
ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός Αδειών Εισόδου σε σχολικές μονάδες προπονητών-καθηγητών 
Φυσικής Αγωγής-αθλητών Ομοσπονδιών Αθλημάτων για το σχολικό έτος 2016-2017» 
 
Στα πλαίσια της διάδοσης του αθλητικού πνεύματος και της ενασχόλησης των νέων παιδιών 
με τον αθλητισμό, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. συνεργάζεται με τις Ομοσπονδίες των αθλημάτων. 
 
Ειδικότερα, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. εγκρίνει άδειες εισόδου στα σχολεία μετά από αιτήματα των 
Ομοσπονδιών σε επιλεγμένους καθηγητές Φυσικής Αγωγής (προπονητές κλιμακίων της 
Ομοσπονδίας) με σκοπό την ανάπτυξη των αθλημάτων. 
 
Ενόψει του προγραμματισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τη νέα σχολική χρονιά 2016-2017 και 
προκειμένου να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, παρακαλούμε να μας 
αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση physgram@minedu.gov.gr συμπληρωμένο τον 
επισυναπτόμενο πίνακα (πιν. 1)  που θα 
περιλαμβάνει: 

 την Ομοσπονδία του κάθε αθλήματος 

 τα στοιχεία (όνομα-τηλέφωνο-email) ενός εκπροσώπου της, ο ορισμός του οποίου θα 
γίνει για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας της κάθε Ομοσπονδίας με τη Διεύθυνση 
Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., και 

 τα στοιχεία των προπονητών-καθηγητών Φυσικής Αγωγής-αθλητών (ονοματεπώνυμο 
και ιδιότητα), καθώς και η Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια ή/και 
Δευτεροβάθμια) (πιν. 2) όπου επιθυμούν να δοθεί η άδεια εισόδου.  
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Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι οι άδειες εισόδου στις σχολικές μονάδες με σκοπό την ανάπτυξη 
των αθλημάτων θα εγκρίνονται εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:    
 

1. Οι επισκέψεις των καθηγητών Φυσικής Αγωγής/αθλητών-προπονητών των Ομοσπονδιών, 
πραγματοποιούνται μετά από συνεννόηση με τους Σχολικούς Συμβούλους Φυσικής Αγωγής, 
με τους Διευθυντές των σχολείων και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. 

2. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του παραπάνω προγράμματος, να παρίσταται εκπαιδευτικός 
ορισμένος από τον Διευθυντή του σχολείου. 

3. Για τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών σε τυχόν αθλητικές δοκιμασίες απαιτείται 
έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) καθώς και ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση 
των γονέων τους με ευθύνη των οποίων θα εξασφαλιστεί και η δυνατότητα συμμετοχής 
τους από ιατρικής πλευράς. 

4. Η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει, χωρίς την προώθηση διαφημιστικού υλικού. 
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Εσωτερική Διανομή 
1. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
2. Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης 
3. Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης 


