
             
                

ΘΕΜΑ: «Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «5η Πανελλήνια Διημερίδα 
ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ – Κλασικού Αθλητισμού», για το σχολικό έτος 2022-2023»

   ΣΧΕΤ.: α) τη με αριθμ. 1614/Υ1/08.01.2022 (ΦΕΚ 8/τ. Β/2020) απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.
               β) το με αριθ. πρωτ. 66725/Δ5/01.06.2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
               γ) το με αριθμ. πρωτ. 143756/Δ5/18.11.2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε απάντηση του ανωτέρω αιτήματος (σχετ. β) και έχοντας υπόψη το με αριθ. 62/17-11-2022 

απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π. (σχετ. γ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος: «5η Πανελλήνια Διημερίδα ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ – Κλασικού 

Αθλητισμού» από το Δημοτικό των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές 

και μαθήτριες Δ’-Στ’ τάξεων Δημοτικού και όλων τάξεων Γυμνασίου, Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. της χώρας  

και των ελληνόφωνων σχολείων του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2022-2023 και πρόκειται να 

υλοποιηθεί διά ζώσης στο στάδιο του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης, μετά την 

παραχώρησή του από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, στις 27-28 Απριλίου 2023 από 

καθηγητές Φυσικής Αγωγής του σχολείου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ &  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
         ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση        :     Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ.-Πόλη          :       15180 - ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστότοπος         : www.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες   : Δ. Κερερές

Π. Τσαπατσάρης
Μ. Αποστόλου            

Τηλέφωνο         : 210 344 2210 
210 344 2753
210 344 3516

Email                  : physea1@minedu.gov.gr

                                 

«Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο»

                         
            
            Μαρούσι, 23 Νοεμβρίου 2022
             
             Αρ. Πρωτ.: 145586/Δ5

          

ΠΡΟΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ             
             Υπόψη κ. Νίκης Αλ. Μπουρίκα     
             info@bougas-school.gr
             dimotiko@bougas-school.gr 

ΚΟΙΝ:  
1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης της χώρας    

pde@sch.gr
2. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της χώρας (μέσω των Π.Δ.Ε.)
3. Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης & Δ/νσεις Β/θμιας 

Εκπ/σης της χώρας       
dipe@sch.gr , dide@sch.gr

4. Σχολικές Μονάδες Γενικής & Ειδικής Εκπ/σης 
της χώρας (μέσω Δ.Π.Ε. & Δ.Δ.Ε.)

5. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
                    info@iep.edu.gr
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Η διεξαγωγή αγώνων κλασικού αθλητισμού έχει ως σκοπό την αναβίωση αρχαίων Ολυμπιακών 

αγωνισμάτων. Στο πρόγραμμα των αγώνων περιλαμβάνονται δρομικά αγωνίσματα, ρίψη λίθου και 

άλμα σε μήκος άνευ φοράς. Η εκκίνηση στα αγωνίσματα των δρόμων γίνεται με το σύστημα της 

ύσπληγας.

  Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάδειξη του πνεύματος ευγενούς άμιλλας, όπως αυτό 

αναδείχθηκε στην Αρχαία Ελλάδα και μάλιστα στον φυσικό του χώρο. Με αυτούς τους αγώνες θα 

αναδειχθεί η σπουδαιότητα της πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου μας σε 

συνάρτηση με το αθλητικό ιδεώδες, όπως αυτό αναδείχθηκε στην Αρχαία Ελλάδα, και την ένταξη 

αυτού στον σύγχρονο τρόπο ζωής  καθώς και με τη μύηση των παιδιών στα μυστικά του υγιούς 

αθλητισμού.

Οι επιμέρους στόχοι του υποβαλλόμενου Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι κατά βάση γνωστικοί 

αλλά και κατ’ επέκταση ψυχοσυναισθηματικοί. Το Πρόγραμμα συνδέεται με τα προγράμματα 

σπουδών των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων της Γλώσσας, της Ιστορίας-μυθολογίας, της 

Φυσικής Αγωγής, των Εικαστικών και της Μουσικής.

               

  Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και 

δωρεάν για τους/τις μαθητές/-ήτριες.

2. Η συμμετοχή των μαθητών να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και 

του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο 

της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού 

προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/-τριών.

3. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την 

ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

4. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εντός ωρολογίου προγράμματος στις 27-28 Απριλίου 2023  

και ο χρόνος για την ανάπτυξη και εφαρμογή του δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) 

διδακτικές ώρες.

5. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων και συμμετεχουσών μαθητών και μαθητριών, εκπαιδευτικών και 

γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία 

περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
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6. Στα αθλητικά προγράμματα που υλοποιούνται εκτός σχολικών μονάδων πρέπει να 

παρευρίσκεται υποχρεωτικά γιατρός και οι μαθητές /ήτριες της σχολικής μονάδας, πέραν 

της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για τις μετακινήσεις  των μαθητών /-τριών, πρέπει 

να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής και τους 

εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης. Επίσης, ο εν λόγω φορέας που υλοποιεί το 

πρόγραμμα, πρέπει, κατά την υποβολή του να προσκομίζει άδεια καταλληλόλητας του 

χώρου και Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια 

των μαθητών, μαθητριών. 

7. Για τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στις αθλητικές/φυσικές δραστηριότητες 

απαιτείται έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

8. Η μετακίνηση των μαθητών/-τριών προς τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης να 

πραγματοποιείται υπό την ευθύνη των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας και να 

τηρούνται απαρέγκλιτα οι όροι και οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, για τις 

εκπαιδευτικές/διδακτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.

9. Το πρόγραμμα να υλοποιείται με την υποχρεωτική παρουσία του/της εκπαιδευτικού 

Φυσικής Αγωγής, σε όλες τις φάσεις υλοποίησής του.

10. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών ή 

προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

11. Το προς παρουσίαση ή διανομή εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων να μην υπόκειται 

σε πνευματικά δικαιώματα και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας» (Ν.4212/2013, όπως ισχύει).

12. Η τυχόν μετακίνηση των μαθητών/-τριών εκτός του σχολικού χώρου να πραγματοποιείται 

υπό την ευθύνη των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας και σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές 

επισκέψεις και τις εκπαιδευτικές εκδρομές συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση 

γονέων/κηδεμόνων.

13. Τη δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.

14. Τη δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω εκπαιδευτικού 

προγράμματος από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική υλοποίηση με την 

αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.. 

15. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω προγράμματος 

από το Υ.ΠΑΙ.Θ., θα αναγραφεί στην Προκήρυξη (Αναλυτικός Οδηγός) η έγκριση της 

τρέχουσας χρονιάς 2022-2023 σε αντικατάσταση της έγκρισης για το σχ. έτος 2021-2022.
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Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα 

πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση 

των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό 

προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, 

και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε 

εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την 

εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των 

υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον Φορέα 

υλοποίησης του προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@bougas-school.gr 

Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου/ης η παρούσα έγκριση αναρτάται στην ιστοσελίδα του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. http://edu-gate.minedu.gov.gr/ 

               

 Εσωτερική διανομή 

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζ. Μακρή
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Π.Ε., Δ.Ε. και Ε.Α. κ. Α. 

Κόπτση
4. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
5. Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. 
6. Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε.
7. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 
8. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
9. Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων & Εκπ/σης για την Αειφορία
10. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και  Καινοτομίας, Τμήμα Α’
11. Δ/νση Φυσικής Αγωγής – Τμήμα Α΄

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
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