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ΘΕΜΑ: «Ζγκριςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ των Γενικϊν Αρχείων του Κράτουσ – Παράρτθμα
Γρεβενϊν για μακθτζσ/τριεσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ των Διευκφνςεων
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ των Περιφερειακϊν Ενοτιτων Γρεβενϊν και
Κοηάνθσ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Δυτικισ Μακεδονίασ κατά το ςχολικό ζτοσ 2022-2023».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
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Ζχοντασ υπόψθ:
Σισ διατάξεισ του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ. Αϋ/2000), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Σισ διατάξεισ του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Αϋ/2002).
Σισ διατάξεισ του Ν. 4823/2021, άρκρο 87, παρ.3 (ΦΕΚ 136/τ.Αϋ/03-08-2021).
Σισ διατάξεισ του Ν. 4876/2021, άρκρο 123, παρ. 1, εδάφ. αϋ(ΦΕΚ 251/τ. Αϋ/23-12-2021).
Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.353.1./324/105657/Δ1(ΦΕΚ 1340 τ’.Β/16-10-2002) Τ.Α., κεφ. Α, άρκρο 2, παρ. 2
περ. η.
Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.351.1/49/167596/E3/08-10-2018 (ΦΕΚ 4511/τ.Βϋ/15-10-2018) Απόφαςθ του
Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με κζμα «Παφςθ τθσ λειτουργίασ υπθρεςιϊν και οργανικϊν
μονάδων και ζναρξθ τθσ πλιρουσ λειτουργίασ των Περιφερειακϊν Κζντρων Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ
(ΠΕ.Κ.Ε..)».
Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ:ΩΩΣΗ4653Π-ΒΔ3) Απόφαςθ του
Τπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων με κζμα: «Σοποκζτθςθ Περιφερειακϊν Διευκυντϊν
Εκπαίδευςθσ».
Σο με αρικμ. πρωτ. Φ1/ΕΠ/131212/146133/Δ7/15-11-2021 ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ με κζμα: «Ζγκριςθ
αιτιματοσ για υλοποίθςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ».
Σο με αρικμ. πρωτ. Φ11/46940/Δ7/21-04-2022 ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ με κζμα: «Πρόςκλθςθ υποβολισ
αιτθμάτων για ζγκριςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, ςυνοδευτικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ και
μακθτικϊν διαγωνιςμϊν - χολικοφ ζτουσ 2022-2023».
Tο με αρικμ. Πρωτ. 60923/ΓΔ4/25-05-2022 ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ με κζμα: «Οδθγόσ για τθν ζγκριςθ
υλοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και ερευνϊν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ».
Σο από 30-05-2022 αίτθμα των Γενικϊν Αρχείων του Κράτουσ – Παράρτθμα Γρεβενϊν για ζγκριςθ του
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ με κζμα: «Εξερευνϊντασ τα αρχεία του τόπου μασ».

