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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

              ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ    
               

Ταχ.Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη 
Τ.Κ.: 56430 - Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες: Τανταλίδης Δημήτριος 

Ρέντζου Κασσιανή 
Τηλέφωνο: 
Ιστοσελίδα: 

2310-587292 
http://dide-v.thess.sch.g 

e-mail: ekp_them@dide-v.thess.sch.gr 
 

 
 
   
 
Θεσσαλονίκη, 23/3/2023 
Αρ. πρωτ.: 7054 

  
 
Προς : κ.κ. Δ/ντές-Δ/ντριες ΓΕ.Λ. & 
ΕΠΑ.Λ.  Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης 
  
Υπόψη Εκπαιδευτικών 
 Φυσικής Αγωγής (Ενυπόγραφα) 
 
Κοιν :  
1. Υ.ΠΑΙ.Θ - Δ/νση Φυσικής Αγωγής 
2. Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης  
     Κεντρικής Μακεδονίας 
3. Σύμβουλοι Εκπαίδευσης κλ. ΠΕ11 
    της Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης 
4. Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης 
5. Επιτροπή Διοίκησης 
      Καυτανζογλείου Σταδίου 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Α΄ Φάσης Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων  Κλασικού Αθλητισμού μαθητών/  
τριών ΓΕ.Λ.& ΕΠΑ.Λ. της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης  Δυτικής Θεσ/νίκης, σχ. έτους 2022-2023» 
 
   Έχοντας υπόψη: 
1. Τη με αριθμ. πρωτ. 190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ.Β΄/21-11-2016) Υ. Α. με θέμα: 
«Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 2/5472/0022/03-02-2014 (ΦΕΚ 224/τ.Β/05.02.2014) Κ.Υ.Α. με θέμα «Δαπάνες 
σχολικών αγώνων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. πρωτ. 2/11420/ΔΕΠ/24-02-2016 
(Φ.Ε.Κ. 516/τ.Β΄/01-03-2016) Κ.Υ.Α. με θέμα: «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων και Αθλητικών 
Διοργανώσεων» και την τροποποίηση αυτής με την αρ. πρωτ. 2/56070 /ΔΕΠ/05-08-2016 (Φ.Ε.Κ. 
2582/τ.Β΄/22-08-2016) Κ.Υ.Α. 
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 145674/Δ5/23-11-2022 Απόφαση της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
με θέμα: «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας - Κύπρου και άλλων Σχολικών 
Αθλητικών Δραστηριοτήτων, σχολικού έτους 2022-2023» 
4. Το με αριθμ. πρωτ. 150409/Δ5/05-12-2022 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. με 
θέμα: «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες  ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ.  Ελλάδας και Κύπρου, σχολικού 
έτους 2022-2023» 
5. Το με αριθμ. πρωτ. 26076/Δ5/07-3-2023 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. με 
θέμα: «Χρονοδιάγραμμα Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ.  Ελλάδας και Κύπρου, σχολικού 
έτους 2022-2023» 
6. Το με αριθμ. πρωτ. 30606/Δ5/17-3-2023 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. με 
θέμα: «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες Κλασικού Αθλητισμού Γενικών και 
Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ.) Ελλάδας- Κύπρου, σχ. έτους 2022-2023» 
7. Την 4η πράξη/20-03-2023 της Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων    
(Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης 
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8. Το με αριθμ. πρωτ. 3378/Β1/13-01-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού - 
ΜΠΔΣ, Τμήμα Β΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Μεταφορά Πιστώσεων στον ΑΛΕ 2420908001 του 
 Προϋπολογισμού έτους 2023 των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 
9. Τη με αριθ. πρωτ.  και 716/16-01-2023 (ΑΔΑ: 6ΥΚΟ46ΜΤΛΗ-Ξ89), έγκριση Δέσμευσης Πίστωσης 
της Δ.Υ.Ε.Ε. στο Νομό  Θεσ/νίκης, με α/α καταχώρισης 8473, από την Δ.Υ.Ε.Ε. στο νομό 
Θεσσαλονίκης για την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας 

        
   Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών  Δραστηριοτήτων ( Ο.Ε.Σ.Α.Δ.)  Π/θμιας και 

Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής  Θεσ/νίκης, όπως αυτή ορίσθηκε με την υπ΄ αριθμ. 1478/30-01-2023 
Απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα: «Ανασυγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών  
Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δ.Δ.Ε. Δυτικής  Θεσ/νίκης, σχολικού έτους 2022-2023»  
 

π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ε  ι 
 

          την Α΄ Φάση των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Κλασικού Αθλητισμού μαθητών/τριών 
ΓΕ.Λ.& ΕΠΑ.Λ. της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσ/νίκης, σχ. έτους 2022-2023. 

