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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Ποδοσφαίρου 8Χ8  Δημοτικών Νήσου Άνδρου

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.) Κυκλάδων, έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις:
1. 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,
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 υπ.αριθμ  29863/Δ5, 16 Μαρτίου 2022της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής με θέμα : «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους 
Αγώνες ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου σχολικού έτους 2021-2022»
11.Την υπ.αριθμ πράξη 1η της 21/3/2022 της ΟΕΣΑΔ Κυκλάδων
12. Την με αρ. πρωτ.: 31461/Β1/21-3-2022 (ΑΔΑ: ΨΠ8Σ46ΜΤΛΗ-Ψ5Λ) Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Μεταφορά πιστώσεων 
στον ΑΛΕ 2420908001 του προϋπολογισμού έτους 2022 των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης».

13.Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού  διάθεσης 
σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 2/122106/ΔΠΓΚ/19-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΤ09Η-9Ρ3) Απόφαση τουΥΠ. ΟΙΙΚ.

14. Την υπ.Αριθ. Πρωτ.: Φ.14.6/1878, 21/03/2022 με θέμα έγκριση δέσμευσης πίστωσης σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 1019-206-9901100 ΑΛΕ 2420908001 οικ. έτος 2022 για έξοδα για πολιτιστικές, 
ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Ν. Αιγαίου.
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Προκηρύσσει :

Αγώνες  ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ   Ποδοσφαίρου  8Χ8  Δημοτικών   Άνδρου,  σχολικού  έτους  2021-22.  Οι
αγώνες θα διεξαχθούν Τετάρτη 01-06- 2022 και ώρα 08:15π.μ-13:00μ.μ.

Το πρόγραμμα των αγώνων , θα προκύψει μετά από κλήρωση πού θα πραγματοποιηθεί στο  γήπεδο στο
Μπατσί.

1. ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

1.1. 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. 

1.2. Να προωθείται η σύνδεση με τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής (Αναλυτικά Προγράμματα , Βιβλία κλπ.).

1.3. Οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής να παροτρύνουν και να προετοιμάζουν τη δημιουργία πολλών ομάδων.
Πρωταρχική επιδίωξη η άθληση για όλες και όλους. 

1.4. Οι  Καθηγητές  Φυσικής  Αγωγής  να  οργανώνουν,  να  συνοδεύουν  και  να  συντονίζουν  τις  ομάδες  του
σχολείου τους . Ο ρόλος του προπονητή δεν είναι κυρίαρχος.

1.5. Οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής 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.

1.6. Βασική  επιδίωξη  των  αγώνων  ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ  είναι  οι  μαθήτριες,-ές  να  καλλιεργήσουν  μέσα  από  την
ισότιμη και  ισόνομη  συμμετοχή,  την αίσθηση του  ανήκειν  ,να  μάθουν να αξιοποιούν τις  μεταξύ τους
διαφορές και  να  εκτιμούν τη συνεισφορά  όλων για  την  επίτευξη ενός  κοινού στόχου,  να  αποκτήσουν
αυτοπεποίθηση και να βιώσουν τη χαρά του παιχνιδιού.

2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

Υπεύθυνος για οποιαδήποτε Οργανωτική και Τεχνική βοήθεια ορίζεται ο Καθηγητής Φυσικής Αγωγής του
Δημοτικού Μπατσίου, κος Χαράλαμπος Πέππας( 2282041238). 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  οι  μαθητές  και  οι  μαθήτριες  που  φοιτούν  κανονικά  στην  ΣΤ’  Τάξη  στα

Δημοτικά  Σχολεία Ενότητας Άνδρου .

4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

4.1. Στους αγώνες Ποδοσφαίρου ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου σύμφωνα
με  τις  τελευταίες  τροποποιήσεις  τους.  Οι  αγώνες  θα  διεξαχθούν  σύμφωνα  με  τη  φιλοσοφία   τους
κανονισμούς και με τις απαραίτητες όπου χρειάζεται τροποποιήσεις (ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη των
συμμετεχόντων σχολείων), ώστε να εξυπηρετούνται οι σκοποί και οι στόχοι της Φ.Α και των αγώνων στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

4.2. Προβλέπονται  πολλές  επαναλαμβανόμενες  συναντήσεις  για  κάθε  ομάδα καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της
διοργάνωσης, με το κατάλληλο διάλλειμα για την ανάληψη δυνάμεων. 

4.3. Οι ομάδες μπορούν να είναι είτε αμιγώς αγοριών/κοριτσιών . 

