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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

 Αποστολή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  

   

   

   

  
 

 
 

 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email  : physgram@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες    : Μ. Λαγγούση 
  : Μ. Ασβεστοπούλου 
  : Χρ. Καλτσά 
Τηλέφωνο          : 210-3443516 
  : 210-3442753 
  : 2103443012 
 FAX  : 210-3442210                                                   
  
 

 Θέμα: «Ενημέρωση για την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής στην Παγκόσμια 
Γυμνασιάδα στο Μαρόκο » 

 

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη συμμετοχή της ελληνικής αποστολής στους 
Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες (Γυμνασιάδα) οι οποίοι θα διεξαχθούν από 2 έως 9 Μαΐου 2018 στην πόλη 
Μαρακές του Μαρόκο  σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι: 

Οι Ομάδες Φυσικής Αγωγής των Δ.Δ.Ε. καλούνται να συνεργαστούν και να κοινοποιήσουν άμεσα το 
παρόν με τα επισυναπτόμενά του στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους, στις οποίες φοιτούν οι 
μαθητές και οι μαθήτριες οι οποίοι/ες δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γυμνασιάδα (επισυνάπτονται 
λίστες με τα ονόματά τους και τα σχολεία που ανήκουν) ώστε να προβούν (οι σχολικές μονάδες) στις 
απαραίτητες ενέργειες όπως περιγράφονται παρακάτω και να τα αποστείλουν  μέχρι το αργότερο την 
Παρασκευή 27-4-2018 και ώρα 14:00 μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση physgram@minedu.gov.gr  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 

1. Τις επισυναπτόμενες φόρμες συμπληρωμένες στην αγγλική γλώσσα, σφραγισμένη και με την 
πρωτότυπη υπογραφή του Διευθυντή  του Σχολείου με τα ονόματα των μαθητών/τριων προσεκτικά 
συμπληρωμένα ακριβώς όπως αναγράφονται στο διαβατήριο με το οποίο θα ταξιδέψουν, 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

----- 
Μαρούσι, 15/ 06 /2017 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
---- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

------ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Προς:  1. Δ.Δ.Ε. της χώρας 

             2. Ο.Φ.Α. των Δ.Δ.Ε. της χώρας 

             3. Σχολικές Μονάδες των 

συμμετεχόντων μαθητών/τριών (μέσω των 

οικείων Ομάδων Φυσικής Αγωγής των Δ.Δ.Ε.) 

              4. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 

 5. Κ.Ο.Ε. 

 6. Ε.Γ.Ο. 

  

 

Μαρούσι, 25/ 04 /2018 

Αρ. πρωτ.: 65897 /Δ5 
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2. Σκαναρισμένα τα διαβατήρια  όλων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών και των προπονητών σε 
μορφή pdf ή jpeg. 

3. Σκαναρισμένες φωτογραφίες σε μορφή jpeg όλων των μαθητών/τριών του σχολείου και των 
προπονητών. 

4. E-mail επικοινωνίας του σχολείου και τηλέφωνα επικοινωνίας των μαθητών/τριών. 

 

Εφιστούμε την προσοχή στα κάτωθι αναφερόμενα: 

Όλοι/ες οι συμμετέχοντες μαθητές/τριες πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά την πρωτότυπη 
Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα-Κηδεμόνα, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία θα πρέπει να 
παραδώσουν στον Αρχηγό της Αποστολής κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος απ΄ όπου θα 
αναχωρήσει η ελληνική αποστολή.  

Οι μαθητές/τριες- αθλητές/τριες πρέπει να φροντίσουν ώστε να υπάρχει ομοιόμορφος ρουχισμός άσπρο –
μπλέ. 

Η αναχώρηση (Αθήνα-Μαρακές) της ελληνικής αποστολής θα γίνει με charter flight από το αεροδρόμιο Ελ. 
Βενιζέλος της Αθήνας στις 02 Μαΐου 2018 και  ώρα  15:00 μ.μ. με άφιξη στο Μαρακές στις 17:20 (τοπικές 
ώρες).   

Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να βρίσκονται στο αεροδρόμιο τουλάχιστον 2 ώρες πριν 
την ώρα αναχώρησης (στο επίπεδο αναχωρήσεων, είσοδος Α2 περιοχή Extra Schengen). 

Η επιστροφή (από Μαρακές-Αθήνα) της ελληνικής αποστολής θα γίνει με charter flight στις 09 Μαΐου 2018  
και ώρα 17:40 με άφιξη στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος της Αθήνας στις 23:40 ώρα Ελλάδος (τοπικές ώρες). 

Επιτρέπεται βάσει της αεροπορικής εταιρίας μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά 
ανά επιβάτη. Τα επιπλέον κιλά βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον επιβάτη. 

        Ο Προϊστάμενος 

       Της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής 

 

        Δημήτριος Κερερές 

Εσωτερική Διανομή 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

3. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                     

  

 

        

Συνημμένα: 4 φύλλα excel και πέντε (5) σελίδες 
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