
             
                

ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικό αθλητικό πρόγραμμα «Πάσα στα θρανία» της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας
ΣΧΕΤ: το με αρ.πρωτ. 17080/2108/08.06.2018 αίτημα ης Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (με αρ. πρωτ. 
εισερχ. εγγ.   95142/08.06.2018/Δ5).          

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 44/27.09.2018 Απόσπασμα 
Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2018- 2019 
εγκρίνεται η χρονική και γεωγραφική επέκταση του αθλητικού προγράμματος «Πάσα στα θρανία». Το εν λόγω 
πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με τις ακόλουθες απαραίτητες 
προϋποθέσεις:

α) να προηγείται συνεργασία με τις σχολικές μονάδες, ώστε να μην παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία τους,
β) να παρίστανται κατά την διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί της τάξης,
γ) να εξασφαλίζεται η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων,
δ) να μην γίνει σε καμία περίπτωση βιντεοσκόπηση των μαθητών/μαθητριών,
ε) να μην υπάρχει σε καμία περίπτωση διαφημιστική προβολή εταιριών ή προϊόντων.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα, καθώς και των 
μαθητριών/μαθητών είναι προαιρετική.

Τέλος, σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τροποποίησης του περιεχομένου του αρχικού φακέλου υποβάλλεται εκ 
νέου αίτημα από τον εν λόγω φορέα στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. προκειμένου να εξεταστεί από το Ι.Ε.Π., εάν θεωρείται ή όχι 
σκόπιμη η ενσωμάτωσής της στο αρχικό περιεχόμενο.

Συν.: Ηλεκτρονικό Αρχείο
  
  
                                                                                                                                          
Εσωτερική διανομή            
1. Γραφείο Υπουργού                                                                            
2. Γραφείθο Γενικού Γραμματέα
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης
4.  Δ/νση Φυσικής Αγωγής – Τμ. Α’ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,   

ΕΡΕΥΝΑΣ  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
---

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ    

---
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: Μπάκα Χ.
                           Καλτσά Χ.
Τηλέφωνο      : 210 344 2753/3012                                                                 
Fax                   : 210 344 2210                                                                              
Email               : physgram@minedu.gov.gr                           

«Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο»

Βαθμός Ασφαλείας :
Να διατηρηθεί μέχρι :

Μαρούσι,        17.10.2018
Αρ. Πρωτ.        174372/Δ5

ΠΡΟΣ: Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία 
            (Ε.Π.Ο.) (epo@epo.gr)
          
                             
ΚΟΙΝ :  1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης 
              (pde@sch.gr) 
              2. Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης (dipe@sch.gr)
              3. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης (dide@sch.gr) 
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