
 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  Καβάλα  12/02/2020 

  Αριθ. Πρωτ: 1425 / Φ.24.2 

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ   

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ       

ΦΑ.ΣΧ.Α   

Πληροφορίες   : Τσιάρας Π Πέτρος ΠΡΟΣ: κ. Διευθυντές Σχολικών Μονάδων  Δ.Π.Ε 

                       :    Καβάλας 
Τηλέφωνο       :  2513503513 -572  (Να ενημερωθούν οι Εκπ/κοί. Φ.Α.) 
Τέλεφαξ          :  2513503504   
Οδός               :  Εθνικής Αντίστασης 20   
                              65110 Καβάλα   ΚΟΙΝ: Όπως πίνακας αποδεκτών 

Email               : grfa@dipe.kav.sch.gr   

Ιστοσελίδα      : http://dipe.kav.sch.gr   

   

 
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη σχολικών αγώνων Πετοσφαίρισης, Ποδοσφαίρισης, 

Kαλαθοσφαίρισης  & Κλασικού Αθλητισμού  Δημοτικών σχολείων της Δ.Π.Ε Καβάλας για το 

τρέχον σχολικό έτος  2019-20 (Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ’ΑΣ) ».  

 

Η  Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων  Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης 

Καβάλας, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. Πρωτ. Φ24.1/1364γ/12-11-2019   όπως τροποποιήθηκε με την 

υπ΄ αριθμ Φ24.1/15407/12-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 

Ανατ. Μακεδονίας -Θράκης, έχοντας υπόψη : 

Σχετ. : 

1. την Υ.Α. αριθμ. πρωτ. 190677/Δ5/10-11-2016 (ΦΔΚ 3754/τ.Β΄/21-11-016) 
       με θέμα: « Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας      Εκπαίδευσης ». 
  2. την Υ.Α. αρ. πρωτ. 9712/Δ5/19-01-2018/Φ.Ε.Κ.80/τ. Β’/2018 και Υ.Α. αρ. πρωτ.9941/δ5/25-01-2019 με 

θέμα «Συμπλήρωση, τροποποίηση και αντικατάσταση Κεφαλαίων στην αριθ. πρωτ. 190677/Δ5/10-11-
2016/Φ.Ε.Κ. 3754/τ. Β΄/2016 υπουργική απόφαση. 

  3.την αρ.πρωτ. 7725//Δ5/20-01-2020 ΥΑ με θέμα<< Συγκρότηση Κεντρικής  Οργανωτικής Επιτροπής 
Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ σχ. έτους 2019-20>>. 

4. το υπ.αρ. 11947/Δ5/28-01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. με  θέμα  «    
Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ Ελλάδας-Κύπρου και άλλων σχολικών αθλητικών 
δραστηριοτήτων, σχολικού έτους 2019-2020». 
5.το ισχύον από 8-3-2016 Μνημόνιο –Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ Υ.ΠΑΙ.Θ & Χαμόγελο του παιδιού. 
6. το Πρακτικό Συνεδρίασης της Ο.Ε.Σ.Α.Δ ΚΑΒΑΛΑΣ με αριθμό /Πράξη 3η/ 5-02-2020 
7. τηνυπ΄αρ.2/11420/ΔΕΠ/24-02-2016 ΔΕΠΚ.Υ.Α(Φ.Ε.Κ.516τ.Β΄,01-03-16)«Δαπάνες Σχολικών   Αγώνων» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αρ.2/56070/ΔΕΠ/05-08-2016 (Φ.Ε.Κ.2582,τ.Β΄/22-08-16) 
8. Τις δηλώσεις συμμετοχής των σχολείων και την επιθυμία τους να λάβουν μέρος στις αθλητικές 

δραστηριότητες Δημοτικών Σχολείων. 
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                                                    Προκηρύσσει 

 

1. Τους Σχολικούς  αγώνες Πετοσφαίρισης μαθητών –μαθητριών Δημοτικών Σχολείων Δ.Π.Ε  Καβάλας για το 

σχολικό έτος 2019-2020.  (Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ’ΑΣ) .  

 

2. Τους Σχολικούς αγώνες Καλαθοσφαίρισης μαθητών –μαθητριών Δημοτικών Σχολείων της Δ.Π.Ε 

Καβάλας για το σχολικό έτος 2019-2020.  (Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ’ΑΣ) .  

