
 

                                      

 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Αγώνων Κλασικού Αθλητισμού μαθητών-τριών Δημοτικών Σχολείων ΔΠΕ 
Αιτωλ/νίας στο Μεσολόγγι σχ. έτους 2021-22  (Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ)» 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ) Αιτωλ/νίας, που 
συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. Φ.24.1/10632/18-11-2021, ανακοινοποίηση της υπ. αριθμ. 
Φ.24.1/ 2616/4-4-2022 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας& Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. 
Ελλάδας, έχοντας υπόψη: 
1. τις διατάξεις:  
α) του ν.1566/1985 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  
β) του ν.3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
‘Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  
γ) του ν.4547/2018 (Α΄ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και  
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  
δ) του ν.4823/2021 (Α΄136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και 
άλλες διατάξεις»,  
ε) π.δ.18/2018 (Α΄31/23.2.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  
στ) π.δ.81/2019 (Α΄ 119/8.7.2019) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων»,  
ζ) του π.δ.83/2019 (Α΄ 121/9.7.2019) «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών»,  
2. την υπό στοιχεία Γ4/931/671/13.11.1986 κανονιστική απόφαση «Σχολικές Αθλητικές 
Εκδηλώσεις» (Β΄ 99/26.2.1987), που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/88 (Α΄ 296),  
3. την υπό στοιχεία 2/5472/0022/03-02-2014 (Β΄ 224/5. 2.2014) κοινή υπουργική απόφαση 
«Δαπάνες σχολικών αγώνων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αριθ. πρωτ. 
2/11420/ΔΕΠ/16 (Β΄516 /1.3.2016) κοινή υπουργική απόφαση και με τη με αριθ. πρωτ. 
2/56070/ΔΕΠ/05-08-2016 (Β’ 2582/22.08.16 κοινή υπουργική απόφαση),  
4. την υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 (Β΄3754/21.11.2016) υπουργική απόφαση με θέμα: 
«Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,  

 

 

Ι. Π. Μεσολογγίου, 19/05/2022 
               Αρ. Πρωτ: ΦΕ. 17/3378 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & 

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

                             Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

                                 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

                   ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

                                     ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:     Τραυλαντώνη 2 

30200, Μεσολόγγι 
Πληροφορίες:Μέρδη Νεκταρία 

Τηλέφωνα:       2631050289 

e-mail:  fysiki-agwgi@dipe.ait.sch.gr 

http://dipe.ait.sch.gr/fysiki-agwgi/fa19/index.php/el/ 
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5. την υπό στοιχεία 168/Υ1 (Β΄33/9.1.2021) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή»,  
6. την υπό στοιχεία 1614/Υ1 (Β΄ 8/10.1.2020) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος 
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, […] 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,  
7. την υπό στοιχεία 37572/Γ1/(Υ.Ο.Δ.Δ. 254/3.4.2021) απόφαση του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα 
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων»,  
8. την υπό στοιχεία 141966/05.11.2021/Δ5 (ΑΔΑ:66Ξ546ΜΤΛΗ-ΚΛΣ) απόφαση της Υφυπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών 
Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) σχολικού έτους 2021-2022», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
υπό στοιχεία 2927/Δ5/11.01.2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΕΔ46ΜΤΛΗ-ΣΥΝ) απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.,  
9. την 1η Πράξη/14.3.2022 της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών 
Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και την εισήγησή της αναφορικά με την έναρξη των Πανελλήνιων 
Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας - Κύπρου και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων για το 
σχολικό έτος 2021-2022. 

10. το ΦΕΚ 2132/τ. Β΄/30-04-2022, που αφορά στα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4187), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό 
στοιχεία Γ.Π.οικ./66036/21.10.2021 (Β’  4960), Γ.Π.οικ.360/6.1.2022 (Β’  7) και Δ1α/ ΓΠ. οικ. 
18551/31-03-2022 (Β’ 1539) κοινές υπουργικές αποφάσεις. 
 

                                          Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 
τους Σχολικούς αγώνες Κλασικού Αθλητισμού μαθητών-τριών Δημοτικών Σχολείων ΔΠΕ 
Αιτωλ/νίας σχ. έτους 2021-2022 (Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ): 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  
Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 στο ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ώρα 09:00 πμ.  
 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:  

ΑΓΟΡΙΩΝ:       

ΔΡΟΜΟΙ : 60μ. και 800μ.  

ΑΛΜΑΤΑ: ΜΗΚΟΣ  
ΡΙΨΕΙΣ : ΜΠΑΛΑΚΙ (200γρ.) 
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ:   

ΔΡΟΜΟΙ: 60μ. και 800μ.  

