
 

 
 

 

 
 
                                                                                                       

                           
 
    
      

 
 
 
 

 
           
 
 
 
 

 
 

  

Θεσσαλονίκη:  12/3/2019 
Αριθμ. Πρωτ.: 4953 
 
 

 ΠΡΟΣ:  Τους Διευθυντές & Διευθύντριες  
των Δημοτικών Σχολείων  
Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης  
 

  

  

ΚΟΙΝ: Φ. Αρχείου  
   

 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Σχολικές Αθλητικές 
Δραστηριότητες "Ημέρες Άθλησης 2019 - BE ACTIVE 2019". 
   
 Λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 Υπουργική 

Απόφαση, με θέμα: «Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» καθώς και τις τροποποιήσεις της, η Περιφερειακή 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), σας προσκαλούν να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής στις 

"Ημέρες Άθλησης 2019 - BE ACTIVE" στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ το τριήμερο 10-

12 (Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή) Απριλίου 2019, στο πλαίσιο της SPORTEXPO 2019.  

 

Αναλυτικότερα: 

Αξιοποιώντας την προοπτική, που προκύπτει από σημαντικές κυοφορούμενες 

εξελίξεις, όπως το ενδεχόμενο κοινής υποψηφιότητας για τη φιλοξενία του Παγκοσμίου 

Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2030 από Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία και Ρουμανία, η 

ΔΕΘ-HELEXPO διοργανώνει σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού την 

4η Διεθνή Έκθεση Αθλητισμού και Εξοπλισμού, SPORTEXPO 2019. Από τις 10-13 

Απριλίου 2019 η SPORTEXPO εστιάζει στον κλάδο του αθλητισμού, και αποτελεί ένα 

εξειδικευμένο και μοναδικό εκθεσιακό γεγονός στη Βόρεια Ελλάδα. 

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22 
Τ.Κ. – Πόλη: 564 30    Σταυρούπολη 
Πληροφορίες: Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

Φυσικής Αγωγής  
κ. Βασιλειάδου Όλγα 

Τηλέφωνο: 2310  -  643065 
Φαξ:  
Ιστοσελίδα: http://dipe-v-thess.thess.sch.gr 
E-mail: 2pekes@kmaked.pde.sch.gr 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
----- 

 

  

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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 Με κεντρικό σύνθημα «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» απευθύνεται σε όλους όσους 

ασκούν οποιαδήποτε μορφή αθλητικής δραστηριότητας, στοχεύοντας στην ενίσχυση 

του αθλητικού πνεύματος και τη δημιουργία αθλητικής συνείδησης. 

 Η Γ.Γ.Α. θα διοργανώσει παράλληλα γεγονότα όπως τουρνουά, επιδείξεις, 

σεμινάρια κ.λ.π. με αρωγούς τις 40 και πλέον συμμετέχουσες Αθλητικές Ομοσπονδίες 

της χώρας και στόχο τη γνωστοποίηση στους μαθητές/τριες αλλά και το ευρύ κοινό, 

όλων των αθλημάτων.  

Συγκεκριμένα: Η Γ.Γ.Α σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δυτικής Θεσσαλονίκης οργανώνει τις πρωινές ώρες,  

 α) την επίσκεψη μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

για τη γνωριμία με τα Ολυμπιακά αθλήματα. Οι μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψής τους θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να γνωρίσουν βιωματικά 

τα αθλήματα της επιλογής τους στους "Σταθμούς Άθλησης" των Αθλητικών 

Ομοσπονδιών (περίπτερο 17), να συναντήσουν δημοφιλείς αθλητές/τριες, να 

διασκεδάσουν παίζοντας e-Sports παιχνίδια σε υπολογιστές, κονσόλες Virtual reality 

και Hot Spots στον διαμορφωμένο χώρο του e-SportEvent (περίπτερο 2), και 

 β) τη συμμετοχή μαθητών/τριών των Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, σε οργανωμένες αθλητικές 

εκδηλώσεις στο πλαίσιο της δράσης "Ημέρες Άθλησης 2019 - BE ACTIVE".  

 Η δράση "Ημέρες Άθλησης 2019- BE ACTIVE" αφορά στη διεξαγωγή αθλητικών - 

κινητικών δραστηριοτήτων για μαθητές/τριες Ε΄ & ΣΤ΄ τάξης των δημοτικών σχολείων 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους ειδικά διαμορφωμένους "Χώρους Άθλησης" 

(περίπτερο 16) της έκθεσης και σε αυτήν εντάσσονται τρεις (3) δραστηριότητες (Μίνι 

Βόλεϊ,  Καλαθοσφαίριση 3Χ3 και Kids' Athletics).  Ο/η κάθε μαθητής/τρια μπορεί να 

συμμετέχει σε ένα μόνο άθλημα - κινητική δραστηριότητα σύμφωνα με τα παρακάτω:  

 Πετοσφαίριση- Μίνι Βόλεϊ  

Το άθλημα της πετοσφαίρισης αναφέρεται σε αγωνιστική δραστηριότητα 4Χ4 για 

μαθητές/τριες Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης. Οι ομάδες μπορούν να είναι μεικτές. Κάθε σχολική 

μονάδα μπορεί να συμμετέχει με 10 παιδιά (δύο ομάδες των 5 μαθητών/τριών) το 

μέγιστο. Διαστάσεις γηπέδου: 4,5μ. Χ 6μ. Ύψος φιλέ: 2.10μ. Ισχύουν οι κανονισμοί του 

αγωνιστικού Βόλεϊ (περιστροφή αθλητών). Σέρβις: Από πάνω ή από κάτω. ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ/ΝΙΚΗΤΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: Κάθε αγώνας 1 σετ των 25 πόντων. Κάθε ομάδα θα 

συμμετέχει σε 2 αγώνες.  

