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 ΘΕΜΑ :  «Προκήρυξη  Αγώνων Αθλοπαιδειάς Δημοτικών Σχολείων και 

Γυμνασίων για την πόλη της Καλαμπάκας για το σχολικό έτος 2013-2014». 

 

          Η  Οργανωτική  Επιτροπή  Σχολικών  Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.) της  Δ/νσης  Δ.Ε. και 

Π.Ε. του Ν. Τρικάλων, έχοντας υπόψη:  

 

α)  Την Υ.Α. 1755/Γ4/9-1-2006 του Υ.ΠΑΙ.Θ., Δ/νση Φυσικής Αγωγής 

β) Την 2/62978/0022/19-12-05«Δαπάνες Σχολικών Αγώνων», του Υ.ΠΑΙ.Θ., Δ/νση 

Φυσικής Αγωγής όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.200/τ.β./13-12-2006. 

γ )Την 8390/Γ4/21-01-2013 Προκήρυξη των Σχολικών Αγώνων 
∆ηµοτικών/Γυµνασίων για το σχολικό έτος 2012-2013 «Αγώνες ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΕΙΑΣ». 
δ)Την Υ.Α. 41871/Γ4/11-4-2012 τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 112843/Γ4/14-10-

2005«Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων Β/θμιας και Α/θμιας Εκπ/σης» του 

ΥΠ.Ε.Π.Θ., Δ/νση Φυσικής Αγωγής . 

ε)Την με αριθμ. 48930/Γ4/5-4-2013 (ΦΕΚ. 858/τ. Β΄/10-4-2013) απόφαση 

τροποποίησης της 112843/Γ4/14-10-2005 υπουργικής απόφασης. 

στ)Την με αριθμ. 1799473/Γ4/25-11-2013 προκήρυξη αγώνων αθλοπαιδειάς του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. 2013-14. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

 

 τους  «Αγώνες ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ » μαθητών και μαθητριών Δημοτικών Σχολείων  και 

Γυμνασίων της πόλης της Καλαμπάκας σχολικού έτους 2013-2014. Βασική επιδίωξη 

των  σχολικών αγώνων στα Δημοτικά της χώρας είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες 

που θα συμμετάσχουν, να αποκομίζουν από την κάθε διοργάνωση τα ιδιαίτερα 

στοιχεία ευρύτερης παιδείας που ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει μέσω της 

συμμετοχής, της προσπάθειας, του συναγωνισμού και της υπέρβασης. 



Προκειμένου να επιτευχθεί η μετάδοση όλων των παραπάνω μηνυμάτων μέσα από 

ένα τίτλο, οι σχολικές αθλητικές διοργανώσεις στα Δημοτικά και στα Γυμνάσια θα 

ονομάζονται «Αγώνες ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ». 

 Όραμα :Το όραμα των «Αγώνων ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ» είναι η δημιουργία μιας 

νέας κυρίαρχης αθλητικής τάσης στην ελληνική  κοινωνία, τους «Δια Βίου 

Ασκούμενους».Ακόμη , η διαμόρφωση μιας νέας γενιάς αθλητών ,προπονητών 

,διαιτητών, παραγόντων και κυρίως φιλάθλων με προσήλωση στις υψηλές αξίες 

του «ευ αγωνίζεσθαι »,έτσι ώστε να μεταλαμπαδευτεί η συγκεκριμένη «Αθλητική 

Παιδεία»στις επόμενες γενιές. 

 Σκοπός των «Αγώνων ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ» είναι η αποκέντρωση του 

προγραμματισμού, της οργάνωσης, της αξιολόγησης των αγώνων ,η χαρά της 

συμμετοχής και ο συναγωνισμός με στόχο πάντα την υγεία και την Δια Βίου 

Άθληση.  

�  Στα Δημοτικά σχολεία οι συμμετοχές να προέρχονται από τις τάξεις 

Δ’, Ε’ και ΣΤ’. 

� Συμμετέχουν πολλές ομάδες από το κάθε σχολείο. Δεν συμμετέχουν μόνο 

οι «καλοί». Οι ομάδες από κάθε σχολείο θα δημιουργούνται ελεύθερα από 

τους μαθητές και τις μαθήτριες. Προβλέπονται πολλές 

επαναλαμβανόμενες συναντήσεις για κάθε ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια 

της διοργάνωσης, με το κατάλληλο διάλλειμα για την ανάληψη δυνάμεων. 