 

3. Τους Σχολικούς αγώνες Ποδοσφαίρισης μαθητών –μαθητριών Δημοτικών Σχολείων Δ.Π.Ε Καβάλας 

για το σχολικό έτος 2019-2020.  (Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ’ΑΣ) .  

 
 
4. Τους Σχολικούς  αγώνες Κλασικού Αθλητισμού μαθητών –μαθητριών Δημοτικών Σχολείων της Δ.Π.Ε.  

Καβάλας για το σχολικό έτος 2019-2020.  (Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ’ΑΣ) . 

  

Σκοπός 
 
Η διοργάνωση των Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων  ανταποκρίνεται στην παγκοσμίως αυξανόμενη 

ανάγκη για ενθάρρυνση και εκπαίδευση των παιδιών  και των νέων στην υιοθέτηση δια βίου υγιεινών 

συνηθειών, στην καλλιέργεια ηθικών και δημοκρατικών  αξιών και στην  επίτευξη της  κοινωνικής συνοχής. 

Μέσα  από την  ισότιμη και ισόνομη συμμετοχή οι μαθητές θα καλλιεργήσουν την αίσθηση του ανήκειν, 

θα μάθουν να αξιοποιούν τις μεταξύ τους διαφορές και να εκτιμούν την συνεισφορά όλων για την 

επίτευξη ενός κοινού στόχου, θα αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και θα βιώσουν την χαρά του παιχνιδιού. 

                                      

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ : 

 

1. Αθλητική  μαθητική ταυτότητα (Υπόδειγμα 1) (Δεν χρειάζεται ιατρική θεώρηση). 

 

2. Στους αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ 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.) (το 

Α.Δ.Υ.Μ. παραμένει στο σχολείο). 

 

3. Κατάσταση συμμετοχής (Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ. ) συμπληρωμένη  με τα στοιχεία των μαθητών-

τριών, και την ένδειξη ΝΑΙ στις στήλες Α..Δ.Υ.Μ. και Υπεύθυνη Δήλωση , υπογεγραμμένη και σφραγισμένη 

από το Διευθυντή του σχολείου και τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής. 

 

4. Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα. Που να δηλώνει ότι επιτρέπει τη μετακίνηση του μαθητή/τριας και 

τη συμμετοχή του/της στους αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ. 

 



 

Σημείωση: η Υπεύθυνη Δήλωση  παραμένει στο σχολείο, καθώς στη νέα κατάσταση συμμετοχής θα είναι 

σημειωμένη η ένδειξη  «Ναι» στο αντίστοιχο πεδίο. 

 

ΣΥΝΟΔΟΙ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΟΜΑΔΩΝ 
 

1. Μαθητής-τρια  χωρίς συνοδό δεν δύναται να συμμετάσχει στους αγώνες. 

2. Οι συνοδοί των ομάδων είναι υπεύθυνοι για την κόσμια συμπεριφορά των  μαθητών-τριών, 

πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος των αγώνων.  

3. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 1. Οι σχολικοί αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ πρωτίστως στοχεύουν, στη χαρά της συμμετοχής των 

μαθητών-τριών, στη βιωματική προώθηση της δια βίου άθλησης, του φίλαθλου πνεύματος και του 

σεβασμού του αντιπάλου. 

 2. Σ’ αυτό το πνεύμα, παρακαλούμε τη βοήθεια σας για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και την 

κόσμια συμπεριφορά μαθητών-τριών και τυχόν φιλάθλων. 

 3. Η ευθύνη της συνοδείας, μετακίνησης και κάλυψης οδοιπορικών εξόδων  επιβαρύνει τις Σχολικές 

Μονάδες. 

 4. Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες στους αγώνες συνοδοί, μαθητές να παρευρίσκονται στο 

χώρο της γραμματείας 30 λεπτά πριν από την έναρξη των αγώνων για σχετικές οδηγίες και παρουσίες. Οι 

συνοδοί των ομάδων  να έχουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πρωτότυπα) για την 

συμμετοχή των μαθητών- τριών, τα  οποία και  θα καταθέσουν στην γραμματεία των αγώνων.   

 5. Προκειμένου οι αγώνες να στεφθούν με απόλυτη επιτυχία παρακαλούμε όλους τους 

εμπλεκόμενους να τηρήσουν με ακρίβεια τις οδηγίες των προκηρύξεων (απαιτούμενα δικαιολογητικά – 

χρόνο προσέλευσης κλπ.) για την αποφυγή καθυστερήσεων και προβλημάτων.  

