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                                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Θεσμοθέτηση Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού» 

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ.2 και του άρθρου 63 του Ν. 1566/1985 «Δομή και Λειτουργία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 167 τ.Α΄/30-9-1985 

2. Το με αρ. πρωτ. 94654/ΣΤ5  Φ.Ε.Κ. 1618/19.06.2014 άρθρο 2 παρ. 5 περί αρμοδιοτήτων  

υφυπουργού Αλ. Δερμεντζόπουλου. 

3. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 112843/Γ4/14-10-2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/01-11-2005) Υπουργική Απόφαση του 
ΥΠΕΠΘ «Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης » 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με μεταγενέστερες Υ.Α. και ισχύει.  

4. Την Υ.Α. υπ. αρ. 41871/Γ4/11 -4-2012 (Φ.Ε.Κ. 1296/τ.Β΄/12-4-2012) περί «ΑθλοΠαιδείας» σε 
Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση. 

5. Την Υ.Α. υπ. αρ.48930/Γ4/5-4-2013 (Φ.Ε.Κ. 858/τ. Β΄/10-4-2013) περί «ΑθλοΠαιδείας» 
Λυκείων. 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   

 
 

 

  

 

 

 

                                                   
                             

                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
                                                                                                                                   
                        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                            
                                                     ----- 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
            

                  Ταχ. Δ/νση     : Α. Παπανδρέου 37                                                                                                                                                                                                                                   
                                            151 80 – Μαρούσι                                                                                                                                                            
                 Πληροφορίες :  Α. Κάτσαρης 
                  Τηλ:                 :  210-3443516                                        
                  FAX                  :  210-3442210 
                  E-mail             : physgram@minedu.gov.gr               
                                                                        

 

Μαρούσι,              10/09/2014 
 

Αρ. Πρωτ.:              143571/Γ4 

ΠΡΟΣ:  

1. Περιφερειακές Δ/νσεις 

Εκπ/σης της χώρας (έδρες 

τους) 

2. Προϊσταμένους Παιδαγωγικής 
& Επιστημονικής Καθοδήγησης 
Π.Ε(μέσω Περιφ. Δ/νσεων 
Εκπ/σης) 

3. Σχολικούς Συμβούλους Δημ. 

Εκπ/σης & ΠΕ 11(μέσω Περιφ. 

Δ/νσεων Εκπ/σης) 

4. Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας  και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

της χώρας (έδρες τους) 

5. Δ/νσεις Δ.Ε. – Ομάδες Φυσικής 

Αγωγής (έδρες τους) 

6. Δημόσια και Ιδιωτικά 

Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια 

της  χώρας (μέσω των Δ/νσεων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης). 
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6. Την Κ.Υ.Α. Φ.6/311/79278/21.05.2014 (Φ.Ε.Κ. 1296 τΒ΄21.05.2014) περί Ατομικού Δελτίου 
Υγείας Μαθητού.      

7. Την Εγκύκλιο της Δ.Φ.Α. με αρ. πρ. 30347/Γ4/20-03-2012 περί «ΑθλοΠαιδείας». 
 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζοντας τη «παρεμβατική δυναμική» της 

Άθλησης και της Δια Βίου Άσκησης στην ισόρροπη ψυχοκινητική ανάπτυξη του μαθητικού πληθυσμού 

της χώρας, θεσμοθετεί (ενταγμένη στο ευρύτερο πλαίσιο του «Κοινωνικού Σχολείου») την 

Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους. 

Η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού θα συνδέεται κάθε σχολική χρονιά με κεντρικό «θεματικό 

άξονα» ευρύτερου μαθησιακού/συμπεριφορικού πεδίου που όμως θα υλοποιείται βιωματικά μέσα 

από το Σχολικό Αθλητισμό.  

Ο θεματικός  άξονας του Σχολικού Έτους 2014-2015 είναι «Ρατσισμός και  Διαφορετικότητα, όλοι 

διαφορετικοί όλοι ίσοι». 

Την ημέρα αυτή θα γίνεται επίσης η «εθιμική» έναρξη των Σχολικών Αγώνων (Αγώνες 

«ΑθλοΠΑΙΔΕΙ΄ΑΣ» και Πανελλήνια Πρωταθλήματα Λυκείων Ελλάδας & Κύπρου) και θα διοργανώνονται 

ειδικές εκδηλώσεις στις σχολικές μονάδες όλης της χώρας.  