Για να γίνει αυτό στα ομαδικά αθλήματα πρέπει να προβλέπονται αγώνες 

με μικρή διάρκεια (π.χ. ποδόσφαιρο 5x5 σε 2 ημίχρονα των 15’, μπάσκετ 

2x8’ μεικτός χρόνος, βόλεϊ ένα σετ των 15 πόντων κλπ.). 

� Να προωθείται η σύνδεση με τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής 

(Αναλυτικά Προγράμματα , Βιβλία κλπ.). 

� Να υπάρχει ο συντονισμός για κάθε διοργάνωση με την Τοπική ή/και την 

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ή/και άλλους θεσμικούς φορείς. 

� Όχι στους Knock Out Αγώνες – Όχι στη μία ομάδα από κάθε σχολείο-

Διπλώματα Συμμετοχής σε όλους.  

� Οι ΚΦΑ να σχεδιάζουν και να υλοποιούν Ενδοσχολικούς Αγώνες ως στάδιο 

προετοιμασίας των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» και βιωματικής εμπέδωσης 

του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. 

� Οι ΚΦΑ να παροτρύνουν και να προετοιμάζουν τη δημιουργία πολλών 

ομάδων. Πρωταρχική επιδίωξη η άθληση για όλες και όλους. 

� Οι ΚΦΑ να οργανώνουν, να συνοδεύουν και να συντονίζουν τις ομάδες του 

σχολείου τους . Ο ρόλος του προπονητή δεν είναι κυρίαρχος. 

� Οι ΚΦΑ να προετοιμάζουν και να πρωτοστατούν σε θέματα αθλητικού 

ήθους και «ευ αγωνίζεσθαι». Αυτός ο ρόλος ΕΙΝΑΙ κυρίαρχος. Έτσι 

υπηρετείται το όραμα των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» να προκύψουν οι 

αυριανοί Δια Βίου Ασκούμενοι καθώς και οι –σωστοί– αθλητές, 

προπονητές, διαιτητές, παράγοντες και φίλαθλοι.  

� Σε κάθε διοργάνωση «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ» υποχρεωτικά θα πρέπει 

να τηρούνται οι προϋποθέσεις ασφάλειας, ιατρικής κάλυψης  που 

απαιτούνται για τη συμμετοχή σε σχολικούς αγώνες, όπως αυτά 

αναφέρονται στην παράγραφο 8 της υπ. αρ. 112843/Γ4/14-10-2005(Φ.Ε.Κ. 

1497/τ.Β΄/1-11-2005) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

� Στους αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ΄ΑΣ Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για όλα 

τα αθλήματα,  μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες που 

διαθέτουν έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, στο οποίο αναφέρεται 



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

σχολικές δραστηριότητες », το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή μπορεί να 

αντικαταστήσει τη «Βεβαίωση Ιατρού» του αρ.8.1.α για διάστημα ενός 

έτους από την έκδοση του. 

 

 Επίσης  σας υπενθυμίζουμε ότι είναι υποχρεωτική η μαθητική αθλητική 

ταυτότητα σύμφωνα με  την υπ. αρ 112843/Γ4/14-10-2005 (Φ.Ε.Κ 149/τ. Β΄/1-

11-2005 ) Υπουργική Απόφαση, με τη φωτογραφία του μαθητή-τριας η οποία 

συμπεριλαμβάνει και την ιατρική βεβαίωση.  

Εάν οι αθλητικές γιορτές  διεξαχθούν ημέρες λειτουργίας του σχολείου η 

συνοδεία των μαθητών  θα γίνεται με ευθύνη  του  Σχολείου μέσα στο σχολικό 

ωράριο. Εάν οι αθλητικές γιορτές διεξαχθούν Σάββατο ή Κυριακή  οι μαθητές 

θα συνοδεύονται από τους Γονείς ή Κηδεμόνες τους οι οποίοι υποχρεούνται να 

υποβάλλουν σχετική ενυπόγραφη δήλωση στο σχολείο του μαθητή. 

