
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΙΑΔΑ ΚΡΗΣΗ 2017 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΧΟΛΕΙΩΝ 
 

Θ  Περιφερειακι Δ/νςθ Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Κριτθσ, βάςθ τθσ με αρικμ. 48012/Δ5/21-03-

2017 Απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα του Υπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων «Προκιρυξθ 

Περιφερειακϊν Αγϊνων ακλοπαιδειϊν ςτο πλαίςιο Μακθτιάδασ», ςυνδιοργανϊνει με: 

 Τθν Περιφζρεια Κριτθσ και  

 Το Διμο Ηρακλείου 

ςε ςυνεργαςία με το Πανεπιςτιμιο Κριτθσ, το ΣΕΙ Κριτθσ και τθν Αςτυνομικι Διεφκυνςθ Ηρακλείου τθν 1θ 

Περιφερειακι Μακθτιάδα Ακλθτιςμοφ και Πολιτιςμοφ Κριτθσ 2017 τθν Σρίτθ 30 Μαΐου και τθν Σετάρτθ 31 

Μαΐου 2017 ςτο Παγκριτιο τάδιο Ηρακλείου. 

  Θ διοργάνωςθ ςκοπό ζχει να μεταφζρει το εκπαιδευτικό μινυμα «χωρίσ το φόβο τθσ αποτυχίασ και 

το άγχοσ τθσ νίκθσ» ςε όλουσ τουσ μακθτζσ/τριεσ τθσ Περιφζρειάσ μασ, ϊςτε να «παιδευτοφν» ςτισ αρχζσ 

του «ευ αγωνίηεςκαι» και τισ αυκεντικζσ αξίεσ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων, να γνωρίςουν και να ςεβαςτοφν τθ 

διαφορετικότθτα, να ςυμμετάςχουν ςε δράςεισ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ και να ηιςουν μία 

μοναδικι και ανεπανάλθπτθ εμπειρία. Περιλαμβάνει τθ διεξαγωγι Ολυμπιακϊν (με αγωνιςτικι μορφι) και 

Παραολυμπιακϊν ακλθμάτων ενϊ παράλλθλα διοργανϊνονται πολιτιςτικζσ και άλλεσ εκδθλϊςεισ. 

Τα ςχολεία τθσ Περιφζρειασ Κριτθσ μποροφν να ςυμμετζχουν ςτο αγωνιςτικό μζροσ των 

ακλθμάτων (Γυμνάςια), ςτο πολιτιςτικό πρόγραμμα (Νθπιαγωγεία, Δθμοτικά, Γυμνάςια, Λφκεια) ι να 

επιςκεφκοφν τθν εκδιλωςθ (Νθπιαγωγεία, Δθμοτικά, Γυμνάςια, Λφκεια) μία ι περιςςότερεσ θμζρεσ. 
 

 

υμμετοχι ςτα Ακλιματα (Γυμνάςια) 

1. τα ολυμπιακά αγωνίςματα τθσ Περιφερειακισ Μακθτιάδασ μποροφν να ςυμμετζχουν όλοι οι 
μακθτζσ και μακιτριεσ που φοιτοφν ςτα Γυμνάςια τθσ Περιφζρειασ Κριτθσ, εφόςον το ςχολείο τουσ 
δθλϊςει ςυμμετοχι ςτα ακλιματα και ορίςει υπεφκυνουσ ςυνοδοφσ. 

2. Για να ςυμμετζχει ζνασ μακθτισ ςτα Ολυμπιακά αγωνίςματα κα πρζπει να διακζτει ζγκυρο ΑΔΤΜ. Για 
τθ ςυμμετοχι ςτα ακλιματα ιςχφει ότι ςτθν 190677/Δ5/10-11-2016 Υπουργικι Απόφαςθ ΥΠΕΠΘ περί 
αγϊνων ακλοπαιδείασ Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ. Για τθ ςυμμετοχι ςτα αγωνίςματα νεροφ, ο 
κθδεμόνασ βεβαιϊνει τθν καλι γνϊςθ κολφμβθςθσ και τθν άδεια του για ςυμμετοχι ςε ακλιματα 
νεροφ. 