 Την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, σε κάθε σχολείο της χώρας (Δημοτικά, Γυμνάσια και 
Λύκεια) θα διεξαχθούν ενδοσχολικοί Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ΄ΑΣ, σε άθλημα ή αθλήματα που θα επιλέξει 
ο Σύλλογος Διδασκόντων μετά από εισήγηση των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής του σχολείου, με τη 
σχετική μέριμνα για τις διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης. 

Επισημαίνεται ότι βασική επιδίωξη των σχολικών αγώνων «ΑθλοΠΑΙΔΕΙ΄ΑΣ» στα Δημοτικά σχολεία, 

στα Γυμνάσια  και στα Λύκεια της χώρας είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετέχουν, να 

αποκομίζουν από την κάθε διοργάνωση τα ιδιαίτερα στοιχεία της ευρύτερης Παιδείας, που ο 

Αθλητισμός δύναται να προσφέρει μέσω της συμμετοχής, της προσπάθειας, του συναγωνισμού και 

της προσωπικής υπέρβασης. 

Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής να μεριμνήσουν και να δημιουργήσουν όσο το δυνατόν 

περισσότερες  μικτές ομάδες μαθητών/μαθητριών καθώς και μαθητών/μαθητριών με αναπηρίες 

κάθε μορφής. Επίσης οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής προετοιμάζουν και πρωτοστατούν σε θέματα 

αθλητικού ήθους και «ευ αγωνίζεσθαι». Ο ρόλος τους ΕΙΝΑΙ κυρίαρχος υπηρετώντας το όραμα των 

«Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙ'ΑΣ», ώστε να προκύψουν οι αυριανοί Δια Βίου Ασκούμενοι καθώς και οι 

(σωστοί) αυριανοί αθλητές, προπονητές, διαιτητές, παράγοντες, φίλαθλοι και εν γένει πολίτες.  

Οι Δ/ντές των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τους εκπ/κούς Φυσικής Αγωγής, καλούνται  

να εντάξουν την προαναφερόμενη δράση στις δραστηριότητες του σχολείου  και να ενεργήσουν 

έτσι ώστε να διευκολυνθεί η άρτια διοργάνωση της καθώς και να αποστείλουν σχετικά στατιστικά 

στοιχεία στην  οικεία Ομάδα Φυσικής Αγωγής που να αφορούν:  

1. στο άθλημα ή αθλήματα που διοργανώθηκαν 

2. στο συνολικό αριθμό μαθητών/μαθητριών της σχολικής μονάδας 

3. στο συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών ανά άθλημα 

4. στο συνολικό αριθμό των ομάδων ανά άθλημα  

5. στο συνολικό αριθμό των αγώνων 
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Η οργάνωση των αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες Υ.Α. και 

εγκυκλίους για το Σχολικό Αθλητισμό. Για το λόγο αυτό οι οικείες ομάδες Φυσικής Αγωγής 

καλούνται να προκηρύξουν άμεσα Ενδοσχολικούς “Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ” ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, 

ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ και ΛΥΚΕΙΩΝ σύμφωνα με την Υ.Α. παρ. 5 και 6 της 41871/Γ4/11-4-2012 

(Φ.Ε.Κ.1296/τ.Β΄/12-4-2012) και την Υ.Α. 48930/5/4/2013 (Φ.Ε.Κ. 858/τΒ΄10/4/2013) και  με 

τήρηση του πνεύματος της υπ. Αριθμ. 30347/Γ4/20-3-2012 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Φυσικής 

Αγωγής και του «θεματικού άξονα» για την 1η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού (6 

Οκτωβρίου 2014). 

 

Όπου δεν υπάρχει η σχετική υλικοτεχνική υποδομή δύναται να προγραμματιστούν οι 

προαναφερόμενοι αγώνες σε όμορη σχολική μονάδα ή αθλητικό κέντρο. Σε περίπτωση 

μετακίνησης να λαμβάνονται όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφάλειας. Για τη συμμετοχή των 

μαθητών και μαθητριών απαιτείται έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) σύμφωνα με 

την Κ.Υ.Α. Φ.6/311/79278/21.05.2014 (Φ.Ε.Κ. 1296 τΒ΄21.05.2014). 

Για την άρτια οργάνωση της «Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού» η Διεύθυνση 

Φυσικής Αγωγής  της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. είναι αρμόδια για την έκδοση σχετικών εγκυκλίων.     

 

 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 