 

   

 

                                                       ΑΘΛΗΜΑ       

 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ   (3Χ3) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

 

Οι αγώνες  θα διεξαχθούν στο κλειστό Γυμναστήριο της Καλαμπάκας την Δευτέρα 

10-2-2014 και ώρα 09:30 π.μ.  

  

     Κάθε σχολείο θα πάρει μέρος στους αγώνες με μέχρι και έξι ομάδες. Η κάθε 

ομάδα θα είναι μικτή και θα αποτελείται ή από ένα αγόρι και δυο κορίτσια ή από 

δυο κορίτσια και ένα αγόρι. Ισχύουν οι κανονισμοί του μίνι βόλεϊ.   

      

Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν : 

α)Οι μαθητές - μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων  που φοιτούν στην 

Τετάρτη,Πέμπτη και Έκτη τάξη. 

   Δικαιολογητικά συμμετοχής 

α)Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους στους αγώνες τη μαθητική 

αθλητική τους  ταυτότητα θεωρημένη από ιατρό και με ημερομηνία που να μην 

υπερβαίνει το εξάμηνο από  την ημέρα τέλεσης των αγώνων. Αντί για θεώρηση 

ιατρού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ατομικό δελτίο υγείας, του οποίου η 

θεώρηση να μην υπερβαίνει τον ένα χρόνο.  

β)Κατάσταση συμμετοχής σχολείου για ομαδικά αθλήματα(Υπόδειγμα 6 για το 

Δημοτικό). 

              γ) Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα (επισυνάπτεται στην προκήρυξη).  

ΟΡΟΙ : Για τους αγώνες ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί της ομοσπονδίας και οι 

γενικές διατάξεις που εμπεριέχονται στην Υπουργική Απόφαση 112843/Γ4/14-10-

2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ./Δ.Φ.Α και στις τροποποιήσεις αυτής. 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ   (3Χ3) ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 

 

Οι αγώνες  θα διεξαχθούν στο κλειστό Γυμναστήριο της Καλαμπάκας την Τρίτη 

11-2-2014 και ώρα 11:00 π.μ.  

  

     Κάθε σχολείο θα πάρει μέρος στους αγώνες με μέχρι και έξι ομάδες. Η κάθε 

ομάδα θα είναι μικτή και θα αποτελείται ή από ένα αγόρι και δυο κορίτσια ή από 

δυο κορίτσια και ένα αγόρι. Ισχύουν οι κανονισμοί του μίνι βόλεϊ.   

      

Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν : 

α)Οι μαθητές - μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο. 

   Δικαιολογητικά συμμετοχής 

α)Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους στους αγώνες τη μαθητική 

αθλητική τους  ταυτότητα θεωρημένη από ιατρό και με ημερομηνία που να μην 

υπερβαίνει το εξάμηνο από  την ημέρα τέλεσης των αγώνων. Αντί για θεώρηση 

ιατρού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ατομικό δελτίο υγείας, του οποίου η 

θεώρηση να μην υπερβαίνει τον ένα χρόνο.  

β)Κατάσταση συμμετοχής σχολείου για ομαδικά αθλήματα(Υπόδειγμα 6 για το 

Δημοτικό). 

              γ) Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα (επισυνάπτεται στην προκήρυξη).  

ΟΡΟΙ : Για τους αγώνες ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί της ομοσπονδίας και οι 

γενικές διατάξεις που εμπεριέχονται στην Υπουργική Απόφαση 112843/Γ4/14-10-

2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ./Δ.Φ.Α και στις τροποποιήσεις αυτής. 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ :  

α) Οι συνάδελφοι Καθηγητές –Συνοδοί των σχολείων δεν θα αποζημιώνονται.  

β)Τις  μετακινήσεις των σχολικών ομάδων θα ρυθμίζει ο Διευθυντής του κάθε 

σχολείου.  

 

 

Η αγωνόδικη  επιτροπή θα αποτελείται από τους καθηγητές συνοδούς των 

σχολείων. 

 

 

Παρακαλούμε τους κ. Δ/ντές και τους Κ.Φ.Α. για την καλύτερη, κατά  το δυνατόν, 

συνεργασία τους. 

 

Η Ιατρική κάλυψη των αγώνων θα γίνεται με ευθύνη της Ο.Ε.Σ.Α 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Σ.Α. 
                                  ∆/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ∆.Ε. Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
 

 
 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ 
 

 
 


