
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 9712/ Δ5 
Συμπλήρωση, τροποποίηση και αντικατάστα-

ση Κεφαλαίων στην αριθμ. πρωτ. 190677/Δ5/

10.11.2016 / ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/2016 υπουργική από-

φαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 2 και του άρθρου 

63 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30.9.1985),

2. την υπ’ αριθμ. 931/Γ4/13.11.1986 κανονιστική από-
φαση περί «Σχολικών Αθλητικών Εκδηλώσεων» (ΦΕΚ 
99/τ.Β΄/26.2.1987) που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του 
ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296/τ.Α΄/30.12.1988),

3. τις διατάξεις του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13.2.2002) 
«Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επι-
μόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

4. το Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου 
στον τομέα της Παιδείας και ειδικότερα στη συμμετοχή 
και συνεργασία των σχολείων τους σε κοινές αθλητικές 
διοργανώσεις,

5. την υπ’ αριθμ. 2/5472/0022/3.2.2014 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 224/τ.Β΄/5.2.2014) «Δαπάνες Σχο-
λικών Αγώνων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
αριθμ. πρωτ. 2/11420/ΔΕΠ/24.2.2016 (ΦΕΚ 516, τ.Β΄, 
1.3.2016) κοινή υπουργική απόφαση και με τη αριθμ. 
πρωτ. 2/56070/ΔΕΠ/5.8.2016 (ΦΕΚ 2582, τ.Β΄, 22.8.2016),

6. την υπ’ αριθμ. Φ6/304/75662/Γ1/15.5.2014 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1296/τ.Β΄/21.5.2014) «Κα-
θορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και 
προϋποθέσεων, κατάρτισης, χορήγησης φύλαξης, επε-
ξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας 
του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)»,

7. τα εγκεκριμένα από το Ι.Ε.Π. προγράμματα σπουδών 
για τη Φυσική Αγωγή,

8. τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 191/τ. Α΄/
29.8.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων»,

9. τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/
22.9.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του 
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με-
τονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»,

10. τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός, Υπουρ-
γών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/
5.11.2016),

11. την αριθμ. πρωτ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 
3754/τ.Β΄/2016) υπουργική απόφαση όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει,

12. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
περαιτέρω δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό σύμ-
φωνα με την αριθμ. πρωτ. 9704/Β1/19.1.2018 Εισήγηση 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 τ.Α΄) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, αποφασίζουμε:

Το Κεφάλαιο 7.9. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΧΟΛΙ-
ΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ της αριθμ. πρωτ. 190677/Δ5/10.11.2016 / 
ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/2016 υπουργικής απόφασης όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

Η χώρα μας, ως μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Σχολικού Αθλητισμού (I.S.F.), δύναται με απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να συμ-
μετάσχει σε Ευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους σχολικούς 
αγώνες που διοργανώνονται από την ως άνω Ομοσπον-
δία. Στην εν λόγω απόφαση ορίζονται και τα αθλήματα 
για τον ορισμό των οποίων απαιτείται η προγενέστερη 
διοργάνωση Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων. Για την 
έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης απαραίτη-
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τη προϋπόθεση είναι η έγκριση της ανάλυσης κόστους 
συμμετοχής στους εν λόγω αγώνες από τον αρμόδιο 
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στο Κεφάλαιο 17.6 της αριθμ. πρωτ. 190677/Δ5/
10.11.2016 / ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/2016 υπουργικής απόφασης 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προστίθεται η παρά-
γραφος:

«Σε περίπτωση αδυναμίας για αντικειμενικούς λόγους 
συγκρότησης της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. η αρμόδια Διεύθυνση Φυ-
σικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με το άρθρο 29 
του π.δ. 114/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορ-
γανώνει και προκηρύσσει με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τους Πανελλήνι-
ους Σχολικούς Αγώνες Λυκείων και κάθε άλλη σχολική 
αθλητική δραστηριότητα.

Μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. το έργο 
της Επιτροπής, όπως περιγράφεται στην αριθμ. πρωτ. 
190677/Δ5/10.11.2016 / ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/2016 υπουργική 
απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υλοποιείται από 
την αρμόδια Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτούνται:

α) άμισθη Πενταμελής Επιτροπή εντός της Γενικής Δι-
εύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. με έργο την κλήρωση 
της Β΄ και Γ΄ φάσης των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων. 

Η Επιτροπή αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Διεύ-
θυνσης Φυσικής Αγωγής, ως Πρόεδρο και τέσσερα (4) 
μέλη από τις λοιπές Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης 
Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Χρέη Γραμματέα στην ανωτέρω Επιτροπή εκτελεί 
υπάλληλος ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση Φυσικής 
Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

β) κάθε άλλη άμισθη Επιτροπή, όπου απαιτείται, για 
την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των Πανελλήνιων 
Αγώνων Λυκείων».

Το Κεφάλαιο 19 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ της αριθμ. πρωτ. 
190677/Δ5/10.11.2016 / ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/2016 υπουργικής 
απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αντικαθίστα-
ται ως εξής:

Η παρούσα δύναται να συμπληρωθεί ή να τροποποι-
ηθεί με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων έπειτα από εισήγηση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και 
σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας συγκρότησής της 
έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής της 
Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Ιανουαρίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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