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Τηλέφωνο : (231 Ο) 587-292 Δ/ΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΓΩΓΗΣ 
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θΕΣ/ΝIΚΗΣ 

4. ΔΗΜΟ ΝΕΛΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ- ΔΙΙΜΟ 

ΠΛΥΛΟΥ ΜΕΛΛ 

ΘΕΜΑ: «Ilροκήρυξη Αγώνων ΑθλοΠΑIΔΕIΆΣ (Χειροσφαίριση) Δημοτικών Σχολείων της ΔΙνσης 

Il.E. Δυτικής ΘεσΙνίκης 2014-2015». 

ΣΧΕΤ: 

1) α) Η με αρ. πρωτ. 112843/r4/14-10-2005. (ΦΕΚ 14971Τ8' 11-11-2005) όπως 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις α) Γ4/1755/9-1-2006 (ΦΕΚ 16/Τ.8Ί13-1

2006), β) Γ4/132571/8-12-2006 (ΦΕΚ 1830/τ.8Ί14-12-2006) γ) αρ. πρωτ. 41871/Γ4/11

4-2012 (ΦΕΚ 1296/τ.8Ί12-4-2012) δ) αρ. πρωτ.48930/Γ4/5-4-2013(ΦΕΚ:858/τ.8Ί10-4

2013) ε) αρ.πρωτ.140897/Γ4/2-10-2013 Υπουργικές αποφάσεις με θέμα «Αθλητικές 

δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης». 

2. Η με αρ. πρωτ. 168125/Γ4/16-10-2014 Προκήρυξη Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων 

Λυκείων Ομαδικών Αθλημάτων και ΑνωμάλουΔρόμου Ελλάδας και Κύπρου καθώς 

και «Αγώνων ΑθλοΠΑIΔΕIΆΣ» Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, σχ. έτους 2014
2015. 

Σε εκτέλεση των παραπάνω σχετικών Αποφάσεων, η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων ( 
Ο.Ε.Σ.Α. ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσ/νίκης λαμβάνοντας 

υπόψη την απόφαση «Έγκριση μετακίνησης μαθητών-αθλητών και εκπαιδευτικών» με αριθμ. 

Πρωτ. 13291/14-11-2014 του Δ/ντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. 
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Προκηρύσσει 

τους «αγώνες ΑθλοIlΑIΔΕIΆΣ» Δημοτικών Σχολείων της ΔΙνσης Π.Ε. Δυτικής ΘεσΙνίκης σχολικού έτους 

2014-15 για το άθλημα της Χειροσφαίρισης, οι οποίοι θα γίνουν σε συνεργασία με τους ΔΓιμους 

Νεάπολης-Συκεών και Παύλου Μελά. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στους αγώνες μετέχουν μαθητές-τριες των Δημοτικών της Δινσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δυτικής ΘεσΙνίκης των τάξεων Δ',Ε' και ΣΓ. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΧΟΛΕίΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

Βασική επιδίωξη αυτών των Σχολικών Αγώνων είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα 

συμμετάσχουν, να αποκομίσουν τα ιδιαίτερα στοιχεία ευρύτερης παιδείας που ο αθλητισμός δύναται να 

προσφέρει μέσω της συμμετοχής, της προσπάθειας του συναγωνισμού και της υπέρβασης. 

Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω μηνύματα το κάθε σχολείο δύναται να συμμετέχει με μία 

μικτή ομάδα. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ 

Για τη συμμετοχή μαθητών-τριών σε Σχολικούς Αγώνες είναι απαραίτητη η προσκόμιση των 

παρακάτω δικαιολογητικών: 

1.	 Αθλητική μαθητική ταυτότητα (Υπόδειγμα 1). Η ταυτότητα υπογράφεται και σφραγίζεται από το 

Διευθυντή του σχολείου. 

