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Θέμα : «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ Δημοτικών Σχολείων  Σχολικού Έτους 2018 – 19»     
  

 
   Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης. 
Κοζάνης που τροποποιήθηκε με την 1879 / 13-03-2019 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης 
Α/θμιας και Δ/θμιας  Εκπ/σης  Δυτικής Μακεδονίας ( Συγκρότηση Ο.Ε.Σ.Α.Δ Κοζάνης 2018-
2019) 

 
 

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η  
 

  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 και ισχύει, 
  4. την Κ.Υ.Α. 2/5472/0022/03.02.2014(ΦΕΚ224/τ.Β/05.02.2014) «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
  5. την με αριθ. πρωτ. Φ. 353.1./324/105657/Δ1/8.10.2002 απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ 
και των συλλόγων των διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
  6. τη σύσταση των Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων  
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( Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και τον ορισμό Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχ. Αθλητισμού των Οικείων 
Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκ/σης, 
  7. την Υ.Α. με αριθμ. 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 απόφαση 200 1019.000112 και με αρ.πρωτ. 2/11786 -05/02/19 του Γενικού Λογιστηρίου 
του κράτους με θέμα: « Μεταβολές Εκτελούμενου Προϋπολογισμού», 
  9. 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, 
  10. 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, 
  11. την με Αρ. Πρωτ.: 8714 / 14-11-2018 απόφαση σύστασης της Οργανωτικής Επιτροπής 
Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων ( Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Π.Ε. 
Κοζάνης, του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 
Μακεδονίας. 
  12. την Υ.Α. με αρ. πρωτ.: 19738/Δ5 - 08 /02/2019 απόφαση με θέμα: Προκήρυξη Πανελληνίων 
Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων 
σχολικού έτους 2018-2019. 
 13. την με Αρ. Πρωτ.: 1879 / 13-03-2019 απόφαση τροποποίησης της Οργανωτικής Επιτροπής 
Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων ( Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Π.Ε. 
Κοζάνης, του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 
Μακεδονίας. 
 

 
 

 
               ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 

 
 
     Την Β’ φάση των  «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ» μαθητών και μαθητριών Δημοτικών Σχολείων  Π.Ε. 
Κοζάνης σχολικού έτους 2018-2019. 

    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 
ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ». 

 Όραμα :Το όραμα των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ» 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 ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ» 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.  

 Οργάνωση  

 Οι «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ» θα διεξαχθούν σε Ημερίδες. 
 Οι «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ» διεξάγονται σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα. 
 Οι συμμετοχές στα Δημοτικά Σχολεία είναι από τις τάξεις Δ΄,Ε΄και ΣΤ΄. 
 Προβλέπονται αρκετές συναντήσεις για κάθε ομάδα με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής. 
 Συμμετέχει μία ομάδα από κάθε σχολείο. 
 Σύνδεση με τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής. 
 Συντονισμός με Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση 
 Διπλώματα συμμετοχής σε όλους. 
 Οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής προετοιμάζουν τη δημιουργία πολλών ομάδων με στόχο την άθληση 

όλων. 
 Οι Καθηγητές οργανώνουν, συνοδεύουν, συντονίζουν τις ομάδες χωρίς να είναι κυρίαρχος ο ρόλος 

του προπονητή. 
 Οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής προετοιμάζουν και πρωτοστατούν σε θέματα αθλητικού ήθους και 

«ευ αγωνίζεσθαι» με κυρίαρχο αυτόν το ρόλο. Μ΄αυτές τις κατευθύνσεις υπηρετείται το όραμα των 
«Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ» για να προκύψουν έτσι οι αυριανοί Δι α Βίου Ασκούμενοι. 

 

 

 

ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

 

1. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ  

2. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

3. ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ  

4. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

5. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 

6. ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 

όπως παρακάτω: 
 
 
 
 
         1.ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ  
   
     ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
     Ημερίδα στην Κοζάνη (ΔΑΚ Κοζάνης) 
     Ημερομηνία : Πέμπτη 23-05-2019 
     Αθλήματα   : Δρόμος 60 μ. 



                           Άλμα σε μήκος 
                           Μπαλάκι 
                           Δρόμος 600 μ. 
                           Δρόμος 1000 μ. 
     Δηλώσεις συμμετοχής έως Παρασκευή 10-05-19 στο email: grfa@dide.koz.sch.gr 
 
     Ημερίδα στην Πτολεμαϊδα (ΔΑΚ Πτολεμαϊδας) 
     Ημερομηνία : Τρίτη 21-05-2019 
      Αθλήματα   : Δρόμος 60 μ. 
                            Άλμα σε μήκος 
                            Μπαλάκι 
                            Δρόμος 600 μ.   
                            Δρόμος 1000 μ. 
                            Σκυταλοδρομία 4x50μ. 
    Δηλώσεις συμμετοχής έως Παρασκευή 10-05-19 στο email: grfa@dide.koz.sch.gr 
 

 
 

     ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 
 
    Ημερίδα στην Πτολεμαϊδα (Κολυμβητήριο Πτολεμαϊδας) 
    Ημερομηνία : Τρίτη 21-05-2019 
    Αθλήματα   :   50μ. Ελεύθερο 
                            50μ. Ύπτιο 
                            50μ. Πρόσθιο 
                            50μ. Πεταλούδα 
                           100μ. Ελεύθερο 
                             
