
 
 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Ε΄- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
 

  
Πάτρα, 8/11/2021 
Αρ. πρωτ.: Φ.24.1./14004 
Αρ. Εγκυκλίου 1 

 
 
ΠΡΟΣ: κ.κ. Δ/ντές-τριες: 

1. Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Αχαΐας. 
2. Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. 

Αχαΐας. 
3. Ειδικών Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. 

Αχαΐας 
 

 
Υπεύθυνοι : Μιχαηλίδης, Α., Παπαδόπουλος, Γ. 
Ταχ. Δ/νση : Ερμού 70 
Ταχ. Κώδ. : 26221, ΠΑΤΡΑ 
Τηλ.  : 2610229211 
Fax.  : 2610229255 
E-mail  : fasxa@dipe.ach.sch.gr 
Ιστοσελίδα : http://dipe.ach.sch.gr/fasxa 
 

ΚΟΙΝ: 1. Συντονιστή Εκπ/κού Έργου Φυσικής 
Αγωγής ΠΕ11, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής 
Ελλάδας. 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 

 
1.  Διδακτικές Αθλητικές Επισκέψεις στα εποπτευόμενα από το Υ.ΠΑΙ.Θ. Γυμναστήρια (Ν.Π.Δ.Δ.), 

για το σχολικό έτος 2021-2022. 
 

2.  Έγκριση εκπαιδευτικού αθλητικού προγράμματος με τίτλο: «Αγαπώ τον Αθλητισμό – Kids 
Athletics», για το σχολικό έτος 2020-2021. 
 

3.  Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού αθλητικού προγράμματος με τίτλο «Αξίες ζωής μέσα από 
το πρίσμα του αθλητισμού», για το σχολικό έτος 2021-2022. 
 

4.  Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού αθλητικού προγράμματος με τίτλο: «Ολυμπιακή εβδομάδα 
στα σχολεία», για το σχολικό έτος 2021-2022. 
 

5.  Έγκριση διεξαγωγής Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Οι μαθητές αποτυπώνουν 
καλλιτεχνικά το νόημα των Ολυμπιακών αγώνων», για το σχολικό έτος 2021-2022. 
 

6.  22o Πανελλήνιο (διαδικτυακό) Συνέδριο Φυσικής Αγωγής της Ένωσης Γυμναστών Βορείου 
Ελλάδος (Ε.Γ.Β.Ε.), 11-12 Δεκ. 2021. 
 

7.  Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού αθλητικού προγράμματος με τίτλο: «4η Ημερίδα 
ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ – Κλασικού Αθλητισμού», για το σχολικό έτος 2021-2022. 

 
8.  Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού αθλητικού προγράμματος «Τρίποντα στα σχολεία», για το 

σχολικό έτος 2021-2022. 

 
9.  Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Εκπαιδευτικές ξεναγήσεις στο 

Ο.Α.Κ.Α. “Σπύρος Λούης”», για το σχολικό έτος 2021-2022. 
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ΘΕΜΑ 1ο: Διδακτικές Αθλητικές Επισκέψεις στα εποπτευόμενα από το Υ.ΠΑΙ.Θ. Γυμναστήρια 
(Ν.Π.Δ.Δ.), για το σχολικό έτος 2021-2022. 

Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ. 125122/Δ5/05-10-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ. 
  

Σας πληροφορούμε ότι η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής υλοποιεί, στο πλαίσιο της προαγωγής της 
αθλητικής παιδείας, στα εποπτευόμενα από αυτό Γυμναστήρια: (α) Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Ο Ι. 
Φωκιανός» και (β) Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής (Ν.Π.Δ.Δ.), προγράμματα 
οργανωμένων αθλητικών δραστηριοτήτων γνωριμίας με τα Ολυμπιακά αθλήματα, με μη διαδεδομένα 
αθλήματα και άλλες καινοτόμες αθλητικές φυσικές δραστηριότητες.  

Παράλληλα με τις αθλητικές δραστηριότητες δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες να 
κάνουν πεζοπορία και να ξεναγηθούν σε ιστορικούς χώρους, όπως ο Εθνικός Κήπος-Ζάππειο, το πάρκο του 
Σκοπευτηρίου Καισαριανής, το αθλητικό μουσείο του Εθνικού Γυμναστηρίου Αθηνών «Ο Ι. Φωκιανός».  

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο. 
 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση εκπαιδευτικού αθλητικού προγράμματος με τίτλο: «Αγαπώ τον Αθλητισμό – Kids 
Athletics», για το σχολικό έτος 2020-2021. 

Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ. 126603/Δ5/07-10-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ.  
 

Σας κοινοποιούμε την έγκριση του ΥΠΑΙΘ για το ως άνω πρόγραμμα της Ελληνικής Ολυμπιακής 
Επιτροπής, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/-τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας (όλων των 
τάξεων του Δημοτικού, Γενικής και Ειδικής Αγωγής), για το σχολικό έτος 2021-2022. 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο. 
 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού αθλητικού προγράμματος με τίτλο «Αξίες ζωής μέσα 
από το πρίσμα του αθλητισμού», για το σχολικό έτος 2021-2022. 

Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ. 130873/Δ5/14-10-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ.  
 

Σας κάνουμε γνωστό ότι το ΥΠΑΙΘ ενέκρινε την υλοποίηση εκπαιδευτικού αθλητικού προγράμματος με 
τίτλο: «Αξίες ζωής μέσα από το πρίσμα του αθλητισμού» του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία 
«ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ», το οποίο απευθύνεται σε 
μαθητές και μαθήτριες σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας 
(τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικού, όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου Γενικής Παιδείας), για το 
σχολικό έτος 2021-2022. 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο. 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού αθλητικού προγράμματος με τίτλο: «Ολυμπιακή 
εβδομάδα στα σχολεία», για το σχολικό έτος 2021-2022. 

Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ. 135629/Δ5/25-10-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ. 
  

Σας ενημερώνουμε ότι το ΥΠΑΙΘ ενέκρινε την υλοποίηση εκπαιδευτικού αθλητικού προγράμματος με 
τίτλο: «Ολυμπιακή εβδομάδα στα σχολεία», της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, το οποίο απευθύνεται 
σε μαθητές και μαθήτριες της γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης τριών ηλιακών 
κατηγοριών 6-8 ετών, 9-12 ετών και 13-15 ετών, για το σχολικό έτος 2021-2022. 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συνημμένο αρχείο. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση διεξαγωγής Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Οι μαθητές αποτυπώνουν 

καλλιτεχνικά το νόημα των Ολυμπιακών αγώνων», για το σχολικό έτος 2021-2022. 
Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ. Φ15/136500/Δ2/26-10-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ. 
  

Σας κοινοποιούμε έγκριση του ΥΠΑΙΘ για μαθητικό διαγωνισμό καλλιτεχνικών δημιουργιών της Εθνικής 
Ολυμπιακής Ακαδημίας με τίτλο: «Οι μαθητές αποτυπώνουν καλλιτεχνικά το νόημα των Ολυμπιακών 
αγώνων», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Δημοτικών και Γυμνασίων της χώρας για το σχολικό 
έτος 2021-2022. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα συνημμένα έγγραφα. 
 



 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

ΘΕΜΑ 6ο: 22o Πανελλήνιο (διαδικτυακό) Συνέδριο Φυσικής Αγωγής της Ένωσης Γυμναστών Βορείου 
Ελλάδος (Ε.Γ.Β.Ε.), 11-12 Δεκ. 2021. 

Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ. 6749/31-10-2021 e-mail της Ε.Γ.Β.Ε. 

Σας γνωρίζουμε ότι η Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος διοργανώνει το 22o Πανελλήνιο Συνέδριο 
Φυσικής Αγωγής που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 11 κ. 12 Δεκ. 2021. Προθεσμία υποβολής 
επιστημονικών ανακοινώσεων έως 3 Δεκεμβρίου 2021. 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.  
 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού αθλητικού προγράμματος με τίτλο: «4η Ημερίδα 
ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ – Κλασικού Αθλητισμού», για το σχολικό έτος 2021-2022. 

Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ. 141262/Δ5/04-11-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ. 

Σας πληροφορούμε ότι εγκρίθηκε από το ΥΠΑΙΘ η υλοποίηση εκπαιδευτικού αθλητικού προγράμματος 
με τίτλο: «4η Ημερίδα ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ – Κλασικού Αθλητισμού» των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, το οποίο 
απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (Δ-ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού και 
όλων των τάξεων Γυμνασίου και Γ.Ε.Λ. της χώρας), για το σχολικό έτος 2021-2022.  

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.  
 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού αθλητικού προγράμματος «Τρίποντα στα σχολεία», 
για το σχολικό έτος 2021-2022. 

Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ. 141278/Δ5/04-11-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ. 

Σας κοινοποιούμε έγκριση του ΥΠΑΙΘ για την υλοποίηση εκπαιδευτικού αθλητικού προγράμματος με 
τίτλο: «Τρίποντα στα σχολεία» της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, το οποίο απευθύνεται σε 
μαθητές και μαθήτριες της Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, για το σχολικό έτος 2021-2022. 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.  
 
 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Εκπαιδευτικές ξεναγήσεις 
στο Ο.Α.Κ.Α. “Σπύρος Λούης”», για το σχολικό έτος 2021-2022. 

Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ. 141287/Δ5/04-11-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ. 

Σας ενημερώνουμε για την έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Εκπαιδευτικές 
ξεναγήσεις στο Ο.Α.Κ.Α. „Σπύρος Λούης“» του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.), από το 
ΥΠΑΙΘ, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
για το σχολικό έτος 2021-2022. 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.  
 
 

Παρακαλείστε να προωθήσετε το περιεχόμενο και τα συνημμένα της εγκυκλίου στα προσωπικά e-mail 
των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής της σχολικής σας μονάδας. 