3. Για τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν-τριϊν ςτα αγωνίςματα τθσ Περιφερειακισ Μακθτιάδασ τθν ευκφνθ 
ζχουν εξ ολοκλιρου οι οριςμζνοι από το ςχολείο υπεφκυνοι ςυνοδοί. 

4. Οι μακθτζσ/τριεσ – ακλθτζσ/τριεσ υψθλοφ επιπζδου (με ςυμμετοχι ςε τελικι φάςθ Πανελλινιου 
Πρωτακλιματοσ) δεν επιτρζπεται  να ςυμμετάςχουν ςτο αγϊνιςμα διάκριςισ τουσ, μποροφν όμωσ να 
ςυμμετάςχουν ςε οποιοδιποτε άλλο αγϊνιςμα. 

5. Από κάκε Γυμνάςιο μπορεί να ςυμμετζχει ςτα ακλιματα ςυνολικά το 30% των μακθτϊν/τριϊν του.  
6. Από κάκε Γυμνάςιο μποροφν να ςυμμετζχουν ςε κάκε ατομικό αγϊνιςμα όςοι ακλθτζσ αναφζρονται 

ςτθν προκιρυξθ του ακλιματοσ. Κάκε μακθτισ/τρια μπορεί να ςυμμετζχει ςε ζνα ατομικό αγϊνιςμα  
(εξαίρεςθ αποτελοφν οι ςκυταλοδρομίεσ ςτίβου και κολφμβθςθσ). 

7. Κάκε Γυμνάςιο μπορεί να ςυμμετάςχει το πολφ ςε δφο ομαδικά ακλιματα (μζχρι ζνα ομαδικό άκλθμα 
ανά φφλο).  

8. Τα ςχολεία που κζλουν να ςυμμετζχουν κα πρζπει να  δθλϊςουν τισ ςυμμετοχζσ των μακθτϊν και 
μακθτριϊν ςτα ακλιματα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Μακθτιάδασ τθσ Περιφερειακισ Δ/νςθσ Π/κμιασ και 
Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Κριτθσ http://kritis.pde.sch.gr/category/announcements/mathitiada/ αφοφ γίνει 
πρϊτα εγγραφι χρθςιμοποιϊντασ το e-mail τθσ Σχολικισ Μονάδασ μζχρι και τθν Παραςκευι 28 
Απριλίου 2017.  

9. Σε κάκε αγϊνιςμα υπάρχει μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν, ο οποίοσ αναφζρεται ςτισ ειδικζσ 
προκθρφξεισ των ακλθμάτων. Μόλισ ςυμπλθρωκεί ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν το ςφςτθμα 
κλειδϊνει και δε δζχεται άλλεσ δθλϊςεισ.  

10. Θ κλιρωςθ των ακλθμάτων, διενεργείται τθν θμζρα του αγϊνα, ακριβϊσ πριν τθν ζναρξθ του 
ςυγκεκριμζνου ακλιματοσ.  

11. Οι κανονιςμοί κάποιων ακλθμάτων είναι ελαφρϊσ τροποποιθμζνοι και προςαρμοςμζνοι ςτθν θλικία 
των μακθτϊν-τριϊν, ςτον  βακμό εμπειρίασ τουσ και ςτα κζματα αςφάλειασ. Στθ ιςτοςελίδα τθσ 
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Περιφερειακισ Δ/νςθσ Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Κριτθσ http://kritis.pde.sch.gr/mathitiada/ 
υπάρχουν αναλυτικζσ προκθρφξεισ των ακλθμάτων. 

12. Στα ακλιματα τθσ Περιφερειακισ Μακθτιάδασ απαγορεφονται οι ενςτάςεισ, γιατί θ ζννοιά τουσ δεν 
ςυμβαδίηει με το πνεφμα και το ςκοπό τθσ εκδιλωςθσ. 

