
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Θέμα: «Προκήρυξη Τουρνουά Μίνι Πετοσφαίρισης Δημοτικών  

Σχολείων (Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ)»  

 

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αχαΐας έχοντας υπόψη:  

 
 

1. το άρθρο 35 του Π.Δ. 18/Φ.Ε.Κ.31/τ.Α΄/23-02-2018 με θέμα «Οργανισμός 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 

2. τα άρθρα 5 και 15 του νόμου 4547/Φ.Ε.Κ.102/τ.Α΄/12-06-2018 με θέμα 

«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και άλλες διατάξεις, 

3. την με αριθ. πρωτ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) 

Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε με 

τις υπ’ αριθμ. 9712/Δ5/19-01-2018 (ΦΕΚ 80/Β’/22-01-2018) «Συμπλήρωση, 

τροποποίηση και αντικατάσταση Κεφαλαίων στην με αριθ. πρωτ. 

190677/Δ5/10.11.2016/ ΦΕΚ 3754/τ.Β/2016 υπουργική απόφαση όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει» και 9941/Δ5 «Συμπλήρωση, τροποποίηση και 

αντικατάσταση κεφαλαίων στην αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 

(Φ.Ε.Κ.3754/τ.Β΄/2016) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει» (ΦΕΚ 109/Β’/25-01-2019) Υπουργικές Αποφάσεις και ισχύει, 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ  

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Ο.Ε.Σ.Α.Δ. 

----- 
 

----- 

 

 

  

 

 

 

 
 

ΠΑΤΡΑ, 23/05/2019 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8209 

 

ΠΡΟΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Πληροφορίες : Αντωνόπουλος, Π., Παπαδόπουλος, Γ.,                                                 
  Μιχαηλίδης, Α.  

Τηλ.  :  2610 465842, 2610 229201 
Fax  :  2610 229255 
E – mail  :  fasxa@dipe.ach.sch.gr 
Web site :  http ://dipe.ach.sch.gr    
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4. την με αριθ. πρωτ. 207153/Υ1/27-11-2017 (Φ.Ε.Κ. 4340/Β/13-12-2017) 

Απόφαση τοθ ΥΠ.Π.Ε.Θ. σύμφωνα με την οποία οι Περιφερειακοί Διευθυντές 

Εκπαίδευσης έχουν την ευθύνη του κύριου διατάκτη των πιστώσεων που 

εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης, 

5. την Κ.Υ.Α. 2/5472/0022/03.02.2014 (ΦΕΚ224/τ.Β/05.02.2014) «Δαπάνες 

Σχολικών Αγώνων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

6. τη σύσταση των Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αθλητικών 

Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και τον ορισμό Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και 

Σχ. Αθλητισμού των Οικείων Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, 

7. την Υ.Α. με αρ. πρωτ. Φ/1/879/218391/Β1/19-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΕΘ465ΠΣ-

Ω7Χ) με θέμα «Κατανομή πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού του οικ. 

έτους 2019 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», 

8. την Υ.Α. με αρ. πρωτ. 215784/Δ5/14-12-18 (ΑΔΑ: 6ΔΚΧ4653ΠΣ-Γ43) με θέμα 

«Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών 

Δραστηριοτήτων - Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ» σχ. έτους 2018-2019, 

9. την πρώτη συνεδρίαση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20-

12-18 και τη σχετική  εισήγηση της «για το σχεδιασμό την υποστήριξη και 

διοργάνωση Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και Διεθνώς» 

για το σχολικό έτος 2018-2019, 

10. την Υ.Α. (19738/Δ5, 8.2.2019) με θέμα «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων 

ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων Σχολικών Αθλητικών 

Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2018-2019», 

11. την με αριθ. πρωτ. Φ14.1/1684/15-02-2019 Απόφαση της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ανάληψη Υποχρέωσης», 

12. την με αριθ. πρωτ. Φ14.1/3426/27-03-2019 Απόφαση της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ανάληψη Υποχρέωσης», 