Αποφαςίηουμε
Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε τθν υλοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ με κζμα:
«Εξερευνϊντασ τα αρχεία του τόπου μασ» των Γενικϊν Αρχείων του Κράτουσ – Παράρτθμα
Γρεβενϊν, το οποίο απευκφνεται ςε μακθτζσ/τριεσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ των Διευκφνςεων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ των
Περιφερειακϊν Ενοτιτων Γρεβενϊν και Κοηάνθσ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ κατά το ςχολικό ζτοσ
2022-2023, απαντϊντασ ςτο αίτθμα των Γ.Α.Κ. – Παράρτθμα Γρεβενϊν και λαμβάνοντασ
υπόψθ το με αρικμ. πρωτ. Φ11/46940/Δ7/21-04-2022 ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ. και το με αρικμ.
28/12-05-2022 Απόςπαςμα Πρακτικοφ του Ι.Ε.Π..
Επιςθμαίνεται ότι το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα κα πραγματοποιθκεί τθρϊντασ
απαρζγκλιτα τισ οδθγίεσ του Τ.ΠΑΙ.Θ. και του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Δθμόςιασ Τγείασ
(Ε.Ο.Δ.Τ.) για τθν προςταςία από τον κορωνοϊό COVID-19 και ςφμφωνα με τισ εξισ
απαραίτθτεσ προχποκζςεισ:
1. Η ςυμμετοχι των μακθτϊν/μακθτριϊν ςτο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετικι
και δωρεάν και να πραγματοποιείται με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Διεφκυνςθσ και του
υλλόγου Διδαςκόντων, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που ορίηονται
ςτθν κείμενθ νομοκεςία για τισ διδακτικζσ/ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ και
εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ αποτελεί θ μθ παρακϊλυςθ του
ςχολικοφ προγράμματοσ και θ αςφάλεια των μακθτϊν/μακθτριϊν.
2. Η ςυμμετοχι των μακθτϊν/μακθτριϊν ςτον διαγωνιςμό να γίνεται με τθν ενυπόγραφθ
ςυγκατάκεςθ των γονζων/κθδεμόνων τουσ.
3. Να τθρείται το κεςμικό πλαίςιο περί προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων των
ςυμμετεχόντων μακθτϊν/μακθτριϊν, εκπαιδευτικϊν και γονζων/κθδεμόνων, βάςει τθσ
κείμενθσ νομοκεςίασ, και να μθν επιτρζπεται ςε καμία περίπτωςθ θ βιντεοςκόπθςθ και
θ μαγνθτοφϊνθςθ μακθτϊν και μακθτριϊν.
4. Να μθν προκφπτει από τθ δράςθ με οποιονδιποτε τρόπο άμεςθ διαφιμιςθ
εταιριϊν/προϊόντων/φορζων/υπθρεςιϊν.
5. Η χριςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ που κα χρθςιμοποιθκεί να διατίκεται δωρεάν και
να είναι ελεφκερο προσ χριςθ ςτουσ/ςτισ εκπαιδευτικοφσ.
6. Ωσ προσ τισ δράςεισ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ που απευκφνονται ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/τριεσ, αυτζσ να υλοποιοφνται εντόσ ωρολογίου προγράμματοσ με τθν
υποχρεωτικι παρουςία εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ και να μθν υπερβαίνουν ςε διάρκεια
τισ τζςςερισ (4) διδακτικζσ ϊρεσ ι τισ ζξι (6) διδακτικζσ ϊρεσ ςτα Ειδικά χολεία.
7. Κατά τθν υλοποίθςθ των εργαςτθριακϊν ςυνεργαςιϊν ι τυχόν μελετϊν περίπτωςθσ να
είναι εξαςφαλιςμζνθ θ προςταςία των ατομικϊν δικαιωμάτων και των προςωπικϊν
δεδομζνων των μακθτϊν/τριϊν βάςει τθσ ελλθνικισ και τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ (ν.
2472/1997, ν. 4139/2013, Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679, Οδθγία 2002/58/ΕΚ και Οδθγία
2009/136/ΕΚ).
8. το πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ δεν επιτρζπεται ςε καμία περίπτωςθ θ
φωτογράφιςθ, θ βιντεοςκόπθςθ και θ θχογράφθςθ των μακθτϊν και μακθτριϊν.
9. Δεν επιτρζπεται θ διάκεςθ/προβολι οποιουδιποτε υλικοφ το οποίο (α) δεν είναι
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εγκεκριμζνο από το Τ.ΠΑΙ.Θ. και δεν είναι ςφμφωνο με τισ οδθγίεσ του Οδθγοφ για τθν
Ζγκριςθ Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων και Ερευνϊν του Ι.Ε.Π., (β) μπορεί να αφορά
ζμμεςθ ι άμεςθ διαφιμιςθ / προϊκθςθ εμπορικϊν προϊόντων Φορζων/ επιχειριςεων
θ Τπθρεςιϊν ατόμων/ Φορζων, (γ) αναφζρεται ςε τυχόν χορθγοφσ των ςυγκεκριμζνων
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων.
ε κάκε περίπτωςθ το πρόγραμμα να μθ χρθςιμοποιθκεί για κανενόσ είδουσ
διαφθμιςτικό ι άλλον εμπορικό ςκοπό.
Δεν επιτρζπεται οποιαδιποτε μελλοντικι εμπορικι διάκεςθ του εκπαιδευτικοφ
προγράμματοσ και του ςυνοδευτικοφ υλικοφ με τθν αναφορά τθσ ςυγκεκριμζνθσ
ζγκριςθσ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ.
Πριν τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ, προσ ενθμζρωςθ κάκε ενδιαφερομζνου/θσ, να
προθγθκεί ανάρτθςθ ςτον ιςτότοπο των Γενικϊν Αρχείων του Κράτουσ – Παράρτθμα
Γρεβενϊν με (α) ςφντομθ περιγραφι του προγράμματοσ (περιγραφι δράςεων,
μεκοδολογία, ςτόχοι, επιδιωκόμενα αποτελζςματα, αποτίμθςθ) και (β) παρουςίαςθ
του εκπαιδευτικοφ υλικοφ.
Εάν ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του προγράμματοσ πραγματοποιθκοφν ενθμερωτικζσ
επιςκζψεισ εκπροςϊπων του Φορζα, εντόσ ωρολογίου προγράμματοσ και ςχολικοφ
πλαιςίου, τα πρόςωπα αυτά να ζχουν οριςκεί εκ των προτζρων και να ζχουν
ενθμερωκεί ςχετικά οι ςχολικζσ μονάδεσ.
Η δζςμευςθ των ςυντελεςτϊν ότι ςτθν περίπτωςθ ζγκριςθσ του ανωτζρω υλικοφ από
τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ
Μακεδονίασ, δεν κα πραγματοποιθκεί μελλοντικι εμπορικι του διάκεςθ με τθν
αναφορά τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζγκριςθσ τθσ Π.Δ.Ε. Δυτικισ Μακεδονίασ.
ε περίπτωςθ διάκεςθσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ από τον Φορζα, Γενικά Αρχεία του
Κράτουσ – Παράρτθμα Γρεβενϊν, αυτό να ζχει κετικι ειςιγθςθ τθσ Περιφερειακισ
Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ,
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ι.Ε.Π. και τισ κείμενεσ διατάξεισ του Τ.ΠΑΙ.Θ., να
διανζμεται χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ για τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ και τουσ/τισ
εκπαιδευτικοφσ και να αξιοποιείται εφόςον κρικεί ότι υπάρχει ςυνάφεια με το
Πρόγραμμα πουδϊν ι/και το ςχετικό Πρόγραμμα χολικϊν Δραςτθριοτιτων.
το τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ ο Φορζασ υλοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ
υποχρεοφται να κατακζςει ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ ςφντομο κείμενο (Ζκκεςθ
Αποτίμθςθσ), ςτο οποίο, ςε κάκε περίπτωςθ, να ςυμπεριλαμβάνονται ανά πρόγραμμα
τα ακόλουκα ςτοιχεία:
α. αρικμόσ των ςχολικϊν μονάδων που ςυνεργάςτθκαν,
β. ςτοιχεία ταυτότθτασ των ςυμμετεχουςϊν ςχολικϊν μονάδων (ονομαςία, Δ/νςθ
Εκπ/ςθσ και ΠΔΕ),
γ. αρικμόσ ωφελοφμενων μακθτϊν/μακθτριϊν,
δ. αρικμόσ εμπλεκόμενων εκπαιδευτικϊν,
ε. τρόποσ υλοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ (διαδικτυακά ι/και δια
ηϊςθσ) και
ςτ. αποτελζςματα αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ που υλοποιικθκε.