4.4. Η διάρκεια του αγώνα ορίζεται στα 2χ10 λεπτά (μικτός χρόνος).

4.5. Δεν υπάρχει όριο αλλαγών παικτών κατά τη διάρκεια του αγώνα.

5. ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

5.1. Στους Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Ποδοσφαίρου 8Χ8 Δημοτικών σχολείων Άνδρου, υποχρεωτικά θα πρέπει να
τηρούνται οι προϋποθέσεις ασφάλειας, ιατρικής κάλυψης που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε σχολικούς
αγώνες.

5.2. Απαραίτητη προϋπόθεση πραγματοποίησης των Αγώνων  είναι η ιατρική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια
διεξαγωγής τους. Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας ή μη προσέλευσης ιατρού, οι αγώνες δεν δύναται
να πραγματοποιηθούν.

5.3. Σε κάθε περίπτωση να τηρηθούν τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.  



6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

6.1. Υπεύθυνη δήλωση γονέα (Υπόδειγμα 1)
6.2. Κατάσταση συμμετοχής μαθητών (Υπόδειγμα 2).
6.2.1. Στην κατάσταση συμμετοχής αναγράφονται: Ονοματεπώνυμο μαθητή – αθλητή, Όνομα Πατέρα και 
Μητέρας, Έτος γεννήσεως, Αριθμός  Μητρώου Μαθητή, Τάξη. Ονοματεπώνυμο συνοδού καθηγητή.
6.2.2.  Οι καταστάσεις συμμετοχής (Υπόδειγμα 2), συντάσσονται από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής του
σχολείου και υπογράφονται από αυτούς και τον Διευθυντή του σχολείου τους
6.2.3. Στους αγώνες μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες που διαθέτουν έγκυρο Ατομικό 
Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), στο οποίο αναφέρεται ΝΑΙ (χωρίς προϋποθέσεις) στο πεδίο «Μπορεί  να 
πάρει μέρος σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες» Το Α.Δ.Υ.Μ. δεν προσκομίζεται στους Αγώνες.
6.2.4. Οι κύριοι Διευθυντές της κάθε σχολικής μονάδας που παίρνει μέρος στους Aγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ, γώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
όταν αποτελεί μεμονωμένη συμμετοχή, θα πρέπει πριν από την έναρξη κάθε προγραμματισμένου αθλήματος , 
να αποστείλουν την Κατάσταση των συμμετεχόντων  μαθητών-τριών στην ΟΕΣΑΔ Κυκλάδων με e_mail: 
grfa@dide.kyk.sch.gr ή υπηρεσιακώς) συμπληρώνοντας ΝΑΙ στο αντίστοιχο πεδίο σχετικά με το Α.Δ.Υ.Μ. 
(σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο), ενώ όταν υπάρχουν περισσότερες από μία σχολικές μονάδες  π.χ.
σχολική ενότητα, τότε παραδίδονται στον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ, ο οποίος έχει την ευθύνη ελέγχου ορθότητας 
καταγραφής τους και αποστολής τους με e_mail: grfa@dide.kyk.sch.gr ή υπηρεσιακώς)

7. ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Εάν οι Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ διεξαχθούν ημέρες λειτουργίας του σχολείου η συνοδεία των μαθητών θα
γίνεται  με ευθύνη του Σχολείου μέσα στο σχολικό ωράριο.  Εάν 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. (Υπόδειγμα 1).

8. ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

 Η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. έχει το δικαίωμα να μεταβάλει την ημερομηνία των αγώνων και την ώρα διεξαγωγής τους,
εξαιτίας ανυπέρβλητων δυσκολιών όπως οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, έλλειψη ιατρού, κλπ.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε.Σ.Α.Δ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΞΕΝΟΦΩΝ Α.ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ
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………………………….…… Υπόδειγμα 2

Τίτλος Σχολείου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Ποδοσφαίρου  Σχ. Έτος 2021-22

α/
α Επώνυμο Όνομα Όνομα

Έτος
Γεννησ.

Αρ.
Μητρ. Τάξη

Α.Δ.Υ.Μ
.

* (1)
TEST

COVID
 Πατέρα

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13

14

* (1) ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΝΑΙ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΚΥΡΟ Α.Δ.Υ.Μ. ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ»

Συνοδός ορίζεται …………………. ………………………………… 20 …..

Ο Καθηγητής Φ.Α. Ο Διευθυντής του Σχολείου
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