13. την υπ' αριθμ. 2/02-04-2019 πράξη της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Αχαΐας, 

14. την με αριθ. πρωτ. 6197/16-05-2019 πρόταση για την διεξαγωγή αγώνων μίνι 

Βόλεϊ Δημοτικών Σχολείων Δήμου Πατρών της ΔΙΠΕ Αχαΐας, 

Προκηρύσσει 

τους σχολικούς αγώνες Μίνι Πετοσφαίρισης μαθητών και μαθητριών Δημοτικών 

Σχολείων του Δήμου Πατρών σχολικού έτους 2018-2019 (Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ), 

σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων και την Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης 

Πελοποννήσου (Ε.Σ.ΠΕ.Π.). 
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Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών, είναι η δήλωση 

συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 στην ηλεκτρονική φόρμα 

https://forms.gle/eLRXneNzKjzooQyn7 . 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 στην πλατεία 

Γεωργίου.  

 Ώρα έναρξης προσέλευσης: 08:30. Διάρκεια αγώνων: 09:00 – 12.45. 

 Στους αγώνες δύναται να μετέχουν όλοι οι μαθητές – μαθήτριες που φοιτούν στις 

τάξεις Δ΄, Ε΄ και  Στ΄. 

 Κάθε σχολείο έχει δικαίωμα να συμμετέχει με όσες ομάδες επιθυμεί (μαθητών ή 

μαθητριών ή μικτές). 

 Στην κάθε ομάδα μπορούν να συμμετέχουν έως 5 μαθητές – μαθήτριες, (τρεις (3) 

στον αγωνιστικό χώρο και δυο (2) αναπληρωματικοί). Είναι υποχρεωτικό για 

κάθε ομάδα να χρησιμοποιεί τους αναπληρωματικούς της σε κάθε σετ.  Ο 

προπονητής  και ο αρχηγός είναι οι μοναδικοί που μπορούν να ζητήσουν «ταίμ 

άουτ » ή αλλαγή παίκτη. 

 Την κάθε σχολική ομάδα συνοδεύει Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, είτε άλλου 

κλάδου, που υπηρετεί στο σχολείο. Οι αγώνες θα διεξάγονται κατά τις ώρες 

λειτουργίας των σχολείων και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτούς 

είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. 

 Ομάδα χωρίς συνοδό δεν δύναται να συμμετάσχει στους αγώνες. 

 Οι συνοδοί των ομάδων είναι υπεύθυνοι για την κόσμια συμπεριφορά των 

μαθητών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τους αγώνες. Σχολείο που θα 

δημιουργήσει επεισόδια ή φθορές στον αγωνιστικό χώρο θα τιμωρηθεί με 

αποκλεισμό και θα υποχρεωθεί να αποκαταστήσει τις φθορές. 

 Μια ομάδα που επιτυγχάνει 15 πόντους ( ή και περισσότερους), με διαφορά 

τουλάχιστον  2 πόντων από τον αντίπαλο, κερδίζει ένα σετ. Νικήτρια 

αναδεικνύεται η ομάδα που θα κερδίσει δύο σετ. Σε περίπτωση που οι δύο 

ομάδες κερδίσουν από ένα σετ, τότε θα διεξαχθεί τρίτο σετ (τάί΄μπρέικ ), το οποίο 

τελειώνει στους 11 πόντους (ή και περισσότερους), εφόσον μία από τις δύο 

ομάδες έχει διαφορά δύο πόντων από την αντίπαλο της. 

 Ο καταρτισμός των ομίλων θα γίνει με ευθύνη της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και το πρόγραμμα 

θα κοινοποιηθεί έγκαιρα στα σχολεία. 

 Στο τουρνουά δεν θα ισχύσει βαθμολογία.  
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 Στο τέλος του τουρνουά θα απονεμηθούν αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους 

μαθητές και μαθήτριες που θα λάβουν μέρος, 

 Ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη θα επιλύεται από την 

Ο.Ε.Σ.Α.Δ.  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Στους αγώνες                Δημοτικών μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και 

μαθήτριες που διαθέτουν έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) όπου στο 

πεδίο «ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΕ 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» έχει επιλεγεί 

«Συμμετοχή χωρίς περιορισμούς».  

