
              
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης δράσης 
 
ΣΧΕΤ: α. το με αρ. πρωτ. Φ20/10676/19.04.2019 αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού & Εκδηλώσεων του 
Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) (με αρ.πρωτ. εισερχ. εγγ. 63128/ Δ5/19.04.2019). 
β. με τα συμπληρωματικά έγγραφα που αναφέρονται στο link: 
http://iep.edu.gr/files/upload/003dac891f231_1562330646048.zip που εστάλησαν από  το ΣΕΦ στο ΙΕΠ 
γ. το με αρ. 27/04.07.2019 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής αρ.πρωτ. 
7024/5.7.2019 που εισήχθη στην υπηρεσία μας  με το αρ.πρωτ. έγγ.110175/Δ5/08.07.2019 
 
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 27/04.07.2019  Απόσπασμα 
Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 
2019- 2020 η υλοποίηση δράσης με τίτλο «Σέβομαι τη διαφορετικότητα- Γνωρίζω τον αθλητισμό» που θα 
διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2019-2020. 
Ωστόσο προϋποθέσεις θεωρούνται: 
α) Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση όσα προβλέπει το Π.Δ. 79/ 2017/άρθρο 16, όπου οι σχολικές 
επισκέψεις/μετακινήσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής και του πολιτισμού, πραγματοποιούνται μόνο με 
απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων   
β) Για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ισχύει η υπ. αρ. 33120/ΓΔ4/6-3-17 Υ.Α., αρ. φύλλου 681, 
τευχ. Β’, με τίτλο «Εκδρομές- Επισκέψεις Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εντός και Εκτός Χώρας,  
(γ) η υλοποίηση του προγράμματος να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων  
(δ) κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διάθεσης μη εγκεκριμένου υλικού καθώς και υλικού το οποίο αφορά 
έμμεση ή άμεση διαφήμιση 
ε) Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η βιντεοσκόπηση των μαθητών/τριών. 
Επισημαίνουμε επίσης ότι η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους χώρους του ΣΕΦ από 
οποιοδήποτε φορέα, που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης πρέπει να έχει την 
έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  
                                                                                                                Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
                                                                                                                                   ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
                                                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ 

 
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- Μαρούσι 
Πληροφορίες: Ορφανού Χρυσούλα                         
Τηλέφωνο      : 210 344 2753/3012                                                                  
Fax                   : 210 344 2210                                                                               
Email               : physgram@minedu.gov.gr                            

«Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο» 
 
Βαθμός Ασφαλείας : 
Να διατηρηθεί μέχρι : 
 

 
 
Μαρούσι, 10.07.2019 
Αρ. Πρωτ.:  111705/Δ5 

 
 
 

ΠΡΟΣ: ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ 
                (secretary@sef-stadium.gr) 
ΚΟΙΝ.:ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
               (info@iep.edu.gr) 
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