
              
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης δράσης 
 

ΣΧΕΤ: α. το  αίτημα του κ. Αλέξανδρου Σκεπαριανού  με αρ.πρωτ. εισερχ. εγγ. 88412/Δ5/03.06.2019  
β. το με αρ. 28/11.07.2019 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής αρ.πρωτ. 
7352/15.7.2019 που εισήχθη στην υπηρεσία μας  με το αρ.πρωτ. έγγ.113973/Δ5/15.07.2019 

 
 
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 28/11.07.2019  Απόσπασμα 
Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σας ενημερώνουμε ότι  εγκρίνεται  η υλοποίηση του 
εκπαιδευτικού αθλητικού προγράμματος  της ΑΜΚΕ  «Χρησιμοποιώ το Ποδήλατο με ασφάλεια»  στα 
σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2019-2020.  
 
Ωστόσο, απαραίτητες προϋποθέσεις θεωρούνται: 
 
1. Η υλοποίηση του προγράμματος να πραγματοποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της εκάστοτε 
σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων αυτής, στο πλαίσιο των προαιρετικών σχολικών 
δραστηριοτήτων-προγραμμάτων και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις σχολικές δράσεις στο 
πλαίσιο της σχολικής ζωής (ΦΕΚ. 109/01-08-2017, ΦΕΚ. 681/06-03-2017). 

2.Καθώς το κόστος συμμετοχής, το οποίο υλοποιείται εκτός σχολικού χώρου, ανέρχεται στα επτά (7) ευρώ 
ανά μαθητή/μαθήτρια, να συνεκτιμάται κάθε φορά από τον Σύλλογο Διδασκόντων του εκάστοτε σχολείου η 
συμμετοχή ή όχι στο πρόγραμμα.  

3.Κατά την υλοποίηση του προγράμματος να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε 
διαφημιστικού υλικού ή άλλου μη εγκεκριμένου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. υλικού και  να μη χρησιμοποιηθεί το εν 
λόγω πρόγραμμα για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό.  

4.Να μη γίνει ηχογράφηση ή/και βιντεοσκόπηση των μαθητών/-τριών που συμμετέχουν στο εν λόγω 
πρόγραμμα. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ   
                       & 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, 18.07.2019 
Αρ. Πρωτ.: 116026/Δ5 

 
 
 

ΠΡΟΣ:  κ. ΣΚΕΠΑΡΙΑΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 
            askeparianos@yahoo.gr 
            physistraining@gmail.com 
ΚΟΙΝ.:ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
               (info@iep.edu.gr) 
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5.Να τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις του Προεδρικού Διατάγματος 79/2017 και της με την αριθμ. 
33120/ΓΔ4/2017 Υ.Α. του ΥΠ.Π.E.Θ. (ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017), τα οποία προσδιορίζουν, μεταξύ άλλων, και το 
πλαίσιο διεξαγωγής εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδρομών. 

6.Σημειώνεται, επιπροσθέτως, η υποχρέωση των αιτούντων για την υποβολή στο Ι.Ε.Π. των αποτελεσμάτων 
αποτίμησης του ως άνω προγράμματος με τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους». 

                                                                                                               
 
 
                                                                                                              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
                                                                                                                                   ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 
Εσωτερική διανομή             
1.Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης 
2. Δ/νση Φυσικής Αγωγής – Τμ. Α’  

                                                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ 
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