 Καλαθοσφαίριση 3Χ3 

Το άθλημα της καλαθοσφαίρισης αναφέρεται σε αγωνιστική δραστηριότητα 3Χ3 για 

μαθητές/τριες Ε΄  και ΣΤ΄ τάξης. Οι ομάδες μπορούν να είναι μεικτές. Κάθε σχολική 

μονάδα μπορεί να συμμετέχει με 15 παιδιά (τρεις ομάδες των 5 μαθητών/τριών) το 

μέγιστο. ΠΟΝΤΟΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ. 1) Κάθε επιτυχημένη προσπάθεια μέσα από την γραμμή 



 

 
 

 

των 6.75 θα μετρά για ένα (1) πόντο. 2) Κάθε επιτυχημένη προσπάθεια έξω από την 

γραμμή των 6.75 θα μετρά για δυο (2) πόντους. 3) Κάθε επιτυχημένη βολή (μετά από 

φάουλ) θα μέτρα για ένα (1) πόντο. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ/ΝΙΚΗΤΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: 1) Ο 

κανονικός χρόνος παιχνιδιού είναι μια περίοδος των δέκα(10) λεπτών (μεικτά). Κάθε 

ομάδα θα συμμετέχει σε τρεις (3) τουλάχιστον αγώνες. 

 Kids' Athletics 

Η δραστηριότητα Kids' Athletics αφορά μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης και 

υλοποιείται κυκλικά σε σταθμούς εκγύμνασης. Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να 

συμμετέχει με 25 (εικοσιπέντε) μαθητές/τριες το μέγιστο. 

  

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 Στη δράση "Ημέρες Άθλησης 2019- BE ACTIVE" δικαίωμα συμμετοχής θα 

εξασφαλίσουν οι πενήντα (50) πρώτες σχολικές μονάδες σύμφωνα με την ημερομηνία 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 Σύμφωνα με το σχεδιασμό έχει εξασφαλισθεί η ενεργός συμμετοχή 50  

μαθητών/τριών ανά σχολική μονάδα. Παρακαλούμε να αποφεύγεται η κατανομή των 

μαθητών/τριών ανά άθλημα - κινητική δραστηριότητα με μοναδικό κριτήριο τις 

αθλητικές τους ικανότητες και προτείνεται η κατανομή τους ανά άθλημα - κινητική 

δραστηριότητα, να γίνεται με βασικά κριτήρια τη δυνατότητα γνωριμίας τους με άλλα 

αθλήματα πέραν των αγαπημένων τους, την ανάπτυξη συνεργασίας, τη χαρά του 

παιχνιδιού και της συμμετοχής.  

 Την κάθε σχολική ομάδα-αποστολή συνοδεύουν Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής 

ή εκπαιδευτικοί άλλης ειδικότητας που υπηρετούν στο σχολείο και ορίζονται από τον 

Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου σε αριθμό ανάλογο των συμμετεχόντων 

μαθητών/τριών (αριθμ.33120/ΓΔ4/28-2-2017, ΦΕΚ 681/τ.Β’/6-3-2017, άρθρα 7 & 10).  

 Στον αγωνιστικό χώρο θα παρευρίσκεται μόνο ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής 

ή άλλος εκπαιδευτικός του σχολείου που θα έχει ορισθεί και θα εκτελεί χρέη συνοδού-

προπονητή.  

 Ομάδα-αποστολή χωρίς συνοδό/ούς δεν δύναται να συμμετάσχει ή να 

παρακολουθήσει τις δράσεις.  

 Οι συνοδοί των ομάδων-αποστολών είναι υπεύθυνοι για την κόσμια 

συμπεριφορά των μαθητών/τριών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των 

αθλητικών δραστηριοτήτων.   

  

  

 

 

 



 

 
 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 (ως προς τη διαδικασία εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών) 

 

 Δήλωση συμμετοχής μέχρι την ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ με τη συμπλήρωση στοιχείων 

στο σύνδεσμο  

https://goo.gl/forms/Zwr9xNjTAzaxXCH62 

 Μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής των σχολικών μονάδων, η 

ακριβής ημερομηνία της συμμετοχής του κάθε σχολείου στη διάρκεια του 

τριήμερου 10-12 Απριλίου θα σταλεί μέχρι την ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ. 

 Την ημέρα συμμετοχής η κάθε σχολική αποστολή πρέπει να συνοδεύεται από 

την επισυναπτόμενη κατάσταση συμμετοχής μαθητών/τριών. Η κατάσταση 

συμμετοχής θα είναι συμπληρωμένη ανά άθλημα - κινητική δραστηριότητα 

ξεχωριστά. Η συμπλήρωση και ο έλεγχος ύπαρξης Α.Δ.Υ.Μ. και Υπεύθυνης 

Δήλωσης γονέων και  κηδεμόνων γίνεται με ευθύνη του συνοδού εκπαιδευτικού 

και αποτυπώνεται στην εν λόγω κατάσταση. 

 

 

Για κάθε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Συντονίστρια 
Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής κ. Όλγα Βασιλειάδου, τηλ.: 2310643065 ή με 
ηλεκτρονική αλληλογραφία στο   2pekes@kmaked.pde.sch.gr  με την ένδειξη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΟ BE ACTIVE 
 

   
 

 

 

 

 

Συνημμένα  

1. Κατάσταση Συμμετοχής 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 

https://goo.gl/forms/Zwr9xNjTAzaxXCH62
mailto:2pekes@kmaked.pde.sch.gr

