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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠαΔ 4-15/2018/ΓΕΕΘΑ/ΓΡΑΜ. ΑΣΑΕΔ
Α/Α

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

1.
2.
3.

Αποδέκτες για Ενέργεια
Αποδέκτες Πίνακα «Β» ΓΕΕΘΑ
Αποδέκτες Πίνακα «Ε» ΓΕΕΘΑ
Αποδέκτες Πίνακα «ΣΤ» ΓΕΕΘΑ

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Αποδέκτες για Πληροφορία
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ
ΥΠΕΘΑ/ΣΓ ΥΕΘΑ
ΥΠΕΘΑ/ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ
ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ
ΓΕΕΘΑ/ΕΓΥ
ΓΕΕΘΑ/ΕΓΕ
ΓΕΕΘΑ/Β1
ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΗΣ
ΓΕΣ/ΕΓΑ
ΓΕΣ/ΔΙΔΕΚΠ/2γ
ΓΕΣ/Δ3
ΓΕΝ/ΕΓΑ
ΓΕΝ/Β3
ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ
ΓΕΑ/ΕΓΑ
ΓΕΑ/Β1
ΓΕΑ/Β3
ΔΝΕ
ΔΑΕ
ΑΕΑ/ΥΦΑΑ
ΑΚΕΔ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΕΔ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΓΕΕΕΘΑ/ΚΓ (απόθεμα)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΑΕΔ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ

Ηλεκτρονική
διακίνηση

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
10
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠαΔ 4-15/2018/ΓΕΕΘΑ/ΓΡΑΜ. ΑΣΑΕΔ
ΒΑΘΜΟΣ

ΘΕΣΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ
ΠαΔ 4-15/2018/ΓΕΕΘΑ/ΓΡΑΜ. ΑΣΑΕΔ
α/α
Τροποποίησης

Σχετική
Τροποποιητική
Διαταγή

Ημερομηνία
Καταχώρησης
Τροποποίησης

Αυτός που καταχώρησε την
τροποποίηση
Βαθμός
Ονοματεπώνυμο
Μονογραφή

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1.
Να επιφέρονται μεταβολές στην παρούσα ΠαΔ, μόνο κατόπιν διαταγής του
ΓΕΕΘΑ/Γραμματείας ΑΣΑΕΔ.
2.
Στο περιθώριο της σελίδας του κειμένου, στο ύψος της πρώτης πρότασης της
τροποποίησης, να αναγράφεται ένα κεφάλαιο Τ μαζί με τον αντίστοιχο α/α της (πχ.Τ1,Τ2,
κ.ο.κ).
3.
Να καταχωρείται στον παραπάνω πίνακα κάθε τροποποιητική Διαταγή, με
παράλληλη επιβεβαίωση ότι επήλθαν οι απαιτούμενες τροποποιήσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΠαΔ 4-15/2018/ΓΕΕΘΑ/ΓΡΑΜ. ΑΣΑΕΔ
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Συντετμημένη
Ονομασία
ΑΚΕΔ
ΑΣΑΕΔ
ΓΓΑ
ΓΕ
ΓΕΕΘΑ
ΔΣΣΑ
CISM
ΕΔ
ΕΛ.ΑΣ
ΕΟΕ
ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
ΠαΔ
ΠΣ
ΣΑ

Πλήρης Ονομασία
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
CONSEIL INTERNATIONAL DU SPORT MILITAIR
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ
ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ :
Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ:

Δημόσιες Σχέσεις - Εθιμοτυπία

ΣΧΕΤ :

α.
β.
γ.
δ.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΑΕΔ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Τηλέφωνο: 210 – 9612696
Φ.460/7/105579
Σ.401
Αθήνα, 17 Σεπ 18

ΠΔ 771/1975 (Α΄ 249)
Ν.2725/1999 (Α΄121)
Άρθρο 18 Ν. 2913/2001 (Α΄102)
ΠαΔ 0-1/2006/ΓΕΕΘΑ

ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 4 - 15/2018
ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΔ & ΣΑ
ΓΕΝΙΚΑ
1.
Το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ), μέσω
της Γραμματείας του, είναι αρμόδιο για τη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων για την
οργάνωση και ανάπτυξη του Αθλητισμού και της Φυσικής Αγωγής στις Ένοπλες
Δυνάμεις (ΕΔ) και στα Σώματα Ασφαλείας (ΣΑ) της Χώρας μας, σύμφωνα με τα (α) και
(γ) σχετικά.
2.

Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα:

α.
Στο (γ) όμοιο, η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ), το Λιμενικό Σώμα –
Ελληνική Ακτοφυλακή (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ) και το Πυροσβεστικό Σώμα (ΠΣ), συμμετέχουν
στην εκπλήρωση του έργου και της αποστολής του ΑΣΑΕΔ.
β.
Στα (α), (β) και (γ) σχετικά, ετησίως διοργανώνονται από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες των Κλάδων των ΕΔ και των Αρχηγείων ΣΑ αθλητικές εκδηλώσεις και
αγώνες, υπό την εποπτεία της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ, με τη συνδρομή θεσμικών
φορέων του αθλητισμού της χώρας μας.
ΣΚΟΠΟΣ
3.
Η παρούσα Παγία Διαταγή (ΠαΔ), εκδίδεται με σκοπό την τυποποίηση
των διαδικασιών σε θέματα εθιμοτυπίας & δημοσίων σχέσεων κατά την οργάνωση
των πάσης φύσεως αθλητικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται από τις ΕΔ και
τα ΣΑ.
./.
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4.
Με την εν λόγω ΠαΔ, ρυθμίζονται θέματα εθιμοτυπίας & δημοσίων
σχέσεων κατά τη διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται από τις ΕΔ
και τα ΣΑ και στα Παραρτήματά της, περιγράφονται οι ακολουθούμενες διαδικασίες:
α.
Στο Παράρτημα «Α», της έκδοσης και διανομής προσκλήσεων σε
επισήμους για παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων και αγώνων.
β.
Στο Παράρτημα «Β», της απονομής τιμητικών διακρίσεων σε
διακριθέντες αθλητές και αθλήτριες των ΕΔ και των ΣΑ.
γ.
Στο Παράρτημα «Γ», της οργάνωσης των τελετών έναρξης, λήξης
και απονομής επάθλων στους νικητές και νικήτριες ατομικών και ομαδικών
αθλημάτων κατά τη διεξαγωγή στρατιωτικών αγώνων.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
5.
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των ΓΕ των ΕΔ, όπως και των Αρχηγείων των ΣΑ,
παρακαλούνται να εκδώσουν τις απαραίτητες συμπληρωματικές οδηγίες για την
υλοποίηση των αναφερόμενων στην παρούσα ΠαΔ, όπου απαιτείται.
6.
Η παρούσα ΠαΔ τίθεται σε ισχύ από υπογραφής της και καταργεί την
ΠαΔ 9-7/1995/ΓΕΕΘΑ/ΑΣΑΕΔ «Περί Τυποποιήσεως Διαδικασιών Έκδοσης και
Διανομής Προσκλήσεων κατά τους Διεξαγόμενους στο εσωτερικό Διεθνών Αθλητικών
Αγώνων ΕΔ-ΣΑ», η οποία και να καταστραφεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Ακριβές Αντίγραφο

Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ
Αρχηγός

Πχης (Ε) Χρήστος Καλαϊτζίδης ΠΝ
Τμχης Δημοσίων Σχέσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α»
«Β»
«Γ»

Διαδικασία Έκδοσης και Διανομής Προσκλήσεων σε Επισήμους κατά τη
Διεξαγωγή Αθλητικών Αγώνων
Απονομή Τιμητικών Διακρίσεων σε Αθλητές και Αθλήτριες ΕΔ & ΣΑ
Οργάνωση Τελετών Έναρξης / Λήξης & Απονομής Επάθλων στους Νικητές &
Νικήτριες Ατομικών και Ομαδικών Αθλημάτων κατά τη Διεξαγωγή
Στρατιωτικών Αγώνων

΄

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΑΕΔ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Αθήνα,17 Σεπ 18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ
ΠαΔ 4-15/2018
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

1.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

α.
Με την προκήρυξη διεξαγωγής αθλητικών αγώνων αποστέλλονται
προσκλήσεις στους επισήμους για παρακολούθησή τους, ως εξής:
(1) Κατά τη διεξαγωγή αγώνων στρατιωτικού πρωταθλήματος του
CISM, καθώς και επισήμων διεθνών αγώνων που διοργανώνονται από τη Χώρα μας,
προσκαλούνται:
(α)

Με μέριμνα του Γραφείου Εθιμοτυπίας του ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ:
1/

Η Πολιτική Ιεραρχία του Υπουργείου Εθνικής

2/

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άμυνας.

3/
πραγματοποιούνται οι αγώνες.

Οι Τοπικοί Βουλευτές στην έδρα των οποίων

4/
Ο αντίστοιχος Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος στην
έδρα των οποίων πραγματοποιούνται οι αγώνες.
5/

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού.

6/

Οι Αρχηγοί των ΓΕ των ΕΔ και των Αρχηγείων των

ΣΑ.
7/
Εκπρόσωποι Πρεσβευτικών και Προξενικών Αρχών
των Χωρών των οποίων οι ομάδες των συμμετέχουν στους αγώνες.
(β)

Με μέριμνα της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ:
./.
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1/

Ο Υπαρχηγός και ο Επιτελάρχης του ΓΕΕΘΑ.

2/

Οι Υπαρχηγοί των ΓΕ των ΕΔ και των Αρχηγείων

των ΣΑ.
3/
Οι Στρατιωτικοί Ακόλουθοι των Χωρών των οποίων
οι ομάδες των συμμετέχουν στους αγώνες.
4/
Ο Πρόεδρος
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ).
5/

και

ο

Γενικός

Γραμματέας

της

Τα μέλη της Χώρας μας στη Διεθνή Ολυμπιακή

Επιτροπή (ΔΟΕ).
6/
Οι λοιπές τοπικές πολιτικές Αρχές στην έδρα των
οποίων πραγματοποιούνται οι αγώνες (αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες, Αντιδήμαρχοι,
Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων, Πρόεδροι αθλητικών Οργανισμών, κ.ο.κ).
7/
Ο Πρόεδρος και
αντίστοιχης Ομοσπονδίας του οικείου Αθλήματος.

ο

Γενικός

Γραμματέας

της

8/
Οι Διευθυντές Κλάδων του ΓΕΕΘΑ, του ΓΕΣ, του
ΓΕΝ και του ΓΕΑ, όπου ανήκουν οι αρμόδιες Διευθύνσεις που χειρίζονται θέματα
αθλητισμού.
9/
Οι τοπικές στρατιωτικές Αρχές στην έδρα των
οποίων πραγματοποιούνται οι αγώνες (εφόσον διεξάγονται εκτός Αθηνών).
10/ Οι

διατελέσαντες

Διευθυντές

της

Γραμματείας

ΑΣΑΕΔ.
11/ Οι Διευθυντές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
12/ Εκπρόσωποι λοιπών αθλητικών Αρχών (Σύνδεσμοι,
Σωματεία, Σύλλογοι, κ.ο.κ).
(2) Κατά τη διεξαγωγή αγώνων στρατιωτικού πρωταθλήματος ΕΔ
και ΣΑ, με μέριμνα της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ ή της οργανώτριας αρχής του αντιστοίχου
πρωταθλήματος, όπως θα έχει καθορισθεί με Διαταγή της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ, θα
προσκαλούνται οι παρακάτω επίσημοι για παρακολούθηση των αγώνων:
(α) Οι
πραγματοποιούνται οι αγώνες.

Τοπικοί

Βουλευτές

./.

στην

έδρα

των

οποίων
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(β) Ο αντίστοιχος Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος στην έδρα
των οποίων πραγματοποιούνται οι αγώνες.
(γ)

Ο Αρχηγός του ΓΕΕΘΑ.

(δ)

Οι Αρχηγοί των ΓΕ των ΕΔ και των Αρχηγείων των ΣΑ.

