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Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

                                                                        Μαρούσι,  2/4/2021
                                                                                                              Αριθμ. Πρωτ. Φ16/37958/ Δ2

ΠΡΟΣ:

                                                                                      ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση αλλαγής καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής εργασιών εκπαιδευτικού 
προγράμματος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής – σχ. έτ. 2020-2021»

Σχετικό έγγραφο:  το με αρ. πρ. 34829/Δ2/26-03-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ16/34077/Δ2/06-03-2020 εγγράφου μας με θέμα «Έγκριση 
διεξαγωγής εκπαιδευτικής πρότασης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής – σχ.έτ. 2019-2020» και της 
επέκτασης που έλαβε στο τρέχον σχολικό έτος, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 55927/ΓΔ4/14-05-2020 
εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 15/26-3-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. 
του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι τη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εργασιών του 
εκπαιδευτικού προγράμματος «Η ελπίδα φωτίζει τον δρόμο μας… με την Ολυμπιακή Φλόγα από την 
Αρχαία Ολυμπία στο Τόκυο 2020» ορίζεται η 11η Μαΐου 2021. 

Η εν λόγω δράση υλοποιείται από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή – Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία 
και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Α΄ τάξης Λυκείου όλης της χώρας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
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Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες :  Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)

Κατσάνου Ζ. (Δ.Ε.)
                               Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)
                               Μαραγκού Ο. (Ε.Ε)

Γάκη Γ. (Φ.Α.)
                               Μπάκα Χ. (Δ.Υ.Ε.Π.Α.)
Τηλέφωνο          :210-34.43.272 (Δ.Ε.)

: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)
              : 210-34.42.249 (Π.Ε.)

: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.753 (Φ.Α.)

             : 210-34.43.275 (Δ.Υ.Ε.Π.Α.)

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
hoa@ethnoa.org   

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε.   
    και  Δ.Ε. της χώρας.  Έδρες τους.
2. Διευθύνσεις  Π.Ε. της  χώρας.
3. Διευθύνσεις  Δ.Ε. της  χώρας.
4. Σχολικές μονάδες  Π.Ε. και Δ.Ε.
    (δια των οικείων Δ/νσεων)
5. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή   
    Τεχνών και Επαγγελμάτων
    info@sivitanidios.edu.gr

http://www.minedu.gov.gr/
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Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία 
σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν ειδική εκδήλωση εντός του Μαΐου 2021, προκειμένου να τιμήσουν τα 
σχολεία που θα ανταποκριθούν στο κάλεσμά τους. 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω δράση για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί, εφόσον 
τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την 
προστασία από τον κορωνοϊό COVID – 19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις :
1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και 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 διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη 
προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των 
μαθητών/μαθητριών. 

2.  Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη 
συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους. 

3.  Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της 
κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η 
μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών. 

4.  Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 
εταιρειών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 

5.  Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του προγράμματος 
τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.

 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 και των εκάστοτε ΚΥΑ που ισχύουν κάθε φορά για την 
περαιτέρω αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.

      Για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την εν λόγω δράση οι ενδιαφερόμενοι/ες 
παρακαλούνται να απευθύνονται απευθείας στον φορέα διεξαγωγής.

                                                                                                                                  
                                                                                                                          Με εντολή Υφυπουργού

                                  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                                                                         

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

                                                                                                                                                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Εσωτερική Διανομή :

1. Γραφείο  Γενικής Γραμματέως κ. Γκίκα
2. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
3. Δ/νση Εκ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
4. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
5. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., 

Τμήμα Β΄
7. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης., Τμήμα Β΄
8. Δ/νση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

Αειφορίας, Τμήμα Γ΄
9. Δ/νση Φυσικής Αγωγής, Τμήμα Α΄ 
10. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Δ.Ε., 

Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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