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            Λαμία  13-05-2019 
            Αρ. Πρωτ.: 2322 
 
ΠΡΟΣ:  
Δημοτικά Σχολεία Φθιώτιδας 
 
 
ΚΟΙΝ.:  
1. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (Συντονιστή Εκπ/κού 

 Έργου ΠΕ11 Στερεάς Ελλάδας) 
2. Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας 
3. Το Χαμόγελο του παιδιού 
4. Δήμοι Ν. Φθιώτιδας 

 

ΘΕΜΑ: 2ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου με παράλληλες δράσεις σε συνεργασία με το 
σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
             
 
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας έχοντας υπόψη: 
Το υπ΄ αρίθμ. 351444/λκι 12-03-2019 έγγραφο του συλλόγου «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού», 

 
 
Καλεί τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων σε συνεργασία με τους 
Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής να δηλώσουν συμμετοχή στο 2ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ που διοργανώνει «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού».         
 
   
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:       Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Λαμίας  (ΔΑΚ)  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:   Τετάρτη & Πέμπτη 5 - 6 Ιουνίου 2019 

Ώρα   έναρξης:    9:00 π.μ 

 Ώρα Λήξης:       12:30 μ.μ.    

 
Α) Στο  Τουρνουά θα συμμετέχουν ομάδες σχολείων, σε ένα αθλητικό γιορτινό 
διήμερο, που στόχο θα έχει αφενός τη γνωριμία και συμμετοχή των παιδιών στις 
δράσεις του Εθελοντικού Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και αφετέρου την 
υποστήριξη των δράσεων αυτών.  
 
Β) Οι ομάδες των σχολείων συμμετέχουν αφιλοκερδώς στη διοργάνωση. Έπειτα 
από τους αγώνες, στο κάθε παιδί που συμμετείχε αθλητικά απονέμεται 
αναμνηστικός έπαινος συμμετοχής ενώ στην κάθε ομάδα, τους φορείς και τους 



υποστηρικτές τιμητική πλακέτα συμμετοχής. Τις βραβεύσεις πραγματοποιούν 
διάσημοι ποδοσφαιριστές μοιράζοντας χαρά στους μικρούς μας αθλητές. Επίσης, 
στο ίδιο διήμερο θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις και δραστηριότητες 
εκπαιδευτικού, ενημερωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, από υπηρεσίες, 
συλλόγους και οργανώσεις του Νομού Φθιώτιδας (π.χ. επίδειξη από την 
πυροσβεστική υπηρεσία, παρουσίαση δράσεων από την Ελληνική Αστυνομία, 
διασωστικές ομάδες, ομάδες πρώτων βοηθειών, δραστηριότητες δημιουργικής 
απασχόλησης κ.λ.π.)    
     

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α) Στους αγώνες ποδοσφαίρου συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν 

στις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ και έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 2007 και 2008. 

 

Β) Κάθε σχολείο μπορεί να συμμετέχει στους αγώνες ποδοσφαίρου με δύο ομάδες 

των 10 μαθητών-τριών (σύνολο 20 μαθητές-τριες για κάθε σχολείο). Οι ομάδες 

μπορούν να είναι μικτές. 

 

Γ) Η διάρκεια του κάθε αγώνα θα είναι 2 ημίχρονα των 10 λεπτών (2Χ10΄). 

         

Το ακριβές πρόγραμμα των αγώνων θα σας αποσταλεί μετά τις δηλώσεις 

συμμετοχής των σχολείων. 
 

  

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

Για τη συμμετοχή των μαθητών-τριών κάθε σχολείου στο τουρνουά ποδοσφαίρου 

απαιτείται: 

Α. Έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (υπεύθυνος είναι ο συνοδός 

εκπαιδευτικός), όπου στο πεδίο ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ έχει 

επιλεγεί «Συμμετοχή χωρίς περιορισμούς».  

Β. Υπεύθυνη δήλωση γονέα/ κηδεμόνα (επισυνάπτεται) για τη συμμετοχή του 

μαθητή/τριας στο τουρνουά ποδοσφαίρου. 

 

Γ. Κατάσταση συμμετοχής των μαθητών –τριών που θα συμμετέχουν στο τουρνουά 

(επισυνάπτεται) με συμπληρωμένα τα ζητούμενα στοιχεία, όπου στην τελευταία 

στήλη του παραπάνω εγγράφου πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» εφόσον 

υπάρχει στο σχολείο έγκυρο Α.Δ.Υ.Μ. του μαθητή-τριας και να υπογραφεί από τον 

Διευθυντή του σχολείου και τον συνοδό. 



Δ. Τα παραπάνω δικαιολογητικά (πρωτότυπα) θα πρέπει να κατατεθούν στη 

Γραμματεία την ημέρα των αγώνων. Η έλλειψη ή μη θεώρηση κάποιου από τα 

παραπάνω δικαιολογητικά καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή μαθητή/τριας ή σχολείου 

στους αγώνες. 

 
Τις μετακινήσεις των ομάδων θα αναλάβουν οι Δήμοι των μετακινούμενων 
σχολείων.  

Οι καταστάσεις συμμετοχής για το τουρνουά ποδοσφαίρου πρέπει να σταλούν 

ηλεκτρονικά στον Υπεύθυνο Φυσικής Αγωγής & Σχολικού Αθλητισμού και στο e-

mail: pheddipefth@sch.gr το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019.    

              

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

Α) Εκτός των ομάδων του τουρνουά ποδοσφαίρου, θα μπορούν οι μαθητές-τριες 

του κάθε σχολείου να συμμετέχουν στις παράλληλες δράσεις. 

Γ) Ο αριθμός των μαθητών-τριών, όσον αφορά στις παράλληλες δράσεις, θα 

χωρίζεται σε ομάδες παρακολούθησης των είκοσι (20) ατόμων, ώστε να είναι 

εφικτή η βιωματική παρακολούθηση των δράσεων. 

Δ) Προϋπόθεση για την συμμετοχή του κάθε σχολείου στις παράλληλες δράσεις 

είναι η ύπαρξη ενός εκπαιδευτικού (συνοδού) ανά ομάδα παρακολούθησης. 

Ε) Στην περίπτωση που επιθυμείτε τη συμμετοχή του σχολείου σας στις 

παράλληλες δράσεις θα πρέπει να αποστείλετε στη Δ.Π.Ε. Φθιώτιδας το έντυπο 

επίσκεψης εντός ωραρίου (επισυνάπτεται). 

Τα έντυπα επισκέψεων θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στην Δ.Π.Ε. 

Φθιώτιδας και στο e-mail: mail@dipe.fth.sch.gr το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 22 

Μαΐου 2019.    

 

ΣΤ) Τέλος, στο χώρο θα βρίσκονται μονάδες προληπτικής ιατρικής. Εάν κάποιος 

μαθητής –τρια επιθυμεί προληπτικό ιατρικό/ οδοντιατρικό έλεγχο θα πρέπει να έχει 

μαζί του συμπληρωμένο το έντυπο συγκατάθεσης από τον γονέα/ κηδεμόνα του 

(επισυνάπτεται). 

 

                                                            Ο Αναπληρωτής Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας                        

                    

 

 

                                                            Δημητρακάκης Κωνσταντίνος                                                                
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