2.	 Κατάσταση συμμετοχής στους Αγώνες ΑθλοΠΑIΔΕIΆΣ σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από το 

ΔΙντή του Σχολείου και τον ΚΦΑ με συμπληρωμένο το πεδίο Α.Δ.Υ.Μ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.Φ.61311/79278121-5-2014( ΦΕΚ 1296τ.Β'21-5-2014) στους αγώνες 

ΑθλοΠΑIΔΕΊΑΣ Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για όλα τα αθλήματα, 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 ΑΛΛΛΕΣ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ έχει επιλεγεί 

«Συμμετοχή χωρίς περιορισμούς». Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή αποτελεί απόρρητο 

έγγραφο και δεν βγαίνει από το αρχείο του σχολείου(ούτε ως φωτοαντίγραφο). 

Μαθητές και μαθήτριες μπορούν να πάρουν μέρος στους αγώνες και με βεβαίωση ιατρού που 

να μην υπερβαίνει το εξάμηνο. 

Σύμφωνα με τη συμπλήρωση του εδ. δ' του άρθρου 8, παρ. 1, «μαθητές και μαθήτριες που 

διαθέτουν έγκυρο δελτίο αθλητή 1 τριας από Αθλητική Ομοσπονδία με ιατρική θεώρηση που δεν 

υπερβαίνει το εξάμηνο από την ημέρα του αγώνα, το δελτίο (σε φωτοτυπία) μπορεί ν' 

αντικαταστήσει τη «βεβαίωση ιατρού» του άρθ. 8 παρ. 1, εδ. αΊ 

3. Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα- Κηδεμόνα 
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ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
 

Ι» Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε ομίλους των (5) πέντε, τεσσάρων (4) ή τριών (3) ομάδων, σε ημέρες και 

ώρες που θα ορίσει η σΕ.Σ.Α. κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων, σε κλειστά γυμναστήρια. 

•	 Οι αγώνες δεν θα έχουν τελικό νικητή-πρωταθλητή και θα διεξαχθούν σε μορφή τουρνουά σε διπλά 

παιχνίδια, την ίδια μέρα με το κατάλληλο διάλειμμα για την ανάληψη. 

Ι»	 Όλα τα σχολεία του κάθε ομίλου θα πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο ,είκοσι (20) λεπτά πριν την
 

έναρξη του πρώτου αγώνα, για να γίνει η κλήρωση των αγώνων.
 

•	 Τα πρώτα παιχνίδια θα διεξαχθούν μετά από κλήρωση μεταξύ των ομάδων των ομίλων, ενώ στη 

συνέχεια θα διεξαχθούν παιχνίδια μεταξύ των ηττημένων και των νικητών. 

Ι» Οι αλλαγές / αντικαταστάσεις των μαθητών - μαθητριών είναι απεριόριστες κατά τη διάρκεια των 

αγώνων. 

Ι» Ισχύουν προσαρμοσμένοι οι κανονισμοί των αθλημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες και το πνεύμα του 

εγγράφου	 της Δ.Φ.Α.
 

ΕΓιIΣΗΜΑΝΣΕIΣ
 

1.	 Η διάρκεια του κάθε αγώνα είναι 2Χ1 Ο λεπτά. 

2.	 Ο αριθμός των μαθητών - τριών θα είναι 14 και περισσότεροι (7Χ7 και 7 αναπληρωματικοί). 

3. Σε περίπτωση ισοπαλίας θα εκτελούνται από τρία (3) πέναλτι για την ανάδειξη του νικητή. 

4.Τlς μετακινήσεις των σχολικών ομάδων ρυθμίζει ο Διευθυντής του σχολείου σε συνεργασια με τον 

συνοδό εκπαιδευτικό. 

5.Την κάθε σχολική ομάδα συνοδεύει ο/η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής που υπηρετεί στο σχολείο και 

ορίζεται από το Διευθυντή του σχολείου. Σε περίπτωση αδυναμίας του καθηγητή ΦΑ, ο Διευθυντής μπορεί 

να ορίσει εκπαιδευτικό άλλης ειδικότητας που υπηρετεί στο σχολείο. Σε περίπτωση που κανείς από 

διδακτικό προσωπικό δεν δέχεται να συνοδεύσει την ομάδα, ο Διευθυντής μπορεί να ζητήσει από την 

σΕ.Σ.Α. να ορίσει συνοδό. Στην περίπτωση που υπάρχει αδυναμία για εξεύρεση συνοδού, την ομάδα 

μπορεί να συνοδεύσει γονέας ή κηδεμόνας που θα ορισθεί από το Διευθυντή του σχολείου. 