13. Κάκε ςχολείο κα φροντίςει για τθν άψογθ και ομοιόμορφθ παρουςία των μακθτϊν-τριϊν του ςτουσ 
αγωνιςτικοφσ χϊρουσ, κακϊσ και για τθ διατιρθςθ τθσ ευπρζπειασ και τθσ κόςμιασ ςυμπεριφοράσ των 
μακθτϊν/τριϊν του.  

14. Μζροσ των εκδθλϊςεων τθσ Περιφερειακισ Μακθτιάδασ αποτελοφν και οι Παραολυμπιακζσ Δράςεισ 
Ακλθμάτων, ςτισ οποίεσ κα μποροφν να ςυμμετάςχουν βιωματικά όλοι οι μακθτζσ/τριεσ όλων των 
ςχολείων (Νθπιαγωγεία, Δθμοτικά, Γυμνάςια, Λφκεια) που κα επιςκεφκοφν τθν Περιφερειακι 
Μακθτιάδα Κριτθσ. 

 

υμμετοχι ςτισ πολιτιςτικζσ δράςεισ (Νθπιαγωγεία, Δθμοτικά, Γυμνάςια, Λφκεια) 

1. Στισ πολιτιςτικζσ δράςεισ και ςτισ άλλεσ παράλλθλεσ δράςεισ τθσ Περιφερειακισ Μακθτιάδασ μποροφν 
να λάβουν μζροσ μακθτζσ/τριεσ όλων των ςχολείων τθσ Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
των τεςςάρων Περιφερειακϊν Ενοτιτων Κριτθσ με ομαδικζσ και ολιγόλεπτεσ δράςεισ. 

2. Τα ςχολεία που κζλουν να ςυμμετζχουν ςτο πολιτιςτικό πρόγραμμα τθσ Περιφερειακισ Μακθτιάδασ 
Κριτθσ, μποροφν να ςυμμετζχουν με μια ομάδα χοροφ (ςφγχρονου ι παραδοςιακοφ), μουςικϊν 
ςυνόλων, χορωδίασ ι ςφντομου κεατρικοφ δρϊμενου. Επίςθσ μποροφν να εκκζςουν εικαςτικζσ 
δθμιουργίεσ των μακθτϊν/τριϊν τουσ. Προτείνεται τα κζματα τουσ να αφορμϊνται από το γενικότερο 
κζμα τθσ μακθτιάδασ. 

3. Τα ςχολεία πρζπει να δθλϊςουν τισ πολιτιςτικζσ τουσ δράςεισ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Μακθτιάδασ 
http://kritis.pde.sch.gr/mathitiada/ τθσ Περιφερειακισ Δ/νςθσ Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Κριτθσ 
μζχρι και τθν Παραςκευι 28 Απριλίου 2017. 

4. Ο χρόνοσ τθσ ςυμμετοχισ κάκε ςχολείου και ο αρικμόσ των ζργων που κα εκτεκοφν κα προςδιοριςτοφν 
ανάλογα με τθν τελικι ςυμμετοχι των ςχολείων από τουσ υπεφκυνουσ Πολιτιςμοφ τθσ Εκτελεςτικισ 
Επιτροπισ. 

5. Ζνα ςχολείο μπορεί να ςυμμετζχει ςτισ πολιτιςτικζσ δράςεισ αν κζλει και τισ δφο θμζρεσ. 
 

Επιςκζψεισ ςχολείων (Νθπιαγωγεία, Δθμοτικά, Γυμνάςια, Λφκεια ) 

1. Όλα τα ςχολεία τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Κριτθσ μποροφν να 
επιςκεφκοφν τθν Περιφερειακι Μακθτιάδα. 

2. Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ των ςχολείων που κα επιςκεφκοφν τθν Περιφερειακι Μακθτιάδα μποροφν 
είτε να παρακολουκιςουν ακλθτικά και πολιτιςτικά δρϊμενα, είτε να ςυμμετζχουν τα ίδια ςε κάποια 
από αυτά (εργαςτιρια πολιτιςμοφ, παραολυμπιακζσ δράςεισ κ.α) 

3. Επίςθσ μποροφν οι επιςκζπτεσ μακθτζσ και οι ςυνοδοί τουσ να ςυμμετζχουν ςε κάποια από τα 
ολυμπιακά ακλιματα εκτόσ ςυναγωνιςμοφ ςτισ Δράςεισ Κοινοφ, όταν υπάρχει ελεφκεροσ χρόνοσ ςτα 
γιπεδα και κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον Υπεφκυνο κάκε ακλιματοσ. 

4. Θ διλωςθ επίςκεψθσ των ςχολείων κα γίνεται μζςα από τθν ιςτοςελίδα τθσ Μακθτιάδασ 
http://kritis.pde.sch.gr/mathitiada/ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ 
Κριτθσ μζχρι και τθν Παραςκευι 28 Απριλίου 2017. 

 

υμμετοχι ςτθ Λαμπαδθδρομία τθσ Φλόγασ (Γυμνάςια) 

1. Τα ςχολεία που επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτθ λαμπαδθδρομία κα δθλϊςουν ςυμμετοχι ορίηοντασ τα 
ονόματα των πζντε (5) ςυνολικά μακθτϊν/τριϊν που κα τουσ εκπροςωπιςουν, ςτθ φόρμα διλωςθσ 
ςχολικισ μονάδασ. Από κάκε ςχολείο κα οριςτεί ζνασ/μια λαμπαδθδρόμοσ και τζςςερισ μακθτζσ/τριεσ 
ςυνοδοί λαμπαδθδρόμοι. 

2. Θ προτεινόμενθ διαδρομι τθσ λαμπαδθδρομίασ μζςα ςτθν πόλθ του Θρακλείου είναι: 
Α. Αεροδρόμιο – παραλαβι φλόγασ -  29/5/2017 18.00 
Β.  Αρχαιολογικόσ χϊροσ Κνωςοφ-   29/5/2017 19.00 
Γ. Πλατεία Ελευκερίασ- Άγαλμα Βενιηζλου               29/5/2017 20.00 
Δ. Παγκριτιο ςτάδιο- Σελετι ζναρξθσ   30/5/2017 10.00 

Σε περίπτωςη που η ςυμμετοχή των ςχολείων ςτη λαμπαδηδρομία είναι πολφ μεγάλη θα 
πραγματοποιηθεί κλήρωςη. 
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Διαδικαςτικά κζματα 

 Τα ςχολεία που κζλουν να ςυμμετάςχουν ςτισ ακλθτικζσ και πολιτιςτικζσ δράςεισ ι απλά να 
παρακολουκιςουν τα δρϊμενα τθσ Μακθτιάδασ κα πρζπει να ακολουκιςουν τισ διαδικαςίεσ που 
προβλζπονται κατά περίπτωςθ από τισ διατάξεισ: 

 του άρκρου 7 τθσ με αρικμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 681/τ. Β’/06-03-2017),  

 τθσ υποπαραγράφου 17.2 τθσ παρ. 17 τθσ με αρικμ. 190677/Δ5/10-11-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 3754/ τ. Β’/21-
11-2016) 

 τθσ παραγράφου 3, του άρκρου 13 «Εκδρομζσ- Διδακτικζσ επιςκζψεισ» του Π.Δ. 201/1901 (ΦΕΚ 161/ 
τ. Α’/ 13-07-1998) 

 Όλεσ οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ των γονζων και τα Α.Δ.Υ.Μ. των μακθτϊν που κα ςυμμετάςχουν και κα 
μετακινθκοφν κα κρατθκοφν ςτο ςχολείο με ευκφνθ του/τθσ  Διευκυντι/ντριασ. Ο/θ αρχθγόσ 
αποςτολισ κα ζχει μαηί του καταςτάςεισ των ανωτζρω εισ διπλοφν με τθν υπογραφι- βεβαίωςθ τθσ 
διεφκυνςθσ του ςχολείου. 

