
             
                

ΘΕΜΑ: «Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού αθλητικού προγράμματος “Πάσα στα θρανία”,

για το σχολικό έτος 2021-2022»

   ΣΧΕΤ.: α) το με αριθ. πρωτ. 68291/Δ5/9.06.2021 εισερχόμενo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.o έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

               β) το με αριθ. πρωτ. 168788/Δ5/23.12.2021 εισερχόμενo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε  απάνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.τηση  του  ανo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ωτέρω αιτήματος  (σχετ.  α)  και  έχονo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.τας  υπόψη το  με  αριθ.  69/22-12-2021

απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π.  (σχετ.  β),  σας ενo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ημερώνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ουμε ότι  εγκρίνεται η υλοποίηση του

εκπαιδευτικού  αθλητικού  προγράμματος  με  τίτλο:  «Πάσα  στα  θρανία» της  Ελληνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ικής

Ποδοσφαιρικής  Ομοσπονo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.δίας,  το  οποίο  απευθύνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.εται  σε  μαθητές  και  μαθήτριες  της  Π/θμιας

Εκπ/σης (όλωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. τωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. τάξεωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Γενo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ικώνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και Ειδικώνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Δημοτικώνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.) και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (όλωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. τωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

τάξεωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Γενo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ικώνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και Ειδικώνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Γυμνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ασίωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.) της χώρας, για το σχολικό έτος 2021-2022.

     Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Η συμμετοχή τωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχολικώνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. μονo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.άδωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. στο ενo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  λόγω πρόγραμμα  νo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.α είνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.αι  προαιρετική  και

δωρεάν για τους μαθητές και τις μαθήτριες και νo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.α πραγματοποιείται με τη σύμφωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.η γνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ώμη
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ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
               (mkouts  @  epo  .  gr  )  
                  
ΚΟΙΝ:  1. Περιφερειακές Δ/νo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.σεις Εκπ/σης της χώρας    
                    pde@sch.gr
                2. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της χώρας (μέσω τωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Π.Δ.Ε.)
                3. Δ/νo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.σεις Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας       
                     dipe@sch.gr            dide  @  sch  .  gr  
                  4. Σχολικές μονo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.άδες Π.Ε. & Δ.Ε. (Γυμνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.άσια) της

χώρας (μέσω Δ.Π.Ε. και Δ.Δ.Ε.)
                 5.  ΙΕΠ info@iep.edu.gr
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της Διεύθυνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.σης και του Συλλόγου Διδασκόνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.τωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και Διδασκουσώνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.α με τους όρους

και τις προϋποθέσεις που ορίζονo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ται στηνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. κείμενo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.η νo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο

πλαίσιο  της  σχολικής  ζωής.  Απαραίτητη  προϋπόθεση  αποτελεί  η  μη  παρακώλυση  του

σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια τωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. μαθητώνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ./μαθητριώνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

2. Η συμμετοχή τωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. μαθητώνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και μαθητριώνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα νo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.α γίνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.εται με τηνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

ενo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.υπόγραφη συγκατάθεση τωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. γονo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.έωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ./κηδεμόνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. τους. 

3. Για  τη  συμμετοχή  τωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  μαθητώνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  και  μαθητριώνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  στις  αθλητικές/φυσικές  δραστηριότητες

απαιτείται έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

4. Να  τηρείται  το  θεσμικό  πλαίσιο  περί  προστασίας  τωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  προσωπικώνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  δεδομένo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  τωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

συμμετεχόνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.τωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  μαθητώνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  και  συμμετεχουσώνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  μαθητριώνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.,  εκπαιδευτικώνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  και

γονo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.έωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ./κηδεμόνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.,  βάσει  της  κείμενo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ης  νo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ομοθεσίας,  και  νo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.α  μηνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  επιτρέπεται  σε  καμία

περίπτωση η βινo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.τεοσκόπηση και η μαγνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ητοφώνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ηση μαθητώνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και μαθητριώνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

5. Ο χρόνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ος απασχόλησης τωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. μαθητώνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και μαθητριώνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. ενo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.τός του ωρολογίου προγράμματος για

τη συμμετοχή τους νo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.α μηνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. υπερβαίνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ει σε διάρκεια συνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ολικά τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες

για τα Γενo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ικά Σχολεία και τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες για τα Ειδικά Σχολεία. 

6. Το  πρόγραμμα  νo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.α  υλοποιείται  με  τηνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  υποχρεωτική  παρουσία  του/της  εκπαιδευτικού

Φυσικής Αγωγής, σε όλες τις φάσεις υλοποίησής του.  

7. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος νo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.α διατίθεται δωρεάνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και νo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.α είνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.αι ελεύθερο προς

χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.

8. Στηνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. περίπτωση έγκρισης του ανo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., νo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.α μηνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. πραγματοποιηθεί

μελλονo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.τική εμπορική του διάθεση με τηνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. ανo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.αφορά της συγκεκριμένo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. .

9. Να  μηνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  προκύπτει  από  τη  δράση  με  οποιονo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.δήποτε  τρόπο  άμεση  διαφήμιση  εταιριώνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  ή

προϊόνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.τωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ./φορέωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ./υπηρεσιώνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

10. Με τηνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. ολοκλήρωση του προγράμματος οι συνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.τελεστές του δεσμεύονo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ται νo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.α αποστείλουνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. στο

Ι.Ε.Π. τονo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.

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  καταλληλότητα  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 ενo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.διαφερόμενo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.οι και οι ενo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.διαφερόμενo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ες μπορούνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. νo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.α επικοινo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ούνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

με τονo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Φορέα υλοποίησης του προγράμματος μέσω ηλεκτρονo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ικού ταχυδρομείου: mkouts  @  epo  .  gr   .



Προς  ενo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ημέρωση  κάθε  ενo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.διαφερόμενo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ου/ης  η  παρούσα  έγκριση  ανo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.αρτάται  στηνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  ιστοσελίδα  του

Υ.ΠΑΙ.Θ. http://edu-gate.minedu.gov.gr/

                    

 Εσωτερική διανομή 

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζ. Μακρή
3. Γραφείο Γενo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ικού Γραμματέα Π.Ε., Δ.Ε. και Ε.Α. κ. Α. Κόπτση
4. Γενo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ική Διεύθυνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ση Σπουδώνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Π.Ε. και Δ.Ε.
5. Δ/νo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ση Σπουδώνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Προγραμμάτωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. & Οργάνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ωσης Π.Ε. 
6. Δ/νo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ση Σπουδώνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Προγραμμάτωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. & Οργάνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ωσης Δ.Ε.
7. Αυτοτελής Δ/νo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 
8. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και Πειραματικώνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Σχολείωνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
9. Δ/νo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ση Φυσικής Αγωγής – Τμήματα Α΄ και Β΄
10. Δ/νo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ση Εκπαιδευτικής Τεχνo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.ολογίας και  Καινo έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.οτομίας, Τμήμα Α’ 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π.Ε., Δ.Ε. & Ε.Α.

            ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
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