(ε)

Ο Υπαρχηγός και ο Επιτελάρχης του ΓΕΕΘΑ.

(στ) Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της αντίστοιχης
Ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος.
(ζ) Οι τοπικές στρατιωτικές Αρχές στην έδρα των οποίων
πραγματοποιούνται οι αγώνες.
(η) Οι λοιπές τοπικές πολιτικές Αρχές στην έδρα των οποίων
πραγματοποιούνται οι αγώνες (αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι
Δημοτικών Συμβουλίων, Πρόεδροι αθλητικών Οργανισμών, κ.ο.κ).
(3) Κατά τη διεξαγωγή των τελικών αγώνων (ή τελικών φάσεων)
των εσωτερικών αγώνων των αντιστοίχων πρωταθλημάτων των οικείων Κλάδων των
ΕΔ ή των τελικών αγώνων του αντιστοίχου διακλαδικού πρωταθλήματος Μονάδων /
Υπηρεσιών των ΕΔ, με μέριμνα της οργανώτριας Αρχής, προσκαλούνται οι
παρακάτω επίσημοι για παρακολούθηση των αγώνων:
(α) Ο αντίστοιχος Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος στην έδρα
των οποίων πραγματοποιούνται οι αγώνες.
(β) Οι λοιπές τοπικές πολιτικές αρχές στην έδρα των οποίων
πραγματοποιούνται οι αγώνες (αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι
Δημοτικών Συμβουλίων, Πρόεδροι αθλητικών Οργανισμών, κ.ο.κ).
(γ) Οι τοπικές στρατιωτικές αρχές στην έδρα των οποίων
πραγματοποιούνται οι αγώνες.
(δ) Εκπρόσωποι λοιπών τοπικών αθλητικών
(Σύνδεσμοι, Σωματεία, Σύλλογοι, κ.ο.κ), που έχουν συνάφεια με το άθλημα.

αρχών

(4) Κατά τη διεξαγωγή φιλικών αγώνων με τη συμμετοχή εθνικής
ομάδας ΕΔ οιουδήποτε αθλήματος, με μέριμνα της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ (στην
περίπτωση που διεξάγονται στην Αττική) ή του Ανώτατου Διοικητού Φρουράς (ΑΔΦ)
στην περίπτωση που πραγματοποιούνται εκτός Αττικής, προσκαλούνται οι παρακάτω
επίσημοι για παρακολούθηση των αγώνων:
./.
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(α) Οι τοπικές πολιτικές αρχές στην έδρα των οποίων
πραγματοποιούνται οι αγώνες.
(β) Οι τοπικές στρατιωτικές αρχές στην έδρα των οποίων
πραγματοποιούνται οι αγώνες.
(γ) Εκπρόσωποι τοπικών αθλητικών αρχών (Σύνδεσμοι,
Σωματεία, Σύλλογοι, κ.ο.κ), που έχουν συνάφεια με το άθλημα.
(δ)
Αξιωματικών ΕΔ και ΣΑ.
β.

Εκπροσώπων

τοπικών

Ενώσεων

Αποστράτων

Οι ανωτέρω προσκλήσεις:

(1) Αποστέλλονται έγκαιρα, με μέριμνα των αρμοδίων Υπηρεσιών
είτε μέσω υπηρεσιακού ταχυδρομείου, ή αγγελιοφόρου, είτε μέσω της επίσημης
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των αρμοδίων Υπηρεσιών / Φορέων.
(2) Θα είναι ονομαστικές και στην περίπτωση που ορίζονται
εκπρόσωποι των, αυτοί θα καταλαμβάνουν τη θέση του προσκληθέντος, όπως
ορίζεται κατά τη σειρά / τάξη προβαδίσματος.
γ.
Τους ανωτέρω επισήμους δύναται να συνοδεύουν και μέλη των
οικογενειών τους.
δ.
Η σύνταξη της πρόσκλησης θα είναι σύμφωνα με τον κανονισμό
στρατιωτικής αλληλογραφίας και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το πρόγραμμα της
εκδήλωσης.
2.

ΠΕΡΙΒΟΛΗ

α.
Οι προσκεκλημένοι θα φέρουν στολή / ενδυμασία η οποία θα
αναγράφεται επί των προσκλήσεων, όπως:
(1) Οι προσκαλούμενοι στρατιωτικοί θα φέρουν στολή υπ’ αριθμ. 8
(πλην των διατελεσάντων Διευθυντών ΑΣΑΕΔ, οι οποίοι θα φέρουν ενδυμασία
περιπάτου, εφόσον είναι απόστρατοι).
(2)

Ιδιώτες ενδυμασία περιπάτου.

β.
Με μέριμνα της διοργανώτριας αρχής και στην περίπτωση ειδικών
συνθηκών, δύναται οι προσκαλούμενοι στρατιωτικοί να φέρουν στολή υπ’ αριθμ. 8α.

./.
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3.

ΤΑΞΙΘΕΣΙΑ

α.
Τους προσκεκλημένους, θα υποδέχονται στην είσοδο του χώρου
διεξαγωγής της αθλητικής εκδήλωσης, τα μέλη της επιτροπής υποδοχής και θα
οδηγούν αυτούς στο καθορισμένο χώρο και στη συνέχεια θα γίνεται η ταξιθέτησή των
από την επιτροπή ταξιθέτησης.
β.
Οι υπασπιστές και οι συνοδοί των προσκεκλημένων θα
καταλαμβάνουν θέσεις, όπως έχει καθορισθεί από τους οργανωτές της εκδήλωσης.
γ.
Οι κάτοχοι των προσκλήσεων θα καταλαμβάνουν θέσεις, σύμφωνα
με τη σειρά / τάξη προβαδίσματος οι οποίες θα επισημαίνονται εκ των προτέρων στο
χώρο διεξαγωγής των αγώνων από την επιτροπή ταξιθεσίας.
δ.
Στους επισήμους κατά τη διάρκεια των αγώνων, θα προσφέρονται
αναψυκτικά και αφεψήματα σε βάρος του προβλεπόμενου κονδυλίου.

