
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θέμα: «   2η  Μαθητική Ημερίδα Φυσικής για μαθητές/τριες της Β’ και Γ’ Λυκείου». 
Σχετικ.: Την με αρ. πρωτ. 5.1/131573/Δ2/25-10-2022  Έγκριση του ΥΠΑΙΘ 
 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής με τη ΔΔΕ Γ Αθήνας, τη ΔΔΕ Δυτικής 
Αττικής, το 2ο ΓΕΛ Πετρούπολης και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών,  
προγραμματίζεται για την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 και ώρες 09.00-14.00 στο ΚΥΒΕ 
Δήμου Περιστερίου (Εθνάρχου Μακαρίου 1 & Κηφισού, Περιστέρι 121 31, η 2η 
Μαθητική Ημερίδα Φυσικής με θέμα  “Οι εφαρμογές της Φυσικής στο έδαφος – την 
ατμόσφαιρα – το διάστημα”. 
 
Η Ημερίδα απευθύνεται σε μαθητές/ριες της Β΄ και Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού 
Θετικής Κατεύθυνσης ΓΕ.Λ. των Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής. Σκοπός της 
Ημερίδας είναι να δοθεί η ευκαιρία στους/στις μαθητές/ριες να  έρθουν σε επαφή με 
την έγκυρη επιστημονική γνώση και τις εφαρμογές της . 
 
Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στην Ημερίδα απαιτεί έγγραφη συγκατάθεση των 
γονέων-κηδεμόνων και σχετική έγκριση του Συλλόγου Διδασκόντων κάθε Λυκείου. 
 
Τα σχολεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην 2η Μαθητική Ημερίδα 
θα πρέπει εγκαίρως να αποστείλουν τον αριθμό των μαθητών/τριών (υπάρχει 
δυνατότητα συμμετοχής μέχρι 10 μαθητών ανά σχολείο) και τον αριθμό των 
εκπαιδευτικών -συνοδών στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του 2ου ΓΕΛ Πετρούπολης 
(mail@2lyk-petroyp.att.sch.gr). Για την καλύτερη διοργάνωση της Ημερίδας, οι σχολικές 
μονάδες που θα συμμετάσχουν θα πρέπει απαρέγκλιτα μέχρι την Παρασκευή 18 
Νοεμβρίου 2022 να στείλουν την Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων στην οποία θα 
αναφέρονται τα ονόματα των συμμετεχόντων/χουσών μαθητών/τριών, στο ηλεκτρονικό 

 
ΠΡΟΣ: 
 
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
------ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & 
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
3ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
------ 

Δ/νση : Ατταλείας 2 & Ιερά Οδός, 
Τ.Κ. 12241 – Αιγάλεω 

Τηλ.: 210-5752000 
E-mail: 3pekes@attik.pde.sch.gr 

Ιστοσελίδα:http://attik.pde.sch.gr/3pekes/ 

 
 

Αιγάλεω, 9/11/2022 
Αρ.Πρωτ.:Φ.4/2505 

 

 

ΠΡΟΣ: 
1. Τους/τις Διευθυντές/ντριες των Γενικών 
Λυκείων (ΓΕ.Λ.) της  ΔΔΕ Γ Αθήνας και ΔΔΕ 
Δυτικής Αττικής   
2. 2ο ΓΕΛ Πετρούπολης 
 
ΚΟΙΝ: 
ΠΔΕ Αττικής 
ΔΔΕ Γ Αθήνας 
ΔΔΕ Δυτικής Αττικής 
ΕΚΦΕ Αιγάλεω, Αγίων Αναργύρων, Μάνδρας 
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πρωτόκολλο της  Δ.Δ.Ε. Γ Αθήνας και Δ.Δ.Ε. Δυτικής Αττικής αντίστοιχα. Λόγω 
περιορισμένου χώρου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
 
Για την μετακίνηση των μαθητών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 8  της υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ3/12.02.2020 (Β΄ 456) Υ.Α. Επισημαίνεται,  ότι η 
μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην εν λόγω Μαθητική Ημερίδα 
θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. Υπενθυμίζεται επίσης σύμφωνα με την 
νομοθεσία ότι σε περίπτωση που η ομάδα του σχολείου είναι ολιγομελής (έως δέκα 
μαθητές/τριες), δύναται να δημιουργηθούν συνεργασίες σχολείων της ίδιας 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, εφόσον συμμετέχουν στην ίδια δράση, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η μετακίνησή τους. Τους/Τις μαθητές/τριες συνοδεύουν εκπαιδευτικοί 
κατ' αναλογία που δεν θα καταστρατηγεί τα προβλεπόμενα για τις μετακινήσεις και 
αρχηγός της μετακίνησης ορίζεται ο/η εκπαιδευτικός του σχολείου με τους/τις 
περισσότερους/ες συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες και συνοδοί ορίζονται 
εκπαιδευτικοί κατόπιν συνεννόησης των εμπλεκόμενων σχολικών μονάδων. 
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με το 2ο 
ΓΕΛ Πετρούπολης (κ. Ιωάννης Μιχελαράκης, Διευθυντής, στα τηλέφωνα 2105029767 και 
2105018700). 
 

Ο Οργανωτικός Συντονιστής του  3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής 
 
 

Ιγνάτιος Καράμηνας 


