
  ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση        : Τ. Σεχιώτη 38-40
Τ.Κ. – Πόλη       : 22132 Τρίπολη
Πληροφορίες   : Κοσμοπούλου Αγγελική-Μαρία
                              Λιακοπούλου Παναγιώτα
Τηλέφωνο        : 2710-230227
                             2710-230116

             E-mail             : mail  @  pelop  .  pde  .  sch  .  gr  
             Ιστοσελίδα      : http  ://  pelop  .  pde  .  sch  .  gr  

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση εκπαιδευτικής δράσης»
Σχετ.: το υπ’αριθ. 462/21-1-2022  εισερχόμενο έγγραφο της ΠΔΕ Πελοποννήσου
            

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου  87  του  ν.4823/2021 (ΦΕΚ  136/τ.Α’/3-8-2021)  και  τις  διατάξεις  του  άρθρου  123  του
ν.4876/2021  (ΦΕΚ  251/τ.Α’/23-12-2021),  σας  ενημερώνουμε  ότι  εγκρίνεται η  υλοποίηση  της
εκπαιδευτικής δράσης με θέμα:  «ΕΛΛΑΔΑ – Η.Π.Α. / Φιλελληνισμός στην Ελληνική Επανάσταση
1821»,  του  επετειακού  προγράμματος  Μοριάς  ’21  του  Ιδρύματος  Καπετάν  Βασίλη  και  Κάρμεν
Κωνσταντακόπουλου και της ΤΕΜΕΣ, η οποία απευθύνεται σε μαθητές/τριες  του 10ου Προτύπου
Δημοτικού  Σχολείου  Καλαμάτας,  του  4ου Δημοτικού  Σχολείου  Ναυπλίου,  του  5ου Γυμνασίου
Καλαμάτας  και  του  Γυμνασίου  "Γιάννης  Ρίτσος''  Μονεμβασιάς,  και  ο  χρόνος  υλοποίησής  της
ορίζεται από 01/02/2022 έως 25/03/2022, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η  συμμετοχή  των  μαθητών/μαθητριών  στην  εν  λόγω  δράση  να  είναι  προαιρετική και
δωρεάν και  να  πραγματοποιείται  με  τη  σύμφωνη  γνώμη  της  Διεύθυνσης  και  του  Συλλόγου
Διδασκόντων/Διδασκουσών της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

2. Να  μην  παρακωλύεται  το  σχολικό  πρόγραμμα  και  να  τηρούνται  οι  κανόνες
προσβασιμότητας  στην  αναπηρία  καθώς  και  οι  κανόνες  ασφάλειας  και  υγιεινής  των
μαθητών/μαθητριών. 

3. Η υλοποίηση της εν λόγω δράσης να γίνεται με την παρουσία εκπαιδευτικών της σχολικής

μονάδας. 

4.  Σε  περίπτωση  που  για  την  υλοποίηση  της  δράσης  απαιτείται  η  συμμετοχή  τρίτου,

προϋπόθεση αποτελεί, πέρα από την απαραίτητη παρουσία εκπαιδευτικού της σχολικής μονάδας, η

συνολική διάρκεια της συμμετοχής τρίτου να μην υπερβαίνει τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

----
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

----
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

----

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Τρίπολη, 24/01/2022
Αρ. Πρωτ.: 462

ΠΡΟΣ: Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν          
            Κωνσταντακόπουλου

ΚΟΙΝ.: 1) ΥΠΑΙΘ Γραφείο Γενικού Γραμματέα  
             Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής  
              Αγωγής Κ. Κόπτση 
              2) ΥΠΑΙΘ Γενική Διεύθυνση Σπουδών 
              Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 
              3) ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου
              4) ΔΔΕ Μεσσηνίας, ΔΔΕ Λακωνίας, ΔΠΕ 
              Μεσσηνίας, ΔΠΕ Αργολίδας
              5) Αναφερόμενες Σχολικές Μονάδες     
                  (μέσω των οικείων Διευθύνσεων)
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5.  Να  έχει  προηγηθεί  ενημέρωση  των  γονέων/κηδεμόνων  των  μαθητών/μαθητριών  σε  ό,τι
αφορά τη συγκεκριμένη δράση και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης αυτών,
έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.

6.  Να  τηρείται  το  θεσμικό  πλαίσιο  περί  προστασίας  των  προσωπικών  δεδομένων  των
συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών,  εκπαιδευτικών και  γονέων/κηδεμόνων,  βάσει  της  κείμενης
νομοθεσίας,  και  να  μην  επιτρέπεται  σε  καμία  περίπτωση  η  βιντεοσκόπηση  ή   φωτογράφιση  ή
μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών. 

7.  Να  μην  προκύπτει  από  τη  δράση  με  οποιοδήποτε  τρόπο  άμεση  διαφήμιση
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

8. Το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί, να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο
προς χρήση στους/στις μαθητές/μαθήτριες και στους/στις εκπαιδευτικούς. 