Ακριβές Αντίγραφο

Πχης (Ε) Χρήστος Καλαϊτζίδης ΠΝ
Τμχης Δημοσίων Σχέσεων

Αντιστράτηγος Κων/νος Φλώρος
Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΑΕΔ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Αθήνα, 17 Σεπ 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ
ΠαΔ 4-15/2018
ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΕΔ & ΣΑ

1.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

α.
Το ΑΣΑΕΔ, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσφορά των αθλητών και
αθλητριών των ΕΔ και των ΣΑ (στελεχών και οπλιτών), οι οποίοι επέδειξαν μεγάλη
αγωνιστικότητα, υψηλό ήθος, αθλητικό πνεύμα και άριστη συμπεριφορά, οργανώνει
μέσω της Γραμματείας του, εντός του πρώτου διμήνου εκάστου έτους, τελετή
απονομής τιμητικών διακρίσεων στους διακριθέντες αθλητές και αθλήτριες και σε
ομάδες των ΕΔ και των ΣΑ, που κατά το προηγούμενο έτος, πέτυχαν σημαντικές
επιτυχίες.
β.

Οι εν λόγω τιμητικές διακρίσεις, θα απονέμονται:

(1) Στον καλύτερο αθλητή και αθλήτρια των ΕΔ και ΣΑ ατομικού ή
ομαδικού αθλήματος.
(2)

Στην καλύτερη ομάδα ομαδικού αθλήματος των ΕΔ και ΣΑ.

(3) Στον αθλητή ή αθλήτρια των ΕΔ ή ΣΑ που διακρίθηκε για το
ήθος και την προσφορά του στον στρατιωτικό αθλητισμό.
(4) Στους αθλητές και αθλήτριες που ανήκουν στις ΕΔ και στα ΣΑ
και οι οποίοι διακρίθηκαν σε Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα ως μέλη
των Εθνικών Ομάδων των οικείων αθλημάτων της Χώρας μας (πολιτικά ή
στρατιωτικά πρωταθλήματα).
(5) Στο αντίστοιχο ΓΕ Κλάδου ΕΔ ή Αρχηγείου ΣΑ που οι οικείες
αντιπροσωπευτικές ομάδες τους των αντιστοίχων αθλημάτων, πέτυχαν τις
περισσότερες νίκες στα Πρωταθλήματα των ΕΔ και των ΣΑ.
(6) Στις Στρατιωτικές Σχολές των ΕΔ και των ΣΑ που οι οικείες
αντιπροσωπευτικές ομάδες τους των αντιστοίχων αθλημάτων, πέτυχαν τις
περισσότερες νίκες στα πρωταθλήματα των Στρατιωτικών Σχολών.

./.
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γ.
Επίσης, τιμητικές διακρίσεις δύναται να απονέμονται και σε πρόσωπα, τα οποία έχουν βοηθήσει τα μέγιστα στην προώθηση και ανάπτυξη του
Στρατιωτικού Αθλητισμού.
2.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

α.
Για την αξιολόγηση των αθλητικών επιτυχιών / διακρίσεων,
συγκαλείται η Τεχνική Επιτροπή Αθλητισμού της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ, η οποία
καθορίζει τους προς βράβευση αθλητές, αθλήτριες και ομάδες των ΕΔ, των ΣΑ,
καθώς και πρόσωπα με σημαντική προσφορά στον αθλητισμό των ΕΔ και των ΣΑ της
χώρας μας.
β.
Η ημερομηνία, ο τόπος της εκδήλωσης, καθώς και οι βραβευόμενοι,
θα καθορίζονται με διαταγή της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ.
γ.
Στην ανωτέρω τελετή / εκδήλωση, θα παρουσιάζεται και ο απολογισμός της αθλητικής δραστηριότητας της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ, καθώς και των
Μονάδων και Υπηρεσιών των Κλάδων των ΕΔ και των Αρχηγείων των ΣΑ, του
προηγούμενου έτους.
δ.
Τα έπαθλα που θα απονέμονται κατά την ανωτέρω εκδήλωση, θα
προμηθεύονται με μέριμνα της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ
ε.
Η τελετή θα οργανώνεται από τη Γραμματεία ΑΣΑΕΔ, με τη
συνδρομή των αρμοδίων Υπηρεσιών των Κλάδων των ΕΔ και των Αρχηγείων των
ΣΑ.
3.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
α.

Στην εν λόγω τελετή, θα προσκαλούνται:
(1)

Με μέριμνα του Γραφείου Εθιμοτυπίας του ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ:
(α)

(β)

Η Πολιτική Ιεραρχία των Υπουργείων:
1/

Εθνικής Άμυνας

2/

Προστασίας του Πολίτη

3/

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

4/

Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού.
./.
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(γ)

Οι Αρχηγοί των ΓΕ των ΕΔ και των Αρχηγείων των ΣΑ.

(δ) Εκπρόσωποι Πρεσβευτικών και Προξενικών Αρχών στην
περίπτωση που τιμώνται αθλητές / αθλήτριες των χωρών τους.
(2)

Με μέριμνα της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ:
(α)

Ο Υπαρχηγός και ο Επιτελάρχης του ΓΕΕΘΑ.

(β)

Οι Υπαρχηγοί των ΓΕ των ΕΔ και των Αρχηγείων των ΣΑ.

(γ) Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ).
(δ)

Τα μέλη της Χώρας μας στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή

(ΔΟΕ).
(ε) Οι Πρόεδροι και οι Γενικοί
αναγνωρισμένων Ομοσπονδιών των αντιστοίχων αθλημάτων.

Γραμματείς

των

(στ) Οι Διευθυντές Κλάδων του ΓΕΕΘΑ, του ΓΕΣ, του ΓΕΝ
και του ΓΕΑ, ως εμπλεκόμενοι με τη διαχείριση θεμάτων αθλητισμού.
(ζ)

Οι Διοικητές των Στρατιωτικών Σχολών των ΕΔ και των

Σχολών των ΣΑ.
(η) Οι Διευθυντές Διευθύνσεων του ΓΕΕΘΑ και των
αντιστοίχων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΑΕΑ, ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και ΑΠΣ, ως άμεσα εμπλεκόμενοι
στη διαχείριση αθλητικών θεμάτων, οι οποίοι θα καθορίζονται με αντίστοιχη Διαταγή
της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ.
(θ)

Οι διατελέσαντες Διευθυντές της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ.

