
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Ενημέρωση  σχετικά με μέτρα πρόληψης για την αποφυγή επεισοδίων  σε Σχολικούς 

Αγώνες» 

      Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9283/Δ5 (ΦΕΚ 
143/Τβ’/22-1-2015) Υ.Α. και με αφορμή τη διεξαγωγή των τελικών αγώνων σε επίπεδο 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ( Α’ Φάση ) και στη συνέχεια των συναντήσεων  μεταξύ των νικητριών 
ομάδων όλων των Δ.Δ.Ε. (αγώνες Περιφέρειας), επισημαίνει τα εξής: 
     Θέλουμε να υπενθυμίσουμε  τον  παιδαγωγικό – κυρίως – ρόλο των Σχολικών Αγώνων, καθώς 
περίπου 7.500 σχολικές ομάδες λαμβάνουν μέρος στο σύνολο των πρωταθλημάτων Λυκείων κάθε 
χρόνο και η τήρηση του πνεύματος των Σχολικών Αγώνων καθώς και  η αποφυγή εκτρόπων και 
επεισοδίων αποτελούν απαράβατους κανόνες για όλες τις Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών 
Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.). 
      Επεισόδια κατά τη διάρκεια Σχολικών Αγώνων αποτελούν σοβαρή εκτροπή από το σκοπό και 
τους στόχους του Σχολικού Αθλητισμού και δεν πρόκειται να γίνουν ούτε κατ’ ελάχιστον ανεκτά. 
      Το 2016 είναι έτος τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων και τα ιδεώδη που διέπουν τον 
Ολυμπισμό  είναι περισσότερο επίκαιρα. 
       Στόχος λοιπόν όσων εμπλέκονται (μαθητές, εκπαιδευτικοί, φίλαθλοι), με τους Πανελλήνιους 
Σχολικούς Αγώνες Λυκείων οφείλει να είναι η ενεργή συμβολή στην προαγωγή του εύ 
αγωνίζεσθαι, του σεβασμού των κανόνων, του αντιπάλου και η αυτο-βελτίωση μέσα από 
προσωπική και ομαδική προσπάθεια, καθώς και η διασφάλιση του παιδαγωγικού χαρακτήρα του 
Σχολικού Αθλητισμού και η εξάλειψη της παραμικρής πιθανότητας εκτρόπων. 
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                              ----- 
Ταχ. Δ/νση     : Α. Παπανδρέου 37 
                          151 80 – Μαρούσι 
Πληροφορίες: Ε. Χριστοφιλόπουλος 
Τηλέφωνο       : 210-3443012,210-3443516 
FAX                   : 210-3442210 
E-mail              : physea@minedu.gov.gr 
 

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθ. Προτεραιότητας:  
 
Μαρούσι,  28/1/2016        
Αρ. Πρωτ.14357/Δ5          

ΠΡΟΣ : 

1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 
της χώρας  

2) Διευθύνσεις   Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της χώρας 

3) Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ11 (μέσω των 
Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης) 

4) Ομάδες Φυσικής Αγωγής (μέσω των 
Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης) 

5) Ο.Ε.Σ.Α   (μέσω των Διευθύνσεων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ) 

6) Δημόσια και Ιδιωτικά  Λύκεια κάθε τύπου 
της χώρας (μέσω των κατά τόπους 
Διευθύνσεων  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης) 
 

 

 

  

 

 

 



      Συνεπώς  η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής προτείνει: 
 
   1)  Οι Διευθυντές και οι συνάδελφοι των σχολικών μονάδων να προετοιμάζουν, έγκαιρα και 
κατάλληλα, τόσο τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν στις ομάδες του σχολείου, όσο 
και τους μαθητές/τριες που παρακολουθούν ως φίλαθλοι τις αθλητικές συναντήσεις των ομάδων 
του σχολείου, ώστε να αποφεύγονται παντός φύσεως έκτροπα. Δεν θέλουμε Σχολικούς Αγώνες 
κεκλεισμένων των θυρών, δεν υπάρχει κανένας λόγος διεξαγωγής τέτοιων αγώνων στα σχολεία 
μας. Όλα αυτά μόνο οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, με την κατάλληλη παιδαγωγική προσέγγιση 
και σε συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριες, μπορούν να τα κάνουν πράξη. Η 
συνεργασία των Διευθυντών των σχολικών μονάδων με τις οικείες Ο.Ε.Σ.Α.  καθώς και η συνοδεία 
των θεατών – μαθητών από Διευθυντές και συναδέλφους κατά τη διάρκεια των αθλητικών 
συναντήσεων, θα συμβάλλουν τα μέγιστα στην υλοποίηση όλων των παραπάνω. 
 
   2)  Οι κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α., εάν συμβεί οποιοδήποτε έκτροπο κατά τη διάρκεια Σχολικών 
Αγώνων, να ενημερώνουν άμεσα και λεπτομερώς, με έγγραφό τους, την Κεντρική Οργανωτική 
Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.) και τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
     Επιπλέον, οι Ο.Ε.Σ.Α., σε κάθε περίπτωση εκτροπής, να συνεδριάζουν άμεσα και να επιβάλουν 
με μεγάλη αυστηρότητα τις ενδεικνυόμενες κατά περίπτωση ποινές που το θεσμικό πλαίσιο 
προβλέπει.  
 
     Η υλοποίηση των ανωτέρω  αποτελεί ηθική μας υποχρέωση προς το μαθητικό πληθυσμό της 
χώρας και τον Ελληνικό Αθλητισμό στο σύνολό του.  
     Η καθημερινή εκπαιδευτική πράξη και οι Σχολικοί Αγώνες, με την ολιστική, αθλητική και 
παιδαγωγική προσέγγισή τους, είναι το πρώτο και ουσιαστικότερο βήμα για τη διαμόρφωση των 
μελλοντικών υγιώς σκεπτόμενων αθλητών και φιλάθλων. 
 
 
 
                                                                    Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ   

                                                                                     Α’/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
         

  

                                                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ  ΜΠΑΡΛΑ 

 

 

 

 

    Εσωτερική Διανομή:  

 •    Γραφείο κ. Υπουργού  

 •    Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 

 •    Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκ/σης      
•     Δ/νση Φυσικής Αγωγής 
 Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης   

 Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης   

 Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και  Οργάνωσης  Δ.Ε. 

 

 

 