 6. Προτείνεται η διεξαγωγή κάθε αγώνα να γίνεται με αποδοχή των κανόνων και από τις δύο ομάδες 

και μόνο σε περιπτώσεις διαφωνίας να επεμβαίνει ο αρμόδιος των αγώνων εκπ/κός Φυσικής Αγωγής . 

 7. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής χωρίς να υπάρξει 

επίσημη κατάταξη. 

8. Οι χρονομέτρες, κριτές και διαιτητές θα ορίζονται  από τους συνοδούς εκπαιδευτικούς Φυσικής 

Αγωγής της Α/θμιας Εκπ/σης. 

9. Οι ΑθλοΠΑΙΔΕΙΈΣ δεν θα διεξάγονται ταυτόχρονα, αλλά θα προηγείται η μία της άλλης σύμφωνα 

με το πρόγραμμα που θα διαμορφώνεται για την κάθε ημέρα. 

10. Τα προγράμματα των αγώνων θα μπορείτε να τα προμηθεύεστε την ημέρα διεξαγωγής των 

ΑθλοΠΑΙΔΕΙΏΝ. 

11.Οι αγώνες θα διεξαχθούν με την παρουσία ιατρού. 

 

 

                                                              ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 



 

 

Πετοσφαίριση 

                         ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

1.  ΟΜΑΔΕΣ : Μία (1)  ομάδα αγοριών και μία (1) κοριτσιών με 3 τακτικούς και 3 αναπληρωματικούς 

μαθητές-τριες. ανά σχολείο των τάξεων Δ’, Ε’, ΣΤ’. 

2. ΑΛΛΑΓΕΣ: Γίνονται ελεύθερα σε κάθε στιγμή του αγώνα χωρίς περιορισμούς και το σκορ  προχωράει  

με το σύστημα καταγραφής συνεχόμενων πόντων. 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ: Ένα (1 ) Σετ των 21 πόντων. Ένα τάιμ-άουτ στο σετ για την κάθε ομάδα. 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Υποχρεωτικά θα πρέπει να αγωνιστούν όλοι οι μαθητές-τριες με αρκετό χρόνο 

συμμετοχής, μιας και απώτερος σκοπός των αθλητικών γιορτών είναι η μαζική συμμετοχή και όχι η 

διάκριση.  

5. ΓΗΠΕΔΟ: Ο «Αγώνας ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ» της Πετοσφαίρισης θα διεξαχθεί σε γήπεδα διαστάσεων 4,5μ. Χ 

12μ. και με ύψος φιλέ 2.10 _+ 0,10μ. 

6. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ: Κάθε ομάδα που συμμετέχει πραγματοποιεί τουλάχιστον (2) δύο αγώνες κατά 

τη διάρκεια της διοργάνωσης. 

Απαραίτητα θα πρέπει να γίνεται η περιστροφή της ομάδας, όπως ισχύει στους επίσημους κανονισμούς, 

ώστε όλοι οι μαθητές /τριες να περνούν από τη θέση του σερβίς.  

 

                                                          Καλαθοσφαίριση 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

1. Η διοργάνωση  θα είναι σε επίπεδο τουρνουά mini Καλαθοσφαίρισης (3Χ3). Θα σχηματιστούν όμιλοι 

ανάλογα με τη συμμετοχή των σχολείων και η διάρκεια των παιχνιδιών θα είναι περίπου 10  λεπτά 

μικτού χρόνου. Μέγιστος  αριθμός μαθητών-τριών τα 6 άτομα (3 βασικοί +3 αναπληρωματικοί). 

2. Κάθε ομάδα που συμμετέχει πραγματοποιεί τουλάχιστον (2) δύο αγώνες κατά τη διάρκεια της 

διοργάνωσης. 

       3. Πρωταρχικός σκοπός της όλης διοργάνωσης δεν είναι η  ανάδειξη νικητών αλλά κυρίως τα πολλά 

παιγνίδια και η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών.  Όπου υπάρχει αδυναμία, οι συμμετοχές να είναι 

ελεύθερες και να επιτρέπονται ομάδες με μικτά σχήματα (αγόρια και κορίτσια ) όπου δεν μπορούν να 

συμπληρωθούν οι ομάδες αγοριών. 