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι/εσ μποροφν να απευκφνονται ςτο e-mail
mail@gak.gre.sch.gr .

Επιςθμαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι θ υλοποίθςθ του προτεινόμενου
εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ ιεραρχείται ωσ δευτερεφουςασ ςθμαςίασ, κακϊσ προτεραιότθτα
πρζπει να δοκεί ςτθν αυςτθρι τιρθςθ των υγειονομικϊν πρωτοκόλλων για τθν
αντιμετϊπιςθ των επιδθμιολογικϊν κινδφνων και ςτθ μείωςθ τθσ πικανότθτασ να εκτεκεί το
εκπαιδευτικό προςωπικό και το μακθτικό δυναμικό των ςχολείων ςε επικίνδυνο ιικό
φορτίο. Κατά ςυνζπεια, και ανεξάρτθτα από τθν παιδαγωγικι ι επιςτθμονικι
καταλλθλότθτα και εγκυρότθτα του κάκε εγχειριματοσ, οι διευκφνςεισ των ςχολείων ζχουν
τθν τελικι αρμοδιότθτα αναφορικά με τθν εφαρμογι του ςχεδιαςμοφ, λαμβάνοντασ υπόψθ
τισ ςχετικζσ οδθγίεσ τθσ πολιτείασ και των υγειονομικϊν οργάνων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
επιδθμικισ κρίςθσ.

Προσ ενθμζρωςθ κάκε ενδιαφερομζνου θ παροφςα ζγκριςθ αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του
Τ.ΠΑΙ.Θ. http://edu-gate.minedu.gov.gr/
O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚO ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΟΔΩΡΗ ΜΑΡΔΙΡΗ
Κοινοποίθςθ:
1. Γενικά Αρχεία του Κράτουσ – Παράρτθμα
Γρεβενϊν

2. Τ.ΠΑΙ.Θ.
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Γενικι Γραμματεία Π/κμιασ, Δ/κμιασ
Εκπαίδευςθσ & Ειδικισ Αγωγισ
Γενικι Δ/νςθ πουδϊν Π/κμιασ και Δ/κμιασ
Εκπαίδευςθσ
Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Προγραμμάτων και
Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία - Σμιμα Γϋ
Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ
Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Γρεβενϊν και Κοηάνθσ
Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Γρεβενϊν και Κοηάνθσ
χολικζσ Μονάδεσ Α/κμιασ και Β/κμιασ
Εκπ/ςθσ Γρεβενϊν και Κοηάνθσ
(μζςω οικείων Δ/νςεων)
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