αγωνιστικής ενότητας, στις 27/03/2015 με  ώρα έναρξης  10:00 π.μ. στο Κολυμβητήριο «Π. Καπαγέρωφ» 

στον Πειραιά για τη Νότια Ελλάδα και  09:00 στο Κολυμβητήριο «Ποσειδώνιο» στην Ανατολική 

Θεσσαλονίκη για τη Βόρεια Ελλάδα.  

Η Νότια Ελλάδα περιλαμβάνει τις  εξής Περιφερειακές Διευθύνσεις: Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς 

Ελλάδας, Κρήτης, Ν. Αιγαίου, Β. Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων εκτός των Διευθύνσεων 

Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Κέρκυρας και Λευκάδας οι οποίες θα συμμετάσχουν στο Βόρειο όμιλο. 

Η Βόρεια Ελλάδα περιλαμβάνει τις  εξής Περιφερειακές Διευθύνσεις: Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής 

Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας και Ηπείρου. 

 Μετά την ολοκλήρωση των ημερίδων επιδόσεων της 27ης Μαρτίου 2015 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η 

Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. σε συνεργασία με την Κ.Ο.Ε. θα διαμορφώσουν τους πίνακες 

με τους μαθητές/τριες που θα συμμετάσχουν στο κάθε αγώνισμα με τις καλλίτερες επιδόσεις που 

επετεύχθησαν στο διάστημα  από 1/10/14 έως 27/3/15, συνολικά όλων των ηλικιών που είναι μαθητές 

/τριες Λυκείου κατά φύλο και αγώνισμα. Οι μαθητές/τριες στη συνέχεια θα έχουν την δυνατότητα να 

επιλέξουν και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους σε ένα αγώνισμα.  

Μετά τη δήλωση συμμετοχής ανακοινώνονται οι μαθητές/τριες με τις 24 καλλίτερες επιδόσεις για κάθε 

αγώνισμα, οι οποίοι και θα αγωνισθούν στην Τελική Φάση από τις  29 έως 30 Απριλίου 2015 το πρωί 

στους προκριματικούς, από τους οποίους και θα προκύψουν οι μαθητές/τριες με τις 8 καλλίτερες 

επιδόσεις κατ αγώνισμα που θα αγωνισθούν στους απογευματινούς τελικούς των αγωνισμάτων για την 

ανάδειξη των νικητών των αγώνων.    

Τα αγωνίσματα του προγράμματος της ημερίδας είναι τα εξής: 

50μ ελεύθερο μαθητών-τριων 
100μ ελεύθερο μαθητών-τριων 
100μ ύπτιο μαθητών-τριων 
100μ πεταλούδα μαθητών-τριων 
100μ πρόσθιο μαθητών-τριων 
200μ ελεύθερο μαθητών-τριων 
200μ πεταλούδα μαθητών-τριων 
200μ πρόσθιο μαθητών-τριων 
200μ ύπτιο μαθητών-τριων 
200μ μικτή ατομική μαθητών-τριων 
400μ μικτή ατομική μαθητών-τριων 
400μ ελεύθερο μαθητών-τριων 
800μ ελεύθερο μαθητριών 
1500μ ελεύθερο μαθητών    
 

Οι μαθητές-τριες ( στην ημερίδα ) έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε ένα μόνο αγώνισμα του 
προγράμματος ( όπως και στην Τελική Φάση) . 
 Στην εν λόγω ημερίδα δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές-τριες Λυκείων που γεννήθηκαν  τα έτη : 

1997,1998,1999 και 2000. 

 

 



 

                                                           ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 Για τους μαθητές-τριες των Λυκείων της χώρας με ή χωρίς δελτίο αθλητικής ιδιότητας της Κ.Ο.Ε., η 

δήλωση του αγωνίσματος κατατίθεται την ημέρα της ημερίδας στην αρμόδια επιτροπή αγώνων μέχρι τις 

9.00 π.μ. στο  Κολυμβητήριο «Π. Καπαγέρωφ» στον Πειραιά για τη Νότια Ελλάδα και μέχρι τις 8.00 π.μ. 

στο  Κολυμβητήριο «Ποσειδώνιο» στην Ανατολική Θεσσαλονίκη για τη Βόρεια Ελλάδα.  

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

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

     Για τη συμμετοχή στην παραπάνω ημερίδα κάθε μαθητής/τρια θα πρέπει να προσκομίσει στα 

Κολυμβητήρια «Π. Καπαγέρωφ» στον Πειραιά για τη Νότια Ελλάδα και  «Ποσειδώνιο» στην Ανατολική 

Θεσσαλονίκη για τη Βόρεια Ελλάδα τα εξής δικαιολογητικά συμμετοχής: 

1.  Αθλητική μαθητική ταυτότητα ( Υπόδειγμα 1 ). Η ταυτότητα υπογράφεται και σφραγίζεται από 

τον Διευθυντή του σχολείου. ( σφραγίδα και στη φωτογραφία του μαθητή-τριας).         

Στη μαθητική ταυτότητα επισυνάπτονται :       

α.  Βεβαίωση ιατρού, ότι ο μαθητής – αθλητής δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα υγείας που να μην του 

επιτρέπει να λάβει μέρος στους αγώνες.  Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από  Ιατρό του Ε.Σ.Υ., Ιατρό 

Ασφαλιστικού Φορέα, Αγροτικό Ιατρό ή και ιδιώτη Ιατρό. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία 

που να μην υπερβαίνει το εξάμηνο πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα.       

β. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή, θεωρημένη από το Διευθυντή 

του σχολείου.       

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

ο αριθμός των απουσιών του/της 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.  

3.   Υπεύθυνη δήλωση γονέα-κηδεμόνα (Υπόδειγμα 9) 

 

 

 

 

 

 

       Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

                                                                                                                               και  
                                                                                                           ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ο.Ε.Σ.Α.  
 
 

 

                                                                                                              ΣΤΕΛΙΟΣ  ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 

 

 

 

 