(ι)

Οι Διευθυντές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

(ια) Οι Επιτελείς αθλητισμού:
1/

Των αρμοδίων Διευθύνσεων των ΓΕ των ΕΔ και των

2/

Των Στρατιωτικών Σχολών των ΕΔ και των Σχολών

Αρχηγείων των ΣΑ.
των ΣΑ.

./.
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(ιβ) Εκπρόσωποι λοιπών αθλητικών Αρχών (Σύνδεσμοι,
Σωματεία, Σύλλογοι, κ.ο.κ).
(ιγ) Λοιποί

επίσημοι,

κατά

κρίση

του

Διευθυντού

της

Γραμματείας ΑΣΑΕΔ.
β.

Επιπρόσθετα, στην προαναφερόμενη τελετή θα παραβρίσκονται:

(1) Τα μέλη που συγκροτούν τις αντίστοιχες Τεχνικές Επιτροπές
(Αθλητισμού, όπως και των αντιστοίχων αθλημάτων) της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ.
(2) Οι κατ’ απονομή Αξιωματικοί – Ολυμπιονίκες και Διακεκριμένοι
αθλητές και αθλήτριες που ανήκουν στις ΕΔ και στα ΣΑ.
(3)

Αντιπροσωπείες των Στρατιωτικών Σχολών των ΕΔ και των

Σχολών των ΣΑ.

Ακριβές Αντίγραφο

Πχης (Ε) Χρήστος Καλαϊτζίδης ΠΝ
Τμχης Δημοσίων Σχέσεων

Αντιστράτηγος Κων/νος Φλώρος
Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΑΕΔ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Αθήνα, 17 Σεπ 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ
ΠαΔ 4-15/2018
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΛΕΤΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ / ΛΗΞΗΣ & ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΠΑΘΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ & ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
1.
Α/Α
1.

2.

3.

4.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΤΡΑTIΩΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παράταξη
ομάδων
σε
θέση
κατάλληλη
για
είσοδο
στον
αγωνιστικό χώρο με έναν (1)
επικεφαλή ανά ομάδα

ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παράταξη ομάδων κατ αρχαιότητα Στην περίπτωση που
Κλάδων ΕΔ / Αρχηγείων ΣΑ / παραβρίσκεται Τμήμα
Μονάδων / Υπηρεσιών, κ.ο.κ
Μουσικής τίθεται
επικεφαλής της
παράταξης

Άφιξη του τιμώμενου προσώπου Ομάδες προσό-χή. Άφιξη …………..
σύμφωνα με τη σειρά τάξης / (βαθμός – ονοματεπώνυμο Αρχή –
προβαδίσματος
Διοίκηση
ή
Σχηματισμό
που
εκπροσωπεί)
Το τιμώμενο πρόσωπο οδηγείται Τελετή έναρξης των αγώνων του
………………..…
στο χώρο των επισήμων και πρωταθλήματος
καταλαμβάνει τη θέση του
(αναφέρεται το άθλημα καθώς και το
είδος των αγώνων) έτους …….
Στους αγώνες συμμετέχουν οι
αντιπροσωπευτικές ομάδες ………
(αναγγέλλονται
κατά
σειρά
οι
συμμετέχουσες ομάδες)
Οι επίσημοι σηκώνονται από τις Παρέλαση (στην περίπτωση που
θέσεις τους και σε θέση προσοχής απαιτηθεί) - παράταξη ομάδων –
παρακολουθούν την παρέλαση – εμπρός μάρς
παράταξη των αντιπροσωπευτικών
ομάδων που συμμετέχουν στους
αγώνες

./.

Το
Τμήμα
Μουσικής
(στην Γίνεται ανάκρουση του
περίπτωση που παρευρίσκεται) εμβατηρίου παρέλασης
τίθεται επικεφαλής της παράταξης από
το
Τμήμα
ή στην περίπτωση που δεν Μουσικής ή από CD
απαιτηθεί
να
παρελάσει,
καταλαμβάνει χώρο που έχει
ορισθεί εντός του γυμναστηρίου.

Γ-2
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5.

Οι επίσημοι παραμένουν όρθιοι σε
στάση προσοχής και κλίνουν
ανάλογα προς τον ιστό της σημαίας
Οι επίσημοι παραμένουν όρθιοι σε
στάση προσοχής

6.

7.

Οι επίσημοι παραμένουν όρθιοι σε
στάση προσοχής

ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι συμμετέχοντες αθλητές των
αντιπροσωπευτικών
ομάδων
εκκινούν
για
παρέλαση
παρελαύνοντας κατά αρχαιότητα
και όταν σταματήσει και ο
τελευταίος αθλητής / αθλήτρια στην
προβλεπόμενη θέση του, εντός του
σταδίου ή του γυμναστηρίου
σταματά η μουσική
Ομάδες κλίνατε επί ……………
Κλίση των ομάδων προς τον ιστό Γίνεται ανάκρουση του
(εάν απαιτηθεί παράγγελμα)
της σημαίας
Εθνικού Ύμνου
Έπαρση σημαίας – Εθνικός Ύμνος (εάν απαιτηθεί παράγγελμα)
Ομάδες κλίνατε επί ……………
Μετά την ανάκρουση του Εθνικού
(εάν απαιτηθεί παράγγελμα)
Ύμνου, εάν απαιτείται – με το
ανάλογο παράγγελμα γίνεται κλίση
των ομάδων
Όρκος αθλητού. Τον όρκο θα δώσει Ο αθλητή ή η αθλήτρια αφού βγει
ο αθλητής (ή η αθλήτρια ……… από την παράταξη της ομάδας του,
(βαθμός / ονοματεπώνυμο και ποια προσέρχεται προς το χώρο που
ομάδα εκπροσωπεί)
έχει ορισθεί και αφού υψώσει την
δεξιά
εκφωνεί
τον
όρκο:
«Ορκιζόμαστε,
ότι
προσερχόμαστε στους αγώνες,
να αγωνιστούμε τίμια σύμφωνα
με τους κανονισμούς και ότι η
συμμετοχή μας, έχει ως σκοπό,
την
επίδειξη
αθλητικού
πνεύματος για την τιμή της
πατρίδας και τη δόξα του
αθλητισμού»

./.

