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           Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
          
           Βαθμός Ασφαλείας: 
           Να διατηρηθεί μέχρι:
           Βαθμός Προτεραιότητας:

             Μαρούσι,  27-11-2020

          Αρ. Πρωτ. : Φ11/162830/Δ2

ΠΡΟΣ :  1. κ. Χ. Παρθένη, Επίκουρο Καθηγητή  
                     Παιδαγωγικής Ε.Κ.Π.Α.,
                     Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου
                     parthenis@ppp.uoa.gr 
                 2. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε και Δ.Ε. 
                     Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου,
                     Β. Αιγαίου, Κρήτης, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας,  
                     Ν. Αιγαίου, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης,  
                     Θεσσαλίας, Δυτ. Ελλάδας, Κεντρικής  
                     Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας  
                 3. Οργανωτικούς Συντονιστές Περιφερειακών  
                     Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.)
                 4. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου 
                     (μέσω των Π.Δ.Ε.)
                 5. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. (μέσω των Π.Δ.Ε.)
                 6. Σχολικές μονάδες (μέσω των οικείων Δ/νσεων)

                  

ΘΕΜΑ : Έγκριση Άδειας Επικοινωνίας και Συνεργασίας 

Σχετ. έγγραφα: τα με αρ. πρωτ. 117235/Δ2/8-9-2020 και 144236/Δ2/22-10-2020 εισερχόμενα του 
                             Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε απάντηση των με αρ. πρωτ. 113/2020/8-9-2020 και 118/2020/22-10-2020 εγγράφων σας, σας 
ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την επικοινωνία (δια τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)των 
συνεργατών του Έργου «Υποστηρικτικές Παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά για την ενίσχυση της 
πρόσβασης και μείωσης της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους» για την υλοποίηση 
δράσεων του προγράμματος σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αττικής, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Β. Αιγαίου, Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας, Ν. 
Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής 
Μακεδονίας  για το σχολικό έτος 2020-2021.

Η συγκεκριμένη άδεια αφορά στη συνεργασία με τους/τις Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων 
προκειμένου οι συνεργάτες του Έργου να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη σχολική φοίτηση 
των μαθητών/τριών, τη σχολική διαρροή, καθώς και να συμβάλλουν στη επίλυση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

Ταχ. Δ/νση :  Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη :  151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα :  www.minedu.gov.gr 
email :  spoudonde@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες :  Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)
                                   Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
                                   Χαλινίδου Ζ. (Π.Ε.)
                                   Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.)                       
Τηλέφωνο :  210344.3272
                                   210344.2212
                                   210344.2425
                                   210-344.3273
 Fax :  210-344.3390

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. 

ΤΜΗΜΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄
-----
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Η παραπάνω άδεια χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό 
COVID-19 και με τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις:

1. Να υπάρχει σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών/ντριών και των Συλλόγων Διδασκόντων των 
σχολικών μονάδων.

2. Πριν από την τηλεφωνική/ηλεκτρονική επικοινωνία των συνεργατών του Προγράμματος στη 
σχολική μονάδα να προηγείται ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη των οικείων Συντονιστών 
Εκπαιδευτικού Έργου και των Διευθυντών/ντριών Π.Ε. και Δ.Ε. Η συνεργασία των συμμετεχόντων 
στο πρόγραμμα με τα στελέχη εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι συνεχής και να στοχεύει στην 
καλύτερη εφαρμογή των δράσεων στις σχολικές μονάδες της χώρας, προς όφελος του συνόλου 
της σχολικής κοινότητας.

3. Οι ημέρες και ώρες της επικοινωνίας των συμμετεχόντων στις δράσεις στα σχολεία θα 
καθορίζονται μετά από επικοινωνία με τους/τις Διευθυντές/ντριες και τους εκπαιδευτικούς των 
σχολικών μονάδων, σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, συνεκτιμώντας τις 
τοπικές συνθήκες, τις σχολικές δυνατότητες και τις ανάγκες των μαθητών/τριών. 

4. Να μη δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα τόσο στην εύρυθμη λειτουργία, όσο και στην εφαρμογή 
του ωρολογίου προγράμματος των σχολείων.

5. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας.

6. Για τις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί και ασκούν έργο, Ψυχολόγοι κλάδου 
ΠΕ23 ή/και Κοινωνικοί Λειτουργοί κλάδου ΠΕ30 επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η 
συνεργασία με τους/τις Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων κατά τη διαμόρφωση του 
προγράμματος με σκοπό την αποφυγή επικάλυψης υπηρεσιών κατά την ίδια ημέρα. Σε κάθε 
περίπτωση η συνεργασία των εμπλεκόμενων ψυχολόγων είναι αναγκαία.

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 καταλληλόλητα 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 αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

                                                                                                                                                                 Με εντολή Υφυπουργού                                                                                  
                        Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

          

                                                                                                                                           ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ     

Εσωτερική Διανομή:                                                                                              
1. Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κ. Ζαχαράκη
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κ. Γκίκα
3. Γεν. Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. 
4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Τμήμα Β’
5. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β’
6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. - Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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