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μαθητών-μαθητριών στους αγώνες 

είναι η προσκόμιση την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ της 

Κατάστασης Συμμετοχής Ομαδικών Αθλημάτων, στην οποία οι στήλες «Α.Δ.Υ.Μ.» 

και «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ» θα πρέπει να συμπληρωθούν με «ΝΑΙ» 

πιστοποιώντας την ύπαρξη:  

A. Έγκυρου ατομικού δελτίου υγείας μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) στο οποίο αναφέρεται ΝΑΙ 

(χωρίς προϋποθέσεις) στο πεδίο «Μπορεί να πάρει μέρος σε όλες τις σχολικές 

δραστηριότητες». 

B. Υπεύθυνης δήλωσης Γονέα ή Κηδεμόνα με την οποία επιτρέπει και συναινεί στη 

συμμετοχή του μαθητή/τριας στο τουρνουά καθώς και στις μετακινήσεις που 

προβλέπονται για αυτό.  

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΙΝΙ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΓΗΠΕΔΟ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Το γήπεδο έχει διαστάσεις  12Χ 4,5 (κάθε πλευρά 6 Χ 4,5). Το ύψος του φιλέ είναι για 

τα αγόρια  2.20 μ. και για τα κορίτσια  2.10 μ.  Το τουρνουά θα διεξαχθεί με μπάλες 

μίνι βόλεϊ. 

ΣΕΡΒΙΣ 

Το παιχνίδι αρχίζει με τη βολή (σέρβις). Αυτό σημαίνει ότι η μπάλα πρέπει να 

χτυπήσει με το ένα χέρι και περνώντας πάνω από το δίχτυ, να καταλήξει στο 

αντίπαλο γήπεδο. 

ΠΑΣΕΣ 

Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να αγγίξει τη μπάλα 3 φορές (επιπλέον επαφή επιτρέπεται 

αν εφαρμοστεί μπλοκ) για να τη στείλει στο αντίπαλο γήπεδο.  
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ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIVB, εφαρμόζεται το σύστημα συνεχούς 

καταγραφής πόντων. Κάθε  φορά που αλλάζει το δικαίωμα εκτέλεσης βολής, πρέπει 

όλοι οι παίκτες της ομάδας  που πρόκειται να εκτελέσει βολή, να αλλάξουν τη θέση 

τους στο γήπεδο κατά φορά των δεικτών του ρολογιού.  

Αρχικές θέσεις-Βολή-Περιστροφή 

Τη στιγμή που εκτελείται  η βολή, όλοι οι παίκτες και των δύο ομάδων πρέπει να 

έχουν τις σωστές θέσεις περιστροφής. 

Η μπάλα εισάγεται στο παιχνίδι από τον παίκτη της πίσω γραμμής ο οποίος, πίσω 

από την τελική γραμμή, πρέπει να χτυπήσει τη μπάλα με το ένα χέρι και να τη στείλει 

στο άλλο γήπεδο. Ο παίκτης αυτός δεν επιτρέπεται να μπει στο γήπεδο πριν να 

χτυπήσει η μπάλα. Σφάλμα είναι όταν η μπάλα ακουμπήσει ένα συμπαίκτη, ή 

οποιοδήποτε εμπόδιο πάνω ή κοντά στο χώρο παιχνιδιού. Κανείς παίκτης δεν 

επιτρέπεται να αγγίξει το δίχτυ, ούτε να μπει στο γήπεδο των αντιπάλων. 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να ζητήσει δύο (2) τάιμ άουτ των 30 δευτερολέπτων σε 

κάθε σετ. Επίσης, κάθε ομάδα μπορεί να πραγματοποιήσει από μία μέχρι τέσσερις 

αλλαγές ανάλογα με τους αναπληρωματικούς που διαθέτει. 

