
             
                

ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης 3ης Πανελλήνιας Μαθητικής Συνάντησης Αγωνιστικού Προσανατολισμού 
(Orienteering), με τίτλο «Προσανατολίζομαι στην πόλη του νερού» για το σχολικό έτος  2020-21.  

ΣΧΕΤ: 1. Το με το αριθμ. πρωτ. εισερχ. εγγρ. ΥΠΑΙΘ 54575/Δ5/12-05-2020 αίτημά σας. 
2. Το με αριθμ. πρωτ.  8580/03.08.20209 έγγραφο του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

      Σε απάντηση του αιτήματός σας (σχετ. 1) και έχοντας υπόψη το με αριθμ. 38/31-07-20 απόσπασμα 
πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (σχετ. 2), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση της 3ης Πανελλήνιας 
Μαθητικής Συνάντησης Αγωνιστικού Προσανατολισμού (Orienteering), με τίτλο «Προσανατολίζομαι στην 
πόλη του νερού» για μαθητές/τριες Β/θμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίων- Λυκείων) της χώρας, για το σχολικό 
έτος 2020-2021 με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως προβλέπονταν κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020, ήτοι:

  Η προηγούμενη συνεργασία με τα σχολεία, ώστε το εκπαιδευτικό αθλητικό πρόγραμμα να διεξαχθεί 
χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία τους.

 Να παρίστανται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί της τάξης.
 Να εφαρμοστεί το πρόγραμμα χωρίς τροποποιήσεις και σύμφωνα με τη σχετική έγκριση.
 Να μην υπάρχει σε καμιά περίπτωση διανομή έντυπου ή και ψηφιακού υλικού που να συνιστά 

διαφήμιση εμπορικών επιχειρήσεων.
 Η μετακίνηση των μαθητών/τριών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κείμενη 

νομοθεσία, και μόνο μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του 
Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής.

 Να ενημερωθούν οι γονείς/κηδεμόνες και οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας και να 
εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων, οι οποίοι πρέπει να έχουν 
υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους ΔΕΝ είναι υποχρεωτική.

«Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο»

Βαθμός Ασφαλείας :
Να διατηρηθεί μέχρι :

Μαρούσι,   22.09.2020
Αρ. Πρωτ.: 125888 /Δ5

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
           (Υπόψη κ. Μπαχαράκη Θωμά)
            mail@dide.pel.sch.gr   

ΚΟΙΝ: 
1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης (pde@sch.gr)
2. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (μέσω των Π.Δ.Ε.)
3. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης (dide@sch.gr) 
4. Σχολικές   μονάδες Δ.Ε.                                         

(μέσω των οικείων Δ/νσεων Δ.Ε.)
5. ΙΕΠ (info@iep.edu.gr)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 

 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ       

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ  & 
 Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
------------     

Ταχ. Δ/νση      :  Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ.-Πόλη        : 151 80- ΜΑΡΟΥΣΙ
Πληροφορίες : Γάκη Γ. 
                            Ηλιοπούλου Γ. 
                         : 210 3442753/3012                                                                             
Email               : physea@minedu.gov.gr
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 Να μην επιτραπεί η φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση των μαθητών/τριών.
 

Η εφαρμογή του προγράμματος εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που θα ισχύουν για τη λειτουργία των 
εκπαιδευτικών μονάδων και των μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19.

Εσωτερική διανομή            

1.  Γραφείο Υπουργού
2.  Γραφείου Υφυπουργού  κ. Ζαχαράκη
3.  Γραφείο Γενικής Γραμματέα κ. Γκίκα 
4.  Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης
5.  Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ
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