 
         Τα αγωνίσματα θα διεξαχθούν την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 στο Δημοτικό Στάδιο 
Αμπελοκήπων, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΡΙΨΕΩΝ (ΔΙΣΚΟΣ, ΑΚΟΝΤΙΟ, ΣΦΥΡΑ) που θα διεξαχθούν την Τετάρτη 
29 Μαρτίου 2023 στο χώρο ρίψεων του Καυτανζογλείου Σταδίου.  
Το πρόγραμμα των αγώνων επισυνάπτεται. 
             

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

   Στους αγώνες το κάθε Λύκειο  μετέχει με δύο (2) μαθητές/τριες σε κάθε αγώνισμα και 
κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα (1) μόνο αγώνισμα. 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχει και τρίτος/η μαθητής/τρια κατά αγώνισμα, εφόσον έχει 
συμπεριληφθεί στην εξάδα των νικητών/τριών κατά τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες ή τους 
αγώνες Εφήβων - Νεανίδων του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. κατά το προηγούμενο έτος  και έχει πετύχει τα όρια 
συμμετοχής για αγώνες νομού, όπου προβλέπονται. 

 Στην περίπτωση που για το ίδιο αγώνισμα υπάρχουν από ένα σχολείο περισσότερες 
συμμετοχές από τις προβλεπόμενες, η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. έχει το δικαίωμα να εγκρίνει μέχρι δύο (2) 
επιπλέον συμμετοχές μετά από έγγραφη αίτηση του σχολείου στην οποία θα αναφέρονται οι 
επιδόσεις όλων των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν στο αγώνισμα αυτό. 

 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η:  
Οι Σχολικές Μονάδες που έχουν τρίτο/τη μαθητή/τρια ή και περισσότερους, να 

δηλώσουν έγκαιρα τα ονόματά τους στο e-mail: grfa@dide-v.thess.sch.gr και να επικοινωνήσουν 
με τη Δ/νση στο τηλ. 2310587292. 

 
           Οι μαθητές και οι μαθήτριες Λυκείων που θα συμμετέχουν, πρέπει να έχουν γεννηθεί τα 
έτη 2005, 2006, 2007 (και 2008 με την προϋπόθεση ότι φοιτούν στην Α΄ Λυκείου). 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: 
  Οι μαθητές/τριες των σύνθετων αγωνισμάτων (Δέκαθλο - Έπταθλο) προκρίνονται 

απευθείας στους αγώνες της Γ΄ φάσης, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 30606/17-3-2023 έγγραφο της 
Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.. 
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 Οι Σχολικές Μονάδες που έχουν μαθητές/τριες στα αγωνίσματα αυτά ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να έχουν 
αποστείλει τα ονόματά τους στο e-mail: grfa@dide-v.thess.sch.gr σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 

6541/20-3-2023 έγγραφό μας. Οι μαθητές/τριες των σύνθετων αγωνισμάτων  ΔΕΝ θα συμμετέχουν 
στην Α΄ Φάση των αγώνων. 

                       
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

 
          Για τη συμμετοχή μαθητών/τριών στους αγώνες είναι απαραίτητη η προσκόμιση των 
παρακάτω δικαιολογητικών: 

1. Σχολική Αθλητική Ταυτότητα (Υπόδειγμα επισυνάπτεται) 
  Η Σχολική Αθλητική Ταυτότητα πρέπει να έχει εκτυπωθεί από το myschool με συμπληρωμένα 

όλα τα στοιχεία των μαθητών/τριών. Πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος του σχολείου, να έχει 
επικολληθεί πρόσφατη φωτογραφία του/της μαθητή/τριας, να υπογραφεί και να σφραγιστεί σε 
κάθε τάξη από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου.  
Στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα συμπληρώνεται από τον ιατρό το πεδίο που αφορά  τη Βεβαίωση 
ιατρού ότι: «ο/η μαθητής/τρια μπορεί να συμμετάσχει στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων».  

  Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από ιατρό Παθολόγο, Καρδιολόγο, Γενικής Ιατρικής (και 
από Παιδίατρο μόνο για μαθητές/τριες που φοιτούν στην Α’ τάξη Λυκείου) και  πρέπει να έχει 
ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.), που προσκομίζουν οι μαθητές στην Α΄ 

Λυκείου, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους αγώνες. Για τους σχολικούς αγώνες πρέπει να 
υπάρχει η προβλεπόμενη ιατρική βεβαίωση. 

 
2. Κατάσταση συμμετοχής σχολείου για ατομικά αθλήματα (υπόδειγμα 2 επισυνάπτεται) 

        Η κατάσταση συμμετοχής συμπληρώνεται από το σχολείο σύμφωνα με την Αστυνομική 
Ταυτότητα, υπογράφεται από τον/την Εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής του σχολείου και 
υπογράφεται και σφραγίζεται από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου. 

Η Υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα (υπόδειγμα 9 επισυνάπτεται), παραμένει στο 
αρχείο της σχολικής μονάδας και ο/η Διευθυντής/ντρια  συμπληρώνει στην κατάσταση συμμετοχής 
του σχολείου το αντίστοιχο πεδίο με τη σημείωση ΝΑΙ. 

 
3. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 
Οι μαθητές/τριες 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 παραμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής. 

 
                                                 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 

          Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Σταδίου 1 ώρα πριν την έναρξη του 
κάθε αγωνίσματος. 

Μαθητές/τριες που κατά την ημέρα του αγώνα δεν προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά ΔΕΝ θα λάβουν μέρος στους αγώνες. 

 
ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

 
         Την κάθε σχολική ομάδα στα ατομικά αθλήματα της Α’ Φάσης συνοδεύουν εκπαιδευτικοί 
Φυσικής Αγωγής ή εκπαιδευτικοί άλλης ειδικότητας που υπηρετούν στο σχολείο και ορίζονται από 
τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Στα ατομικά αθλήματα ο αριθμός των συνοδών είναι ένας 
συνοδός ανά δέκα (10) μαθητές/τριες. Σε περίπτωση  μη συμμετοχής των εκπαιδευτικών  Φυσικής  
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Αγωγής του σχολείου ο/η Διευθυντής/ντρια μπορεί να ορίσει άλλα πρόσωπα , όπως εκπαιδευτικό 
άλλης ειδικότητας. 
        Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. 

 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 
          Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και κατά τις εργάσιμες ημέρες, το Σάββατο ή/και την 
Κυριακή είναι δυνατό να πραγματοποιούνται μετακινήσεις σχολικών ομάδων μαθητών/τριών ως 
εξής:  
          Εντός ορίων της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των 
Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων, των ενδοσχολικών αγώνων, των «αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΊΑΣ», καθώς 
και Αθλητικών Προγραμμάτων και Δράσεων εγκεκριμένων από το Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, με έγκριση του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων Εκπαιδευτικών 
του σχολείου έπειτα από ενυπόγραφη συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα. Οι μετακινήσεις αυτές 
μπορούν να πραγματοποιούνται εντός ή εκτός ωρολογίου προγράμματος.  

                                
 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 
 

           Υποκεφάλαιο 16.1 του Κεφαλαίου 16 της υπ΄ αριθμ.  190677/Δ5/10-11-2016 (Φ.Ε.Κ. 
3754/τ.Β΄/21-11-2016) Υ.Α. και την τροποποίηση αυτής με το Υποκεφάλαιο 16.1 του Κεφαλαίου 16 
της υπ΄ αριθμ. 9941/Δ5/22-01-2019 (Φ.Ε.Κ. 109/τ.Β΄/25-01-2019) Υ.Α..  

 
ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΥΨΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΗΧΗ ΣΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ. 
 

                                                 Α. ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ 
 

  ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ: 1,31 - 1,36 - 1,41 - 1,46 - 1,49 - 1,52 - 1,55 - 1,58 - 1,61 - 1,64 - 1,67 - 1,70   και 
ανά δύο (2) εκατοστά στη συνέχεια. 

