
                                                                                                             «Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο»

           

Θέμα: «Ενδοσχολικοί Αγώνες Καλαθοσφαίρισης 3Χ3, Ποδοσφαίρου 5Χ5, Πετοσφαίρισης 
4Χ4 (μικτών ομάδων) και Χειροσφαίρισης 5Χ5 μαθητών/τριών Γυμνασίων σχολικού έτους 
2022-2023»

Έχοντας υπόψη:

1.  τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 47 και του άρθρου 63 του Ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985),

2. την υπ’ αριθμ. 931/Γ4/13-11-1986 κανονιστική απόφαση περί «Σχολικών Αθλητικών Εκδηλώσεων» 
(ΦΕΚ 99/τ.Β΄/26-02-1987) που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296/τ.Α΄/30-12-
1988),

3. τις διατάξεις του αρ. 35 του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α’/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,

4. το Π.Δ. 2/2021 (ΦΕΚ 2/τ.Α’/5-01-2022) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών»,

5. την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 33/τ.Β/09-01-2021) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή»,

6. τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-02-2002) «Οργάνωση των Περιφερειακών υπηρεσιών 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 
εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει,
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ΠΡΟΣ:
1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης (Π.Δ.Ε. της χώρας)
2. Δ/νσεις  Δ/θμιας Εκπ/σης (Δ.Δ.Ε. της χώρας)
3. Προϊσταμένους Παιδαγωγικής & Επιστημονικής 

Καθοδήγησης  Δ.Ε.  (μέσω των Π.Δ.Ε.)
4. Συντονιστές/Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου 

κλάδου Π.Ε.11 Φυσικής Αγωγής (μέσω των οικείων 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)  

5. Δημόσια, Ιδιωτικά, Ειδικά (ΣΜΕΑΕ) Γυμνάσια  (μέσω 
των οικείων Δ.Δ.Ε.) 

6. Υπεύθυνους/νες Φυσικής Αγωγής και Σχολικού 
Αθλητισμού Δ.Ε. (μέσω των οικείων Δ.Δ.Ε.)

7. Ομάδες Φυσικής Αγωγής (μέσω των οικείων Δ.Δ.Ε.)
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7.  την υπ.αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21-11-2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα 
«Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

8. την υπ΄ αριθμ. Φ6/304/75662/Γ1/15-05-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1296/τ.Β΄/21-05-2014) «Καθορισμός του 
τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων, κατάρτισης, χορήγησης φύλαξης, επεξεργασίας 
και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)»,

9. Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου (ΦΕΚ 
5358/τ.Β’/19-11-2021) και τις οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Φυσικής Αγωγής των 
Ημερήσιων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023 (109191/Δ2/08-09-2022).

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. προκηρύσσει για το σχολικό έτος 2022-2023, Ενδοσχολικούς Αγώνες Γυμνασίων: 

• Καλαθοσφαίρισης 3Χ3 (αγοριών – κοριτσιών),  & Ποδοσφαίρου 5Χ5 (αγοριών – 
κοριτσιών),  κατά το 1ο τετράμηνο του σχολικού έτους,

• Πετοσφαίρισης 4Χ4 (μικτών ομάδων) και Χειροσφαίρισης 5Χ5 (αγοριών – κοριτσιών) 
κατά το 2ο τετράμηνο του σχολικού έτους.

Οι Ενδοσχολικοί αγώνες αποτελούν απαραίτητη διαδικασία εντός της μαθητικής κοινότητας 
δεδομένου ότι ενθαρρύνεται η συμμετοχή, ο αυτοκαθορισμός και η συνεργασία των 
μαθητών/τριών.

Βασική επιδίωξη των σχολικών αγώνων και δράσεων στα Γυμνάσια της χώρας είναι οι μαθητές 
και οι μαθήτριες που θα συμμετάσχουν, να αποκομίζουν από την κάθε διοργάνωση τα 
ιδιαίτερα στοιχεία ευρύτερης παιδείας που ο αθλητισμός δύναται να προσφέρει μέσω της 
συμμετοχής, της προσπάθειας, του υγιούς συναγωνισμού.