 

4. Στον διαγωνισμό ελευθέρων βολών (εάν θα διεξαχθεί), το κάθε σχολείο μπορεί να συμμετέχει με 

έναν (1) μαθητή και μία (1) μαθήτρια. 

5. Μετά από καλάθι, ή   μία πετυχημένη βολή, αλλάζει η κατοχή της μπάλας. 

6.Μετά από αμυντικό  ριμπάουντ , η μπάλα πρέπει να βγεί έξω από την ρακέτα και να γίνει μία πάσα 

για την ολοκλήρωση της επίθεσης. 

     7.Το παιχνίδι τελειώνει στα(8-10) λεπτά μικτού χρόνου. 

     8.Τα σουτ μέσα από την καμπύλη γραμμή μετρούν για 2 πόντους, έξω από αυτήν μετρούν 3 πόντους.       

(6,75μ). 

     9.Δεν επιτρέπεται η άμυνα ζώνης. 



 

    10.Η εσκεμμένη καθυστέρηση του παιχνιδιού τιμωρείται με μία ελεύθερη βολή. 

    11.Μετά από αντιαθλητικό φάουλ ο μαθητής/τρια αποβάλλεται από το παιχνίδι. 

    12.Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα απεριόριστων αλλαγών. 

    13.Σε περίπτωση ισοπαλίας των δύο ομάδων εκτελούνται 3 ελεύθερες βολές για κάθε ομάδα. 

    14.Σε περίπτωση εκ νέου ισοπαλίας θα εκτελείται από μία βολή για κάθε ομάδα εναλλάξ, μέχρι να 

προκύψει η νίκη της. 

 

                                             Ποδοσφαίριση   

                         ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

 

      Υποχρεωτική η συμμετοχή κάθε μαθητή/τριας, μιας και απώτερος σκοπός των αθλητικών γιορτών 

είναι η μαζική συμμετοχή, η ευχαρίστηση και όχι η διάκριση. 

 

1.  ΟΜΑΔΕΣ : Κάθε σχολείο συμμετέχει με μία (1) ομάδα (αγοριών) & μία (1) ομάδα (κοριτσιών),12 

μαθητών-τριών ανά σχολείο των τάξεων Δ’, Ε’, ΣΤ’ (6 τακτικούς μαζί με τον τερματοφύλακα (5+1) και 

έως 6 αναπληρωματικούς) χωρίς να υπάρχει κανένας περιορισμός στον αριθμό των αλλαγών κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού. Επίσης θα ήταν καλό να έχουν αρκετό χρόνο συμμετοχής όλοι οι μαθητές-τριες 

των ομάδων, μιας και απώτερος σκοπός των αθλητικών γιορτών είναι η μαζική συμμετοχή ,η ευχαρίστηση 

και όχι η διάκριση.  

2. ΑΛΛΑΓΕΣ: Γίνονται ελεύθερα σε κάθε στιγμή του αγώνα χωρίς περιορισμούς  

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ: Δύο ισόχρονες περιόδους των 10 λεπτών, με ενδιάμεση 5/λεπτη ανάπαυλα. Σε 

περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος ακολουθείται απευθείας η διαδικασία των πέναλτι.  

• ΓΗΠΕΔΟ: Ο «Αγώνας ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ» της Ποδοσφαίρισης θα διεξαχθεί σε γήπεδα διαστάσεων 
40Χ20μ. 

• ΕΣΤΙΕΣ 3Χ2 μέτρα. 
 

• Δεν ισχύει η παράβαση του οφσάιντ (offside). Η επαναφορά της μπάλας από τα πλάγιες γραμμές 

γίνεται με τα πόδια και όχι με τα χέρια. 

• Δεν επιτρέπεται το τάκλιν 

• Η εσχάτη των ποινών (πέναλτι) εκτελείται από τα 5 μ.  

• Ο τερματοφύλακας όταν επαναφέρει τη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο με τα χέρια ή με τα  πόδια 

δεν πρέπει αυτή να περνάει το κέντρο του γηπέδου. Σε περίπτωση παράβασης πραγματοποιείται 

έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το κέντρο του γηπέδου από την αντίπαλη ομάδα. 

