
             
                

ΘΕΜΑ: Ανανέωση έγκρισης υλοποίησης εκπαιδευτικού αθλητικού προγράμματος με τίτλο «Η ΑΣΚΗΣΗ 
ΕΙΝΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ»  για το σχολικό έτος  2020-21.  

ΣΧΕΤ: 1. Το με το αριθμ. πρωτ. εισερχ. εγγρ. ΥΠΑΙΘ 73694/Δ5/15-06-2020 αίτημά σας. 
2. Το με αριθμ. πρωτ.  8603/04.08.20209 έγγραφο του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

      Σε απάντηση του αιτήματός σας (σχετ. 1) και έχοντας υπόψη το με αριθμ. 38/31-07-20 απόσπασμα 
πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (σχετ. 2), σας ενημερώνουμε ότι ανανεώνεται η έγκριση υλοποίησης του 
εκπαιδευτικού αθλητικού προγράμματος με τίτλο «Η ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ» από το Εργαστήριο 
Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ προκειμένου να υλοποιηθεί σε σχολικές μονάδες Α/θμιας (ΣΤ’ 
τάξη Δημοτικού) και Β/θμιας (Α΄ τάξη Γυμνασίου ) κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Ωστόσο προϋποθέσεις θεωρούνται: 

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα είναι προαιρετική και πραγματοποιείται με 
απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

2. Πριν από τις επισκέψεις στα σχολεία να υπάρχει συνεννόηση με τους/τις Διευθυντές/-τριες και 
συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, ώστε να μην παρακωλύεται η λειτουργία της σχολικής μονάδας.

3. Να εξασφαλισθεί η ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων και των εκπαιδευτικών και να υπάρχει 
ενυπόγραφη-υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών 
τους δεν είναι υποχρεωτική.

«Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο»

Βαθμός Ασφαλείας :
Να διατηρηθεί μέχρι :

Μαρούσι,   21.09.2020
Αρ. Πρωτ.: 125109 /Δ5

ΠΡΟΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ          
Υπόψη κ. Κουτσιλιέρη Μιχαήλ
mkoutsil@med.uoa.gr 

ΚΟΙΝ: 
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 και Γυμνάσια της χώρας                              

(μέσω των οικείων Δ/νσεων Π.Ε & Δ.Ε.)
6. ΙΕΠ (info@iep.edu.gr)

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. 
                            Ηλιοπούλου Γ. 
                         : 210 3442753/3012                                                                             
Email               : physea@minedu.gov.gr
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4. Η υλοποίηση του προγράμματος στο σχολείο να γίνεται παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης και 
χωρίς διανομή ή προβολή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού.

5. Η εκπαίδευση των μαθητών/-τριών να διεξαχθεί με την απαραίτητη διακριτικότητα και να προστατευθούν 
τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/ουσών.

6. Δεν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση ή/και η ηχογράφηση των μαθητών/τριών»..
  

Η εφαρμογή του προγράμματος εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που θα ισχύουν για τη λειτουργία των 
εκπαιδευτικών μονάδων και των μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19.

Εσωτερική διανομή            

1.  Γραφείο Υπουργού
2.  Γραφείου Υφυπουργού  κ. Ζαχαράκη
3.  Γραφείο Γενικής Γραμματέα κ. Γκίκα 
4.  Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης
5.  Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΕΡΕΣ
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