Γ-3
Α/Α
8.

9.

10.

11.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μετά την εκφώνηση του όρκου, οι
επίσημοι κάθονται στις θέσεις τους.
Ο εκπρόσωπος της οργανώτριας
αρχής του εν λόγω πρωταθλήματος
ή αγώνα, με την εκφώνηση του
ονόματός του, προσέρχεται στο
βήμα και εκφωνεί χαιρετισμό,
καλωσορίζοντας τους επισήμους,
τους προσκεκλημένους
Μετά το πέρας του χαιρετισμού ο
εκπρόσωπος
που
έκανε
το
χαιρετισμό κάθεται στη θέση του

ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Ομάδες ημιί-ανάπαυση.
Οι ομάδες παραμένουν στην
Χαιρετισμό από τον ……………...
παράταξη σε θέση ημιανάπαυσης
(βαθμός στην περίπτωση που ανήκει
στις ΕΔ και στα ΣΑ / ονοματεπώνυμο)
εκπρόσωπο ……….. (αναγγέλλεται
η
αρχή
που
εκπροσωπεί)
οργανώτριας
αρχής
του
πρωταθλήματος
Κήρυξη έναρξης των αγώνων του Οι ομάδες παραμένουν στην
πρωταθλήματος ………… (άθλημα, παράταξη σε θέση ημιανάπαυσης
όπως και το είδος των αγώνων) έτους
………….
Για την κήρυξη των αγώνων
παρακαλείται ο ………………………
(βαθμός – ονοματεπώνυμο του
αρχαιότερου παρευρισκόμενου της
Πολιτικής ή της Στρατιωτικής Ηγεσίας
που έχει το προβάδισμα).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Επισημαίνεται, ότι σε
περίπτωση
που
ο
εκπρόσωπος
της
οργανώτριας αρχής του
πρωταθλήματος έχει το
προβάδισμα
των
επισήμων (αρχαιότερος
όλων), μετά το πέρας
του χαιρετισμού του,
κηρύσσει
και
την
έναρξη των αγώνων
Μετά την κήρυξη των αγώνων, και Ομάδες προσοό-χή - αποχώρηση Οι ομάδες εκτελούν κινήσεις Ανακρούεται εμβατήριο
αφού καθίσει στη θέση του ο ομάδων
αποχώρησης από το χώρο της παρέλασης για την
ομιλητής
παράταξης
αποχώρηση
των
ομάδων.
Έναρξη αγώνων ή του αγώνα του
Με την αποχώρηση των ομάδων
πρωταθλήματος ……….. (άθλημα,
όπως και το είδος των αγώνων) έτους
………. Δύναται να αναγγέλλεται το
πρόγραμμα των αγώνων ή ότι άλλο
απαιτηθεί για την ενημέρωση των
παρευρισκομένων

./.

Γ-4
Α/Α
12.

13.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κατά τη διάρκεια των αγώνων ο
ορισθείς εκφωνητής (που μπορεί να
είναι
διαφορετικός
από
τον
τελετάρχη),
ανακοινώνει
τις
πληροφορίες που απαιτούνται για
ενημέρωση των παρευρισκομένων
και των επισήμων, παρουσιάζει τα
ονοματεπώνυμα των αθλητών –
τριών που αγωνίζονται, ανά
αγώνισμα ή κατηγορία αθλήματος
(εάν πρόκειται για ατομικό άθλημα)
τους διαιτητές των αγώνων, κ.ο.κ.
(εάν
πρόκειται
για
ομαδικό
άθλημα),
καθώς
επίσης
και
οτιδήποτε άλλο απαιτείται για
ενημέρωση των παρευρισκομένων
Μετά το πέρας όλων των αγώνων ή
του
αγώνα
(εκάστου
πρωταθλήματος γίνεται παράταξη
ομάδων σε θέση κατάλληλη για
είσοδο στον αγωνιστικό χώρο με
έναν (1) επικεφαλή ανά ομάδα

2.
Α/Α
1.

2.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Δύναται
να
αναγγέλλεται:
«Οι
επικεφαλής ή οι αρχηγοί των
αντιπροσωπευτικών ομάδων να
συγκεντρώσουν τους αθλητές /
αθλήτριές τους για την τελετή
λήξης»

Οι αθλητές των αντιστοίχων
ομάδων
παρατάσσονται
στον
προβλεπόμενο χώρο που έχει
ορισθεί κατ αρχαιότητα Κλάδων ΕΔ
/ Αρχηγείων ΣΑ / Μονάδων /
Υπηρεσιών, κ.ο.κ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στην περίπτωση που
παραβρίσκεται Τμήμα
Μουσικής τίθεται
επικεφαλής της
παράταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΛΗΞΗΣ & ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΠΑΘΛΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παράταξη
ομάδων
σε
θέση
κατάλληλη
για
είσοδο
στον
αγωνιστικό χώρο με έναν (1)
επικεφαλή ανά ομάδα

ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Παράταξη κατ αρχαιότητα κατ
αρχαιότητα των ομάδων των
Κλάδων ΕΔ / Αρχηγείων ΣΑ /
Μονάδων / Υπηρεσιών, κ.ο.κ

Τελετή λήξης των αγώνων του
πρωταθλήματος ………………..……
(αναφέρεται το άθλημα, όπως και το
είδος των αγώνων) έτους …….

./.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στην περίπτωση που
παραβρίσκεται Τμήμα
Μουσικής
τίθεται
επικεφαλής
της
παράταξης

Γ-5
Α/Α

3.

4.