Στους αγώνες συμμετέχουν μαθητές/τριες και των τριών (3) τάξεων των Γυμνασίων της Χώρας 
με κεντρικό σύνθημα «AΘΛΗΣΗ κάθε μέρα – ΥΓΕΙΑ μια ΖΩΗ».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου που έχουν ενεργό 
και έγκυρο Α.Δ.Υ.Μ. και φοιτούν κανονικά στο σχολείο.

Ο προγραμματισμός των εσωτερικών πρωταθλημάτων και αγώνων γίνεται από τους 
καθηγητές/τριες  Φυσικής Αγωγής του σχολείου σε συνεργασία με τον/τη Διευθυντή/ντρια του 
σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων. Οι αγώνες διεξάγονται εντός του ωρολογίου 
προγράμματος (με προσαρμογή – τροποποίηση αυτού όπου απαιτείται) και στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις των σχολείων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα περιορισμένα χρονικά όρια, την ιδιαιτερότητα των αθλητικών 
εγκαταστάσεων και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της χώρας, κάθε σχολικό 
τμήμα θα αναδείξει την αντιπροσωπευτική ομάδα ανά άθλημα προκειμένου να συμμετάσχει 
στους Ενδοσχολικούς Αγώνες.

Είναι στη διακριτική ευχέρεια του/της Καθηγητή/τριας Φυσικής Αγωγής του σχολείου να ορίσει 
το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων πρωταθλήματος (π.χ. σχολείο με 12 τμήματα μπορεί να 



διεξάγει τους αγώνες με ομίλους των τεσσάρων, των τριών, των έξι κ.τ.λ. ή με κλήρωση). 
Συνιστάται να αποφεύγεται το σύστημα  με knock out αγώνες.

Στους ενδοσχολικούς αγώνες, χρέη διαιτητών - κριτών - γραμματείας μπορούν να 
αναλαμβάνουν οι μαθητές/τριες. Από κάθε τμήμα προτείνονται εκείνοι/ες  που μπορούν να 
ανταποκριθούν στα παραπάνω καθήκοντα.

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει:

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

• Οι ομάδες του κάθε σχολικού τμήματος να δημιουργούνται ελεύθερα από τους μαθητές 
και τις μαθήτριες. 

• Οι Καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής να παροτρύνουν και να προετοιμάζουν τη 
συμμετοχή και την προσπάθεια σε όλα τα αθλήματα. Πρωταρχική επιδίωξη είναι η 
άθληση για όλες και όλους με σκοπό  την προαγωγή της Υγείας (σωματικής και 
ψυχικής).

• Οι Καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής να προετοιμάζουν και να πρωτοστατούν σε 
θέματα  Δια Βίου Άσκησης, αθλητικού ήθους και «ευ αγωνίζεσθαι» ώστε να  
προκύψουν οι αυριανοί Δια Βίου Ασκούμενοι καθώς και οι σωστοί αθλητές, 
προπονητές, διαιτητές και φίλαθλοι.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι Καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής προκειμένου 
να υπάρξει καθολική συμμετοχή και ενημέρωση όλων των μαθητών/τριών.

Με την ολοκλήρωση των ενδοσχολικών αγώνων, η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής θα αποστείλει 
εγκύκλιο, η οποία θα περιγράφει τις επόμενες φάσεις των δράσεων σε συνεργασία με τις εν 
λόγω αθλητικές ομοσπονδίες και θεσμικούς φορείς.

Επισυνάπτονται: 
1. Κανονισμοί 3Χ3 Καλαθοσφαίρισης
2. Κανονισμοί 5Χ5 Ποδοσφαίρου
3. Κανονισμοί 4Χ4 Πετοσφαίρισης
4. Κανονισμοί 5Χ5 Χειροσφαίρισης    

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ



Εσωτερική διανομή 

1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζ. Μακρή
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Π.Ε., Δ.Ε. & Ε.Α. κ. Αλ. Κόπτση
4. Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας & Δ/θμιας  Εκπ/σης
5. Δ/νση Σπουδών Προγραμματων & Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης
6. Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκπ/σης 
7. Δ/νση Φυσικής Αγωγής – Τμήμα Α΄ 
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