9.  Το  προς  παρουσίαση  ή  διανομή  εκπαιδευτικό  υλικό  να  μην  υπόκειται  σε  πνευματικά
δικαιώματα και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (ν.4212/2013, όπως
ισχύει). 

10. Κατά την υλοποίηση των εργαστηριακών συνεργασιών ή τυχόν μελετών περίπτωσης να είναι
εξασφαλισμένη  η  προστασία  των  ατομικών  δικαιωμάτων  και  των  προσωπικών  δεδομένων  των
μαθητών/μαθητριών  βάσει  της  ελληνικής  και  της  ευρωπαϊκής  νομοθεσίας  (ν.  2472/1997,
ν.4139/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Οδηγία 2002/58/ΕΚ και Οδηγία 2009/136/ΕΚ). 

11.  Δεν  επιτρέπεται  η  διάθεση/προβολή  οποιουδήποτε  υλικού  το  οποίο  (α)  δεν  είναι
εγκεκριμένο  από  το  Υ.ΠΑΙ.Θ.,  (β)  μπορεί  να  αφορά  έμμεση  ή  άμεση  διαφήμιση/προώθηση
εμπορικών προϊόντων Φορέων/επιχειρήσεων ή Υπηρεσιών ατόμων/Φορέων και (γ) αναφέρεται σε
τυχόν χορηγούς της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δράσης. 

12. Σε κάθε περίπτωση η δράση να μη χρησιμοποιηθεί για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο
εμπορικό σκοπό. 

13. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μελλοντική εμπορική διάθεση της εκπαιδευτικής δράσης και
του συνοδευτικού υλικού με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης της ΠΔΕ Πελοποννήσου. 

14.  Εάν  στο  πλαίσιο  υλοποίησης   της  δράσης  πραγματοποιηθούν  ενημερωτικές  επισκέψεις
εκπροσώπων  του  Φορέα,  εντός  ωρολογίου  προγράμματος  και  σχολικού  πλαισίου,  τα  πρόσωπα
αυτά να έχουν ορισθεί εκ των προτέρων και να έχουν ενημερωθεί σχετικά οι σχολικές μονάδες. 

15. Σε περίπτωση διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού από τον Φορέα, αυτό να έχει έγκριση από την
ΠΔΕ Πελοποννήσου και  να αξιοποιείται  εφόσον κριθεί  ότι  υπάρχει  συνάφεια με το Πρόγραμμα
Σπουδών ή/και το σχετικό Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων.

 16. Οι χώροι υλοποίησης της εκπαιδευτικής δράσης να πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων
συνάθροισης κοινού έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών. 

17. Η μετακίνηση των μαθητών/τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στην εν λόγω δράση εκτός
του  σχολικού  χώρου  να  πραγματοποιείται  υπό  την  ευθύνη  της  Διεύθυνσης  και  του  Συλλόγου
Διδασκόντων/Διδασκουσών, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην
κείμενη νομοθεσία για τις εκπαιδευτικές/διδακτικές επισκέψεις και τις εκπαιδευτικές εκδρομές. 

18. Σε περίπτωση υλοποίησης της δράσης στον σχολικό χώρο μπορούν να εισέρχονται δύο (2)
άτομα το ανώτερο σε κάθε Τμήμα πλέον του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το 147ο Απόσπασμα
Πρακτικού της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

19.  Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής δράσης οι  Φορείς  υποχρεούνται  να καταθέσουν
στην ΠΔΕ Πελοποννήσου σύντομο κείμενο (Έκθεση Αποτίμησης) το οποίο, σε κάθε περίπτωση, θα
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

(α) αριθμό των σχολικών μονάδων που συνεργάστηκαν, 
(β)  στοιχεία  ταυτότητας  των  συμμετεχουσών  σχολικών  μονάδων  (ονομασία,  Διεύθυνση

Εκπαίδευσης και για τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού: ονομασία, Πόλη και Χώρα), 
(γ) αριθμό ωφελούμενων μαθητών/μαθητριών, 
(δ) αριθμό εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών και 
(ε) τρόπο υλοποίησης της εκπαιδευτικής δράσης (διαδικτυακά ή/και δια ζώσης). 
(στ) αποτελέσματα αξιολόγησης της δράσης που υλοποιήθηκε



Επισημαίνεται,  με  ιδιαίτερα  εμφατικό  τρόπο,  ότι  η  υλοποίηση  του  προτεινόμενου
εκπαιδευτικού  σχεδιασμού  ιεραρχείται  ως  δευτερεύουσας  σημασίας,  καθώς  προτεραιότητα
πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση
των  επιδημιολογικών  κινδύνων  και  στη  μείωση  της  πιθανότητας  να  εκτεθεί  το  εκπαιδευτικό
προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια,
και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε
εγχειρήματος,  οι  διευθύνσεις  των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την
εφαρμογή  του  σχεδιασμού,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  σχετικές  οδηγίες  της  πολιτείας  και  των
υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
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