ΑΛΜΑΤΑ: ΜΗΚΟΣ  
ΡΙΨΕΙΣ : ΜΠΑΛΑΚΙ (200γρ.) 
 

Κάθε σχολείο έχει δικαίωμα να συμμετέχει με 2 μαθητές και 2 μαθήτριες (γεννημένοι-ες από το 
2010 και μετά) σε κάθε αγώνισμα. 
Κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα μόνο αγώνισμα από τα τέσσερα.  

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Tα σχολεία παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη Δήλωση 
συμμετοχής στους αγώνες με τα ονόματα των μαθητών/τριών (συνημμένο πίνακα 1) και να τις 
στείλουν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022  αποκλειστικά στην ηλ. διεύθυνση: 

fysiki-agwgi@dipe.ait.sch.gr 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 
1. Στους αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Δημοτικών Σχολείων, μπορούν να συμμετέχουν μαθητές - 

τριες 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 η «Συμμετοχή χωρίς περιορισμούς». 

2. Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 9) του γονέα ή κηδεμόνα ότι συναινεί το παιδί του να 
λάβει μέρος στις σχολικές αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και στις μετακινήσεις που 
προβλέπονται σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη και το πρόγραμμα των σχολικών 
αγώνων. 

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μαθητών-τριών στους αγώνες, είναι η 

προσκόμιση την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων της Κατάστασης Συμμετοχής της σχολικής 
μονάδας στους Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ (Υπόδειγμα 7) υπογεγραμμένη από τον/την 
Διευθυντή/ρια του Σχολείου και τον συνοδό Κ.Φ.Α. Στην κατάσταση αυτή, ιδιαίτερη 
προσοχή να δοθεί στις στήλες ΑΔΥΜ και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, όπου συμπληρώνουμε με 
ένδειξη ΝΑΙ την ύπαρξη του έγκυρου Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) και της 
Υπεύθυνης δήλωσης Γονέα ή Κηδεμόνα (τα σχετικά έντυπα φυλάσσονται στο αρχείο του 
σχολείου). 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Στο πλαίσιο της στοχοθεσίας των Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων, προτείνεται οι 
καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής να εμπλέξουν στη διαδικασία των σχολικών αγώνων 
περισσότερους μαθητές και μαθήτριες εκτός αυτών που θα αγωνιστούν. Οι μαθητές-τριες 
μπορούν να συγκροτήσουν μικρές ομάδες οι οποίες μπορούν να αναλάβουν μια ποικιλία ρόλων 
με συγκεκριμένα καθήκοντα, αφού προηγηθεί συζήτηση μαζί τους για τη σημασία της συνέπειας, 
της δέσμευσης και της τήρησης υποσχέσεων. Οι ρόλοι που μπορούν να αναλάβουν είναι βοηθοί 
προπονητή, υπεύθυνοι για τη μεταφορά του αθλητικού υλικού, σχολιαστές, καταγραφείς 
δεδομένων και στατιστικών των αγώνων, φωτογράφοι, εκδότες μιας αθλητικής εφημερίδας του 
σχολείου ή ρεπόρτερς των αγώνων στη σχολική εφημερίδα κλπ. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά 
αφενός θα διαμορφώσουν μια πιο ολοκληρωμένη ιδέα για τον αθλητισμό, και αφετέρου θα 
γνωρίσουν και θα ασχοληθούν με επαγγέλματα συναφή με τον αθλητισμό. Επιπλέον, θα 
εξασκήσουν την ατομική υπευθυνότητα και δεξιότητες που απαιτούνται για αποτελεσματική 
ομαδική συμμετοχή. 
Στους αγώνες θα είναι κριτές εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής των συμμετεχόντων Δημοτικών 
σχολείων. 
Μετακινήσεις, όπου χρειαστούν, θα γίνουν με ευθύνη των σχολικών μονάδων. 

Tα σχολεία πρέπει να φέρουν μαζί τους πανό ή ταμπέλα με την ονομασία τους για να κάνουν 
παρέλαση.  

 

Ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, θα επιλύεται από την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. 
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Παρακαλούμε πολύ να ενημερωθούν ενυπόγραφα για την παρούσα προκήρυξη οι καθηγητές 
Φυσικής Αγωγής των σχολείων.   
 

 
                                                                                O ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                 της  Ο.Ε.Σ.Α.Δ.  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 

 

 

 

 

                                                                                                                           Αθανάσιος  Σαρδέλης 

 

 

 

Συνημμένα (03) 

Δήλωση συμμετοχής στους αγώνες(πίνακας 1) 
Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 9) 
Κατάσταση Συμμετοχής της σχολικής μονάδας στους Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ (Υπόδειγμα 7)
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