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ΠΡΟΣ: 
 

1. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Α΄ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

2. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 

 
       

 
ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ 

ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ» 
 

Επειδή μέχρι τώρα υπάρχει η συνήθεια να συγκεντρώνονται οι μαθητές που 
συμμετέχουν στις παρελάσεις αρχικά στο χώρο των σχολείων τους και στη συνέχεια να 
οδηγούνται με τα πόδια μέχρι το χώρο συγκέντρωσης των μαθητών για τη διεξαγωγή της 
παρέλασης, ιδιαίτερα στα Δημοτικά Σχολεία, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα παρακάτω:  
  Οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωμένοι βάσει της Γ4/150/24.02.2000 
αριθ. 13, παρ. 8 (ΦΕΚ 246/2.3.2000) και των Ν.1566/85 άρθ. 13, παρ. 8 να συνοδεύουν τα 
τμήματα της παρέλασης στο αριστερό μέρος του τμήματος. 

Βάσει των παραπάνω, η ευθύνη του Καθηγητή Φυσικής Αγωγής περιορίζεται στο να 
συντάσσει και να συνοδεύει τα τμήματα αποκλειστικά και μόνο από το χώρο συγκέντρωσης 
των τμημάτων (χώρο εκκίνησης τμημάτων) μέχρι το πέρας της καθορισμένης διαδρομής της 
παρέλασης, και όχι από το χώρο του σχολείου. 

 Άρα οι μαθητές θα συγκεντρώνονται στο χώρο συγκέντρωσης της παρέλασης και θα 
παραλαμβάνονται μετά το πέρας αυτής αποκλειστικά με μέριμνα των γονέων τους, και όχι 
στο χώρο των σχολείων γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού των 
μαθητών, λόγω της διάβασής τους από διασταυρώσεις οδών. 

Με βάση τα παραπάνω, επιβάλλεται να συντάσσεται δήλωση των γονέων στην 
οποία να φαίνεται ότι θα παραδίδουν τα παιδιά τους στο χώρο εκκίνησης της παρέλασης και 
θα τα παραλαμβάνουν μετά το πέρας αυτής.   

Επειδή και πάλι θα υπάρξουν προβλήματα ιδίως στην παράδοση των μαθητών 
στους γονείς τους μετά το πέρας της παρέλασης, παρακαλείσθε όπως ορίσετε τουλάχιστον 
ένα επί πλέον εκπαιδευτικό όπως παρίσταται στο πέρας της διαδρομής της παρέλασης για 
την ασφαλή παραλαβή των παιδιών από τους γονείς τους. 
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