 

Σημείωση: Κρίνεται υποχρεωτική η συμμετοχή κάθε μαθητή/τριας, μιας και  ο απώτερος σκοπός των 

αθλητικών γιορτών είναι η μαζική συμμετοχή, η ευχαρίστηση και όχι η διάκριση.  

 

   Κλασικός Αθλητισμός. 

 



 

Στα αγωνίσματα των αγώνων «ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» του Κλασικού Αθλητισμού των Δημοτικών Σχολείων της 

Δ.Π.Ε Καβάλας,που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν οι μαθητές –τριες, είναι τα ακόλουθα: 

      50Μ - 600Μ - Άλμα σε μήκος – Ρίψη ελαστικής σφαίρας – Άλμα σε ύψος -4Χ50Μ (Αγόρια) 

      50Μ - 600Μ - Άλμα σε μήκος – Ρίψη ελαστικής σφαίρας- Άλμα σε ύψος   -4Χ50Μ (Κορίτσια) 

      ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ  4Χ50μ Αγοριών –Κοριτσιών. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε αγώνισμα του Στίβου έχει ένας (1) μαθητής και μία (1) μαθήτρια ανά 

σχολείο των τάξεων Δ’, Ε’, ΣΤ’, δίχως να λαμβάνεται υπόψη το έτος γέννησης τους . 

 

• α. ΔΡΟΜΟΙ: Διεξάγονται σε τελικές σειρές. Θέση εκκίνησης από την αφετηρία των 50μ και όχι από 

βατήρα. 

• β. ΜΗΚΟΣ: Γίνονται τρεις (3) προσπάθειες. Το άλμα μετριέται από το σημείο  πατήματος του 

μαθητή –τριας  στη μαγνησία.  

• γ. ΜΠΑΛΑΚΙ: Γίνονται τρεις (3) προσπάθειες.  

• δ. ΥΨΟΣ: Το αρχικό ύψος είναι 100 εκατοστά. Στη συνέχεια ανεβαίνει ανά δέκα (10) , έως 120 

εκατοστά  και μετά ανά πέντε (5) εκατοστά. Σε κάθε τοποθέτηση του πήχη οι αθλητές έχουν το 

δικαίωμα να κάνουν (3) προσπάθειες. 

• ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ  4Χ50μ. Διεξάγονται σε τελικές σειρές. Θέση εκκίνησης από την αφετηρία των 

300μ .  

                                      Ημερομηνίες διεξαγωγής ΑθλοΠΑΙΔΕΙΩΝ 

1.Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ» Πετοσφαίρισης, Καλαθοσφαίρισης 

Ποδοσφαίρισης & Κλασικού Αθλητισμού ορίζονται ως εξής: 

Ώρα έναρξης 09:15 (ώρα προσέλευσης 09:00) στα Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα «των Δήμων της 

Π.Ε.Καβάλας>>. 

 

Αναλυτικά: 

 

Ι) Για τα σχολεία που ανήκουν στο Δήμο Καβάλας  η ημερομηνία διεξαγωγής της ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ» 

Πετοσφαίρισης ορίζεται για την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 στο κλειστό Γυμναστήριο <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΔΗΜΟΓΛΟΥ>>. 

ΙΙ)Για τα σχολεία που ανήκουν στο Δήμο Νέστου η ημερομηνία διεξαγωγής των <<ΑθλοΠΑΙΔΕΙΩΝ>> της 

Καλαθοσφαίρισης & Πετοσφαίρισης ορίζεται για την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020. 

ΙΙΙ)Για τα σχολεία που ανήκουν στο Δήμο Παγγαίου, η ημερομηνία διεξαγωγής των <<ΑθλοΠΑΙΔΕΙΩΝ>> 

της Καλαθοσφαίρισης & Πετοσφαίρισης ορίζεται για την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020. 

IV)Για τα σχολεία που ανήκουν στο Δήμο Θάσου, η ημερομηνία διεξαγωγής των <<ΑθλοΠΑΙΔΕΙΩΝ>> της 

Καλαθοσφαίρισης & Πετοσφαίρισης, ορίζεται για τον 1Ο Όμιλο (1ο Δ.Σ Λιμένα, 2οΔ.Σ Λιμένα, Δ.Σ 

Παναγίας,  Δ.Σ Ποταμιάς) Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 . 