 Υποδείγματα των απαιτοφμενων εντφπων ςυμμετοχισ ςχολικισ μονάδασ υπάρχουν ςτον ιςτότοπο τθσ 
Μακθτιάδασ http://kritis.pde.sch.gr/mathitiada/ τθσ Περιφερειακισ Δ/νςθσ Π/κμιασ και Δ/κμιασ 
Εκπ/ςθσ Κριτθσ και ςτθν επιλογι με τίτλο «ΕΝΣΤΠΑ». 

 Θ Μακθτιάδα αποτελεί μια προςομοίωςθ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων, περικλείοντασ όλεσ τισ αρχζσ και τα 
ιδανικά που πρζςβευαν οι πρϊτοι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ τθσ αρχαιότθτασ, με πρωτεφοντα ρόλο τθ 
ΤΜΜΕΣΟΧΗ και τον ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟ τθσ νεολαίασ, τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ και όλθσ τθσ 
κοινωνίασ. Θεωροφμε πολφ ςθμαντικι  τθ ςυμμετοχι των εκελοντϊν και απαραίτθτθ προχπόκεςθ 
για τθν επιτυχθμζνθ διοργάνωςθ. Για το λόγο αυτό ςασ καλοφμε να δθλϊςετε ςυμμετοχι ωσ 
εκελοντζσ ςτθν Α’ Περιφερειακι Μακθτιάδα Κριτθσ, πατϊντασ τον ςφνδεςμο 
http://kritis.pde.sch.gr/mathitiada/index.php/aitisi-ethel-menu 

Πλθροφορίεσ 

 Για κζματα ζγκριςθσ και διαδικαςτικϊν ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Π/κμιασ και Δ/κμιασ 
Εκπαίδευςθσ Κριτθσ ςτθν Συντονίςτρια Διοίκθςθσ κα Πιταροκοίλθ Στζλλα, εκπαιδευτικό Δ/κμιασ  
τθλ.: 2810302440 
fax: 2810302444  
e-mail:  mathitiada@kritis.pde.sch.gr 
 

 Για κζματα ςυμμετοχισ ςε ακλιματα ςτον Συντονιςτι Ακλθτιςμοφ κ. Σφακιανάκθ Γιϊργο, Υπεφκυνο 
Γραφείου Φυςικισ Αγωγισ τθσ Δ/νςθσ Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Θρακλείου   
τθλ.: 2810333795 
fax: 2810333796 
e-mail:  gfa@dide.ira.sch.gr 
 

 Για κζματα ςυμμετοχισ ςε πολιτιςτικζσ δράςεισ ςτθν Συντονίςτρια Εκδθλϊςεων κα Ηαμπετάκθ Λιδα, 
Σχολικι Σφμβουλο Φυςικισ Αγωγισ με ζδρα το Θράκλειο 
 τθλ.: 2810342206/ κινθτό: 6971648614  
fax:  2810222076  
e-mail: leda@her.forthnet.gr 
 

 Για κζματα εκελοντϊν και επιςκζψεων ςχολείων ςτον Συντονιςτι Ανκρϊπινου Δυναμικοφ κ. Ακανάςιο 
Κατςαγκόλθ, Σχολικό Σφμβουλο Φυςικισ Αγωγισ με ζδρα το Θράκλειο  
τθλ.:  2810342206/ κινθτό: 6977232766 
e-mail:  akatsag@otenet.gr 
 

 Για κζματα ιςτοςελίδασ ςτθν Υπεφκυνθ για τθν ανάπτυξθ και υποςτιριξθσ τθσ ιςτοςελίδασ ςτθν κα 
Τρυφίδου Φωτεινι, εκπαιδευτικό Π/κμιασ  
Τθλ: 2810347291/ κινθτό :6972601109 
fax: 2810302444  
e-mail:  mathitiada@kritis.pde.sch.gr 

 
 
Επιςυνάπτεται πρόγραμμα εκδθλϊςεων 
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