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 

Το παιχνίδι διευθύνεται από ένα διαιτητή, ο οποίος αρχίζει κάθε αγωνιστικό  

επεισόδιο με σφύριγμα και το διακόπτει όταν συμβεί κάποιο σφάλμα πάλι με 

σφύριγμα. 

Λόγω της περιορισμένης χρονικής διάρκειας του Τουρνουά, ΔΕΝ θα επιτραπούν 

ΑΛΛΑΓΕΣ αγώνων ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ. Γι’ αυτό τα σχολεία θα πρέπει, πριν 

δηλώσουν συμμετοχή, να μελετήσουν την σχετική Προκήρυξη και την αναφερόμενη 

σε αυτήν ημερομηνία διεξαγωγής του Τουρνουά, ώστε να μη δημιουργηθεί εκ των 

υστέρων πρόβλημα στη συμμετοχή τους. 

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και παρακαλούμε για τις ενέργειες που 

απορρέουν από το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.  

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 

Η διεξαγωγή των συγκεκριμένων σχολικών αγώνων - Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ’ΑΣ - 

αποβλέπουν στη δημιουργία μιας νέας κυρίαρχης αθλητικής τάσης στην ελληνική 

κοινωνία, της «Διά Βίου Άσκησης». Επίσης να διαμορφώσουν τις νέες γενιές 
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αθλητών, προπονητών, διαιτητών, παραγόντων και κυρίως φιλάθλων με προσήλωση 

στις υψηλές αξίες του αθλητισμού και τις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι», προκειμένου 

να είναι σε θέση να μεταλαμπαδεύσουν τη συγκεκριμένη «Αθλητική Παιδεία» στις 

επόμενες γενεές. Σκοπός μας είναι η Συμμετοχή και ο Συναγωνισμός αντί του 

Ανταγωνισμού.  

 

Ιατροί των αγώνων ορίζονται οι: 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

2 ΔΑΡΕΙΩΤΗ  ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

3 ΚEΛΕΣΙΔΟΥ  ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

4 ΚΑΦΟΥΣΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

5 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

6 ΚΥΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΝΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

7 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΣΠΥΡΔΩΝ-
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

8 ΜΑΡΚΟΥ  ΣΠΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

9 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΛΑΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

10 ΜΠΑΡΚΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 

11 ΣΟΥΛΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

12 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 

13 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

Διαιτητές των αγώνων ορίζονται οι: 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

1 ΒΑΛΟΥΞΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

2 ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3 ΓΕΡΑΝΙΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 

4 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

5 ΓΟΥΒΕΛΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

6 ΚΑΓΙΑΛΗ  ΕΛΕΝΗ 

7 ΚΟΝΔΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 

8 ΛΕΒΕΝΤΗΣ  ΑΔΑΜ 

9 ΛΕΓΑΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ 

10 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
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11 ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

12 ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

13 ΜΠΟΥΡΔΑΝΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 

14 ΜΩΡΑΙΤΗ  ΣΤΕΦΑΝΙΑ 

15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

16 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ   ΕΥΘΥΜΙΑ 

17 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ  ΞΑΝΘΙΠΠΗ 

18 ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

19 ΣΙΑΚΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

20 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

21 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ 

22 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 

23 ΤΣΙΝΙΑ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

24 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

25 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

26 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
   
o Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής ΥΠ.Π.Ε.Θ.  
o Περιφερειακή Δ/νση Α’/θμιας & Β’/θμιας 

Εκπ/σης  Δυτικής Ελλάδας 
o Διεύθυνση Α’/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας 
o Μέλη Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Αχαΐας 
o Σ.Ε.Ε. Φ.Α. Δυτ. Ελλάδας  
o Υπεύθυνους ΦΑΣΧΑ Α’/θμιας Εκπ/σης 
o Υπεύθυνους ΦΑΣΧΑ Β’/θμιας Εκπ/σης                                                        

 

 
 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. 
 
 
 

Γεώργιος Αφράτης 
Δ.Δ.Ε.ΑΧΑΙΑΣ 
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