Προτείνεται στους Διευθυντές και στο σύλλογο διδασκόντων των σχολείων ,να 

οργανώσουν εκδρομές για την παρακολούθηση των αγώνων ΑθλοΠΑIΔΕI' ΑΣ. 

Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 

Υποδείγματα εη'ράφων 

Υπόδειγμα 1 
ΤlΤλος ΙχολεΙου 

ΜΑΘΗΤιΚΗ • ΑΘΛΗΤιΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Εtτώwμο 

Όνομα
 

ΘΙση
 

Όνομα Πατέρα
 

Φωτoγραφiας
 

Όνομα Μητέρας
 

Έτος Γεννήσεως
 

Τάξη
 

Αριθμός Μητρώου
 

Άθλημα
 

Aγιilνισμα
 

........................................................... 20 ......
 

Ο Καθηγητής Φ. Α. Ο Διευθuντl'}ς 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕ.θΑ8ΩΣΗ 

Ο παραπάνω μαθητής· αθλητής δε.ν παρουσιάζει 
κάποιο πρόβλημα υγεlας που να μην του Επιτρέπει να 

λάβει μέρος σε σχολικούς αγώνες 

Ο Ιατρός 
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Τίτλος Σχολείου 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤοΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑθλοΠΑIΔΕIΆΣ . 

α/α Επώνυμο Όνομα Όνομα 

Πατέρα 

Όνομα 

Μητέρας 

Έτος 

Γεννησ. 

Αρ. 

Μητρ. 

Τά.ξη Α.Δ.Υ.Μ. 

.. (1) 

1 

2 

-

3 

4 

-

5 
-

6 

7 

.. 

8 

9 

,-_._-

10 

11 

12 

13 

14 

15 
-

16 

17 

.. (1) ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΝΑΙ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕ) ΕΓΚΥΡΟ Α.Δ.Υ.Μ. ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ιιΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ» 

Συνοδός ορίζεται . . 20 .. 

Ο Καθηγητής Φ.Α. Ο ΔΙΕυθυντής του Σχολείου 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ 

γΠΟΔΕlrΜΑ 9 

ΥΠΕγΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η αKpίβεlα των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάσΙ] το αρχείο άλλων υπηρεσl(ίΝ (6ρθρο 8, 
4Ν. 

IlΡΟΣ(1): 

0- Fi Όνομα: Ι Επώνυμο: 
, 

~-_.--

~CJι<αIΕπώνυμο Πατέρα: -_. __.__._---,--_._~.  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας 
-

~'i" γ,,,ησης"', 

.Τό~σης: 
-

ι Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Ι Τηλ: Ι 
~!όΠOC Κατοικίαc: Ι Ι Οδός Ι Aple: _L ΤΚ: _______.___~TQ Ι

Ι Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ι Ταχυδρομείου~ Τηλεομοιοτύπου (Fax): Ι j(E-maίl): 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (31, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
 

Επιτρέπω και συναινώ ως γονέας/κηδεμόνας
 

τ μαθητ που φο ι τά στο ..
 
να συμμετέχει στις σχολικές αθλητικές δραστηριότητες του ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 

Θ. στο άθλημα καθώς κα ι στ ι ς με τακ L νήσε L ς που 

προβλέπονται σύμφωνα με την προκήρυξη και το πρόγραμμα των σχολικών 

αγώνων κατά το τρέχον σχολικό έτος. 

Ημερομηνία: . / .. /20 ... 

Ο - Η Δηλών 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

2) Αναγράφεται ολογράφως. 

3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 

ιρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 

αυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 

iηλούσα. 