 και για τον 2ο Όμιλο( Δ.Σ Λιμεναρίων, Δ.Σ Θεολόγου –Ποτού, Δ.Σ Καλλιράχης Δ.Σ Πρίνου) ορίζεται για την 

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020. 



 

 

 

2. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΩΝ» Ποδοσφαίρισης & Κλασικού 

Αθλητισμού ορίζονται ως εξής: 

 Ι) Για τα σχολεία που ανήκουν στο Δήμο Καβάλας  η ημερομηνία διεξαγωγής της ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» 

Ποδοσφαίρισης, ορίζεται για την   Τρίτη 5 και Τετάρτη 6 Μαΐου 2020 ώρα έναρξης 09:00 πμ. 

Η ημερομηνία διεξαγωγής της ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ» Κλασικού Αθλητισμού ορίζεται την Πέμπτη 14 Μαΐου 

2020 στο στάδιο Ανθή Καραγιάννη . 

 

ΙΙ) Για τα σχολεία που ανήκουν στο Δήμο Νέστου η ημερομηνία διεξαγωγής των ΑθλοΠΑΙΔΕΙΩΝ» 

Ποδοσφαίρισης & Κλασικού Αθλητισμού ορίζεται η Τρίτη 12 Μαΐου 2020 στο  Δημοτικό στάδιο 

Χρυσούπολης & στους βοηθητικούς χώρους του σταδίου. 

 

ΙΙΙ) Για τα σχολεία που ανήκουν στο Δήμο Παγγαίου η ημερομηνία διεξαγωγής των ΑθλοΠΑΙΔΕΙΩΝ» 

Ποδοσφαίρισης & Κλασικού Αθλητισμού ορίζεται η  Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 στο Δημοτικό στάδιο 

Ελευθερούπολης & στους βοηθητικούς χώρους του σταδίου. 

 

IV) Για τα σχολεία που ανήκουν στο Δήμο Θάσου, η ημερομηνία διεξαγωγής των ΑθλοΠΑΙΔΕΙΩΝ» 

Ποδοσφαίρισης & Κλασικού Αθλητισμού ορίζεται η Τρίτη 19 Μαΐου 2020 στο στάδιο του Λιμένα.  

 

o Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων είναι προαιρετική. 

o Για την υλοποίηση των αγώνων, οι συνοδοί εκπαιδευτικοί θα πρέπει να βοηθήσουν ενεργά 
ως Διαιτητές – κριτές χωρίς το δικαίωμα αποζημίωσης. 

 
    
 
 
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε συμπληρωμένη την κατάσταση συμμετοχής αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙ’ΑΣ  ( 
με τα αγωνίσματα των μαθητών-τριών) στην Ομάδα Φυσικής Αγωγής Καβάλας με e-mail στο 
grfa@dipe.kav.sch.gr   ή  στο τηλέφωνο 2513503513 ,2513503572 και στο φαξ της Διεύθυνσης 
2513503504 μέχρι την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 για να διαμορφώσουμε τις συμμετοχές των σχολικών 
μονάδων σας και τους πίνακες  των αγώνων.  
 

 

 

 

 Σας αποστέλλουμε τα απαραίτητα υποδείγματα: 

α) Αθλητική μαθητική ταυτότητα 

β) Κατάσταση συμμετοχής αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙ’ΑΣ 

γ) Κατάσταση συμμετοχής αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙ’ΑΣ Κλασικού Αθλητισμού 

δ) Υπεύθυνη δήλωση γονέα-κηδεμόνα. 

 

mailto:grfa@dipe.kav.sch.gr


 

                                                                                               

                                                                                                 Η Αν. Δ/ντρια Π.Ε. Καβάλας  

                                                                                                    &  β΄Αντιπρόεδρος  της Ο.Ε.Σ.Α.Δ 

                                                                                              Αθανασία Φ. Γαϊτανίδου       

                                                                                                    

 

 

 

 

 

                     

 
         ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Υ.ΠΑΙ.Θ. Δ/νση Φ.Α.  

2. Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης Α.Μ.Θ.  

3. Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Καβάλας 

4. Συντονιστή Εκπαιδευτικού  Εργου ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής . 

5. Τμήμα Αθλητισμού Δήμου Θάσου, Καβάλας, Νέστου, Παγγαίου,. 

6. Μέλη Ο.Ε.Σ.Α.Δ. 

7. Μ.Μ.Ε. 
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