
             
                

ΘΕΜΑ: Ανανέωση έγκρισης υλοποίησης του εκπαιδευτικού αθλητικού προγράμματος «ΠΑΣΑ ΣΤΑ 
ΘΡΑΝΙΑ» της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας σε Γενικά και Ειδικά Σχολεία Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπαίδευσης  όλης της χώρας, για το σχολ. έτος 2020-2021.

ΣΧΕΤ: 1. Το υπ’  αριθμ.  76435/18.06.2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. .
2. Το υπ’ αριθμ.  166654/7.12.2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

   Σε απάντηση του από  18-06-2020 αιτήματος  (σχετ. 1)  και έχοντας υπόψη το υπ’  αριθμ. 56/3.12.2020 
Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (σχετ. 2), σας ενημερώνουμε 
ότι εγκρίνεται η ανανέωση υλοποίησης του εκπαιδευτικού αθλητικού προγράμματος με τίτλο: «ΠΑΣΑ 
ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ» σε Γενικά και Ειδικά Σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας για το 
σχολικό έτος 2020-2021.

 Επισημαίνεται ότι το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί, εφόσον τηρηθούν 
απαρέγκλιτα τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή/και εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ που 
αφορούν στα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων για την αποφυγή διάδοσης του 
κορωνοϊού,  καθώς  και τα κατά τόπους ισχύοντα μέτρα και απαγορεύσεις του COVID-19 και, επιπλέον, 
με τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν 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. Το πρόγραμμα δύναται να εφαρμόζεται διαδικτυακά εφόσον το περιεχόμενό του είναι 
ταυτόσημο με αυτό το οποίο έχει εγκριθεί από το ΙΕΠ.

«Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο»

Μαρούσι, 24.02.2021
Αρ. Πρωτ.: 21240/Δ5
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 

 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ       

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ  & 
 Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ  Α΄

------------     
Ταχ. Δ/νση      : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ.-Πόλη        : 151 80- ΜΑΡΟΥΣΙ
Πληροφορίες : Γάκη Γ., 
                           Αποστόλου Μ.                          
Τηλέφωνο      : 210 344  2753,
                           210 344  3012 
Email               :  physgram@minedu.gov.gr 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Υπόψη κ. Μ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ
(mkouts@epo.gr)

1. Περιφερειακές Δ/νσεις 
Εκπ/σης (Έδρες τους)
2. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της χώρας
(μέσω των οικείων Π.Δ.Ε.)
3. Δ/νσεις Π.Ε. της χώρας 
(Έδρες τους)
4. Δ/νσεις Δ.Ε. της χώρας 
(Έδρες τους)
5. Δημοτικά Σχολεία, 
Γυμνάσια & Λύκεια της 
χώρας
(μέσω των οικείων Δ/νσεων 
Π.Ε & Δ.Ε.)
6. Ι.Ε.Π. (info@iep.edu.gr)

6. Ι.Ε.Π. (info@iep.edu.gr)
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3. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την 
ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

4. Σε περίπτωση υλοποίησης του προγράμματος στο σχολικό χώρο μπορούν να εισέρχονται δύο (2) 
άτομα το ανώτερο σε κάθε Τμήμα πλέον του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το 147 Απόσπασμα 
Πρακτικού της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

5. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων 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.

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

7. Η υλοποίηση του προγράμματος να μην ξεπερνά τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες για τα Γενικά 
Σχολεία και τις έξι (6) διδακτικές ώρες για τα Ειδικά Σχολεία.

8. Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση 
στους/στις εκπαιδευτικούς.

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

10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., 
δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης 
έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

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 καταλληλόλητα 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.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 
2109359666 & 210 9306000 και/ή στα e-mails: mkouts@epo.gr & ch.zelenistsas@epo.gr 

                                                                                                                                                                                    

Εσωτερική διανομή            
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείου Υφυπουργού  Παιδείας και Θρησκευμάτων
3. Γραφείο Γενικής Γραμματέα Παιδείας και Θρησκευμάτων
4. Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης
5. Δ/νση Φυσικής Αγωγής – Τμ. Α’

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, 
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
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