5.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Στους αγώνες συμμετείχαν οι
αντιπροσωπευτικές
ομάδες
…………………. (αναγγέλλονται κατά
σειρά οι συμμετέχουσες ομάδες)
Οι επίσημοι σηκώνονται από τις Ομάδες προσοό-χή - παρέλαση Το Τμήμα της Μουσικής (στην
θέσεις τους και σε θέση προσοχής (στην περίπτωση που απαιτηθεί) - περίπτωση που παρευρίσκεται)
παρακολουθούν την παρέλαση – παράταξη ομάδων – εμπρός μάρς
τίθεται επικεφαλής της παράταξης
παράταξη των αντιπροσωπευτικών
ή στην περίπτωση που δεν
ομάδων των Κλάδων ΕΔ /
απαιτηθεί
να
παρελάσει,
Αρχηγείων ΣΑ / Μονάδων /
καταλαμβάνει τον προβλεπόμενο
Υπηρεσιών, κ.ο.κ που συμμετέχουν
χώρο εντός του γυμναστηρίου ή
στους αγώνες
σταδίου. Οι συμμετέχοντες αθλητές
εκάστης
αντιπροσωπευτικής
ομάδας εκκινούν για παρέλαση
παρελαύνοντας κατά αρχαιότητα
και όταν σταματήσει και ο
τελευταίος αθλητής / αθλήτρια στην
προβλεπόμενη θέση του, εντός του
σταδίου ή του γυμναστηρίου
σταματά η μουσική
Οι επίσημοι κάθονται στις θέσεις Ομάδες ημιί-ανάπαυση. Απονομή οι συμμετέχουσες ομάδες έχουν
επάθλων στους νικητές ή νικήτριες συγκεντρωθεί σε προκαθορισμένο
τους
(αντίστοιχα) των αγώνων του χώρο εντός του σταδίου ή
πρωταθλήματος
γυμναστηρίου
……………………………
(άθλημα,
όπως και το είδος των αγώνων)
έτους …………
Τήρηση της ίδιας διαδικασίας για Αγώνισμα …………….. (εκφωνείται Με την εκφώνηση του κάθε αθλητή
κάθε
απονομή
αγωνισμάτων το αγώνισμα στο οποίο αναφέρεται η ή
αθλήτρια
αυτός
ή
αυτή
ατομικών αθλημάτων
βράβευση
του
εν
λόγω καταλαμβάνει την αντίστοιχη θέση
πρωταθλήματος) – ή η Κατηγορία επί του βάθρου των απονομών.
……… (εκφωνείται η κατηγορία στο
οποίο αναφέρεται η βράβευση του εν
λόγω πρωταθλήματος)
Τρίτος νικητής ή νικήτρια ο (ή η)
…………………………………………

./.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Γίνεται ανάκρουση του
εμβατηρίου παρέλασης

Τα
έπαθλα
τοποθετούνται
σε
τραπέζι
σε εμφανή
χώρο εντός του σταδίου
ή του γυμναστηρίου

Γ-6
Α/Α

6.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑ
Δεύτερος νικητής ή νικήτρια ο (ή
η) ………………………………………
Και πρώτος νικητής ή νικήτρια
ανεδείχθη ο (ή η) …………………….
Την απονομή παρακαλείται να
κάνει ο …………………………..
(βαθμός για στρατιωτικά πρόσωπα,
ονοματεπώνυμο επισήμου, Αρχή,
Διοίκηση
ή
Σχηματισμό
που
εκπροσωπεί)

Με την ολοκλήρωση της απονομής Απονομή επάθλων στις νικήτριες
ομάδες
των
αγώνων
του
αγωνισμάτων ατομικών αθλημάτων
πρωταθλήματος ………….. (άθλημα,
όπως και το είδος των αγώνων)
έτους ……….
Τρίτη
ομάδα
κατετάγη
η
αντιπροσωπευτική ομάδα τ…….
……………………… με ….. βαθμούς
(εφόσον
υπάρχει
ομαδική
βαθμολογική κατάταξη).
Δεύτερη,
η
αντιπροσωπευτική
ομάδα τ….. ………..……… με ..…..
βαθμούς (εφόσον υπάρχει ομαδική
βαθμολογική κατάταξη).
Και πρωταθλήτρια ομάδα των
αγώνων του πρωταθλήματος ……
(εκφωνείται το άθλημα όπως και το
είδος των αγώνων) ανεδείχθη η
αντιπροσωπευτική ομάδα τ…….
.……………………… με ….. βαθμούς
(εφόσον
υπάρχει
ομαδική
βαθμολογική κατάταξη)
Την απονομή παρακαλείται να
κάνει ο …………………………..
(εκφωνείται ο επίσημος)

./.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Το έπαθλο της κάθε απονομής
μεταφέρεται από προσωπικό που
έχει ορισθεί, όπου και παραδίδεται
στον επίσημο για την κάθε
απονομή.
Ο επίσημος με την αναγγελία
σηκώνεται από τη θέση του
(δύναται να συνοδεύεται, εφόσον
κριθεί απαραίτητο) και πηγαίνει
προς το χώρο των απονομών
όπου και απονέμει τα έπαθλα
Με την εκφώνηση της κάθε
ομάδας,
ο
αρχηγός
της
αντίστοιχης ομάδας, καταλαμβάνει
την αντίστοιχη θέση επί του
βάθρου των απονομών

Ο επίσημος με την αναγγελία
σηκώνεται από τη θέση του
(δύναται να συνοδεύεται, εφόσον
κριθεί απαραίτητο) και πηγαίνει
προς το χώρο των απονομών
όπου και απονέμει τα έπαθλα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι
απονομές
των
επάθλων
πραγματοποιούνται
από τους επισήμους,
σύμφωνα με τη σειρά /
τάξη προβαδίσματος

Στις υπόψη απονομές
τα
έπαθλα
παραλαμβάνονται από
τους αρχηγούς των
αντιστοίχων ομάδων

Γ-7
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
7. Διαδικασία απονομών ομαδικών
αθλημάτων
(Καλαθοσφαίριση,
Πετοσφαίριση,
Χειροσφαίριση,
Ποδόσφαιρο, Υδατοσφαίριση, κ.ο.κ)

8.