 
ΑΓΟΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ: 1,62 - 1,67 - 1,72 - 1,77 - 1,80 - 1,83 - 1,86 - 1,89 - 1,92 - 1,95 - 1,98 - 2,00  και ανά 
δύο (2) εκατοστά στη συνέχεια. 

 
 

Β. ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 
 

ΑΓΟΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ: 2,90 - 3,00 - 3,10 - 3,20 - 3,30 - 3,40 - 3,50 - 3,60 - 3,70 - 3,80 - 3,90 - 4,00 - 4,10 - 
4,20 - 4,30 - 4,40 - 4,50 - 4,55 - 4,60 και ανά πέντε (5) εκατοστά στη συνέχεια.     
ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ: 2,00 - 2,10 - 2,20 - 2,30 - 2,40 - 2,50 - 2,60 - 2,70 - 2,80 - 2,90 - 3,00 - 3,10 - 3,20 
- 3,30 - 3,35 - 3,40 και ανά πέντε (5) εκατοστά στη συνέχεια. 

 
                             ΥΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 

 
                      ΑΓΩΝΙΣΜΑ      ΑΡ. ΕΜΠΟΔΙΩΝ       ΥΨΟΣ             ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

                                                                   ΕΜΠΟΔΙΩΝ          ΑΦΕΤΗ                ΕΝΔΙΑΜ.            ΤΕΡΜΑ 

 
ΑΓΟΡΙΑ ΛΥΚΕΙΑ  110μ.               10                       0,91μ.              13,72μ.              9,14μ.           14,02μ. 

                  400μ.              10                       0,84μ.              45,00μ.             35,00μ.          40,00μ.  
ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 100μ.             10                       0,76μ.              13,00μ.               8,50μ.          10,50μ. 

                    400μ.            10                      0,76μ.               45,00μ.              35,00μ.         40,00μ. 
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                                         ΒΑΡΗ  ΟΡΓΑΝΩΝ 
 

                            ΛΥΚΕΙΑ ΑΓΟΡΙΑ                  ΛΥΚΕΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ                   
             
     ΣΦΑΙΡΑ                  5 kg                                      3 kg                            
     ΣΦΥΡΑ                    5 kg                                      3 kg                           
     ΔΙΣΚΟΣ                 1.5 kg                                      1 kg                            
     ΑΚΟΝΤΙΟ             700  γραμ.                          500 γραμ.         
              
 

    Στα αγωνίσματα των αλμάτων (ΜΗΚΟΣ - ΤΡΙΠΛΟΥΝ), όπως επίσης και στις ρίψεις, οι 
μαθητές/τριες θα κάνουν από τρεις (3) προσπάθειες και οι οκτώ (8) πρώτοι-τες, κατά σειρά 
επίδοσης, θα συνεχίσουν με άλλες τρεις (3) προσπάθειες για την τελική κατάταξη. Μαθητές/τριες 
που θα πετύχουν την ίδια επίδοση με τον όγδοο κάθε αγωνίσματος, συνεχίζουν και αυτοί. 
         Η Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα τροποποίησης στο πρόγραμμα των αγώνων, εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο, μετά από σχετική ενημέρωση. 

                   
                                                  ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

1. Στους αγώνες ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί του αθλήματος και οι ειδικές διατάξεις της 
προκήρυξης του Υ.ΠΑΙ.Θ., που σε κάθε περίπτωση αντίθεσης με τους κανονισμούς αθλημάτων 
υπερτερούν έναντι κάθε άλλης διάταξης.  

2. Θέματα, τα οποία προκύπτουν και δεν προβλέπονται από την προκήρυξη των αγώνων, θα 
λύνονται από την Οργανωτική Επιτροπή των Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.). 

 

       ΠΡΟΣΟΧΗ 
          Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι/ες συνοδοί Εκπαιδευτικοί και οι Διευθυντές/ντριες των 
σχολείων να επιστήσουν την προσοχή στους/στις μαθητές/τριες τους, ώστε να διατηρήσουν 
καθαρό τον αγωνιστικό  χώρο και να μην προκαλέσουν καμία υλική ζημιά στα Στάδια που 
φιλοξενούν τους αγώνες. 

 
 

 
 
                                                                                        Ο Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης 

                                                                                      
 

 
 
                                                                                           Δρ. Χρήστος Ν. Ρουμπίδης 
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