 
   Δηλώσεις συμμετοχής έως Παρασκευή 10-05-19 στο email: grfa@dide.koz.sch.gr 
 
 
 

2.ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 
        

     ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ – ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ – ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 
 
     Διημερίδα στην Κοζάνη (ΔΑΚ Κοζάνης) 
     Ημερομηνία : Πέμπτη 16-05-2019 
     Αθλήματα    : Ποδόσφαιρο 
                            Πετοσφαίριση 
 
     Ημερομηνία : Παρασκευή 17-05-2019 
     Αθλήματα    : Χειροσφαίριση 
                            Καλαθοσφαίριση                      
     Δηλώσεις συμμετοχής έως Παρασκευή 10-05-19 στο email: grfa@dide.koz.sch.gr 
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     Διημερίδα στην Πτολεμαϊδα (ΔΑΚ Πτολεμαϊδας) 
     Ημερομηνία : Τρίτη 14-05-2019 
     Αθλήματα    : Ποδόσφαιρο 
                            Χειροσφαίριση 
 
     Ημερομηνία : Τετάρτη 15-05-2019 
     Αθλήματα    : Πετοσφαίριση                             
                            Καλαθοσφαίριση            

 
    Δηλώσεις συμμετοχής έως Παρασκευή 10-05-19 στο email: grfa@dide.koz.sch.gr 
 

 
 
     Ημερίδα στα Σέρβια (ΔΑΚ Σερβίων) 
     Ημερομηνία : Τετάρτη 29-05-2019 
     Αθλήματα    : Ποδόσφαιρο 
                            Καλαθοσφαίριση 
                            Πετοσφαίριση 
                            Κλασικός Αθλητισμός (60μ. , μήκος, 600μ.) 
 
    Δηλώσεις συμμετοχής έως Τετάρτη 22-05-2019 στο email: grfa@dide.koz.sch.gr 
 
        Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν : 

α)Με ομάδα Δημοτικού σχολείου σε ομαδικό άθλημα έχουν όλοι οι μαθητές –τριες που 

φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή. 

β)Οι μαθητές - μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων  που έχουν γεννηθεί τα έτη  2009, 2008, 2007. 

γ)Κάθε μαθητής και μαθήτρια έχει δικαίωμα συμμετοχής  σε δύο ομαδικά αθλήματα, αρκεί να 

μην είναι την ίδια ημέρα. 

δ)Στα ατομικά αθλήματα (κλασικός αθλητισμός – κολύμβηση) κάθε σχολείο μπορεί να 

συμμετέχει με δύο μαθητές και δύο μαθήτριες σε κάθε αγώνισμα και το ανώτερο στο σύνολο 10 

αγόρια και δέκα κορίτσια στον Κλασικό Αθλητισμό όπως και στην Κολύμβηση (στην Πτολεμαΐδα, 

λόγω του αγωνίσματος της σκυτάλης 4x50, οι συμμετοχές κάθε σχολείου  μπορούν να είναι μέχρι 

12 αγόρια και μέχρι 12 κορίτσια). 
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       Δικαιολογητικά συμμετοχής : 

 
α)Κατάσταση συμμετοχής σχολείου (επισυνάπτεται), όπου στην στήλη Α.Δ.Υ.Μ. ο διευθυντής 

της σχολικής μονάδας συμπληρώνει ΝΑΙ όταν οι μαθητές-τριες  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>>.  

β)Υπεύθυνη δήλωση γονέα (επισυνάπτεται), με την οποία επιτρέπει στο παιδί του να 

συμμετάσχει στους αγώνες. 

     Διάρκεια Αγώνων : 

      1)Καλαθοσφαίριση (8 min). 

      2)Πετοσφαίριση :Ένα  (1) νικηφόρο σετ των (25) πόντων  . 

      3)Χειροσφαίριση :Δύο (2) ημίχρονα των 8 min με ανάπαυση 3min. 

      4) Ποδόσφαιρο: Δύο (2) ημίχρονα των 15 min με ανάπαυση 3min. 

     Αριθμός των μαθητών –τριων που μετέχουν σε κάθε ομάδα : 

Α) ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ  ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ    10   

 

Β) ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ         ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ   6 (3Χ3) 

 

Γ) ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ        ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ   12(7Χ7) 

 



Δ) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ             ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ  10 (6Χ6) 

 

Ώρα προσέλευσης των σχολείων 9:00 π.μ. 

Ώρα έναρξης αγώνων 9:30 π.μ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ :  

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

Άρχοντες αγώνων: Ένας (1) διαιτητής και ένα (1) άτομο στην γραμματεία. 

β) Για τις  μετακινήσεις των σχολικών ομάδων υπεύθυνη είναι η ίδια η σχολική μονάδα.   

 

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

Γιατροί των αγώνων ορίζονται οι :  

Πετρίδης Ανδρέας για τους αγώνες στην Πτολεμαΐδα, 

Ρουκά Ευγενία για τους αγώνες στην Κοζάνη και 

Φουντούλη Στέλλα για τους αγώνες στα Σέρβια. 

 

                                                                          Για την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. 

                                                                                   Ο Β΄Αντιπρόεδρος και Διευθυντής Π/θμιας Εκπ/σης

                                                          ΠΕ Κοζάνης 

 

                                                                       Γκαμπούρας Ιωάννης                                                                                                           