Εφόσον ολοκληρωθεί η απονομή
της ομάδας που κατέκτησε την 3η
θέση και εφόσον όλα τα μέλη της
επιστρέψουν στην προβλεπόμενη
θέση.

9.

Με την ολοκλήρωση της απονομής
της ομάδας που κατέκτησε τη 2η
θέση και εφόσον όλα τα μέλη της
επιστρέψουν στην προβλεπόμενη
θέση

10.

Με την ολοκλήρωση των απονομών
και εφόσον οι βραβευόμενοι και οι
επίσημοι βρίσκονται στις θέσεις τους

ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑ
Απονομή επάθλων στις νικήτριες
ομάδες
των
αγώνων
του
πρωταθλήματος ………………..……
(άθλημα όπως και το είδος των
αγώνων) έτους ……….
Τρίτη
ομάδα
κατετάγη
η
αντιπροσωπευτική ομάδα τ……
…………………………………………..
Την απονομή παρακαλείται να
κάνει ο …………………………..
(εκφωνείται ο επίσημος)

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Με την εκφώνηση του Κλάδου των
ΕΔ ή του Αρχηγείου των ΣΑ) που
κατέκτησαν την εν λόγω θέση, οι
αθλητές / αθλήτριες και οι
προπονητές
της
αντίστοιχης
ομάδας, αφού βγουν από την
παράταξη,
παρατάσσονται
έμπροσθεν των επισήμων με το
κάθε μέλος της ομάδας δίπλα στον
άλλο, με επικεφαλή τον αρχηγό της
ομάδας εκ των δεξιών της
παράταξης
Δεύτερη,
η
αντιπροσωπευτική Τηρείται η ίδια διαδικασία, όπως
ομάδα τ…… ………..………με ….. παραπάνω αναφέρεται
βαθμούς (εφόσον υπάρχει ομαδική
βαθμολογική κατάταξη).
Την απονομή παρακαλείται να
κάνει ο …………………………..
(εκφωνείται ο επίσημος)
Και πρωταθλήτρια ομάδα των Τηρείται η ίδια διαδικασία, όπως
αγώνων
του
πρωταθλήματος παραπάνω αναφέρεται
……………………………. (εκφωνείται
το άθλημα, όπως και το είδος των
αγώνων)
ανεδείχθη
η
αντιπροσωπευτική ομάδα τ………
………………………………. (με …..
βαθμούς (εφόσον υπάρχει ομαδική
βαθμολογική κατάταξη).
Την απονομή παρακαλείται να
κάνει
ο
…………………………..
(εκφωνείται ο επίσημος)
Χαιρετισμό από τον ……………....... Οι ομάδες παραμένουν στην
(εκφωνείται το πρόσωπο)
παράταξη σε θέση ημιανάπαυσης
εκπρόσωπο ……………………….
(αναγγέλλεται
η
αρχή
που
εκπροσωπεί) οργανώτριας αρχής
του πρωταθλήματος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ως
προς
την
τοποθέτηση
και
μεταφοράς
των
επάθλων, όπως και του
ορισμού των επισήμων
που
κάνουν
τις
απονομές, τηρείται η
ίδια διαδικασία, όπως
περιγράφεται και για τα
ατομικά αθλήματα
Τηρείται
η
ίδια
διαδικασία,
όπως
παραπάνω αναφέρεται

Τηρείται
η
ίδια
διαδικασία
όπως
παραπάνω αναφέρεται

Μόνο στην περίπτωση
που η τελετή έναρξης
και λήξης των αγώνων,
είναι σε διαφορετική
ημέρα

Γ-8
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
11. Μετά το πέρας του χαιρετισμού ο Την κήρυξη λήξης των αγώνων του Οι ομάδες παραμένουν στην
εκπρόσωπος
που
έκανε
το πρωταθλήματος ………… (άθλημα, παράταξη σε θέση ημιανάπαυσης
χαιρετισμό κάθεται στη θέση του
όπως και το είδος των αγώνων)
έτους …… παρακαλείται να κάνει ο
………… (βαθμός – ονοματεπώνυμο,
κ.ο.κ)

12.

13.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Επισημαίνεται, ότι σε
περίπτωση
που
ο
εκπρόσωπος
της
οργανώτριας αρχής του
πρωταθλήματος έχει το
προβάδισμα
των
επισήμων (αρχαιότερος
όλων), κηρύσσει και τη
λήξη των αγώνων μετά
το
πέρας
του
χαιρετισμού
Οι επίσημοι σηκώνονται όρθιοι σε Ομάδες προοσο-χή. Κλίνατε επί Κλίση των ομάδων προς τον ιστό Γίνεται ανάκρουση του
στάση προσοχής και μετά το …………………………………………
της σημαίας
Εθνικού
παράγγελμα κλίνουν ανάλογα προς (εάν απαιτηθεί παράγγελμα)
(εάν απαιτηθεί παράγγελμα).
Υποστολή σημαίας – εθνικός ύμνος
τον ιστό της σημαίας
Οι επίσημοι παραμένουν όρθιοι σε Ομάδες κλίνατε επί ……………
Εάν
απαιτείται
το
ανάλογο Μετά την ανάκρουση
στάση προσοχής
(εάν απαιτηθεί παράγγελμα)
παράγγελμα για κλίση των ομάδων του Εθνικού Ύμνου

14.

Οι επίσημοι παραμένουν όρθιοι

Αποχώρηση ομάδων

15.

Μετά την αποχώρηση του συνόλου
των μελών των ομάδων οι επίσημοι
αποχωρούν από το στάδιο ή το
γυμναστήριο

Πέρας τελετής
επισήμων

Ακριβές Αντίγραφο

Πχης (Ε) Χρήστος Καλαϊτζίδης ΠΝ
Τμχης Δημοσίων Σχέσεων

-

Οι ομάδες εκτελούν κινήσεις Ανακρούεται εμβατήριο
αποχώρησης από το χώρο της παρέλασης για την
παράταξης
αποχώρηση
των
ομάδων
αποχώρηση

Αντιστράτηγος Κων/νος Φλώρος
Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

