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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι, 31 Ιανουαρίου 2022
Αρ. Πρωτ.: Φ.9.1/ΜΓ/168667/9471/Δ7

ΠΡΟΣ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
Σχετ : (α) το με αρ. πρωτ. 168667/23-12-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
(β) το με αρ. πρωτ. Φ.9.1/ΜΓ/165436/3897/Δ7/13-01-2022 εξερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
(β) το με αρ. πρωτ. Φ.2.1/ΜΓ/49460/86018/Δ7/15-07-2021 εξερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο ανωτέρω (α) σχετικό έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος
2021-2022 η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αναφέρονται στη με αρ. πρωτ.
108339/21.12.2021 (ΑΔΑ:ΨΗ9Κ469Η2Γ-ΒΛΙ) Συμπληρωματική Απόφαση Διοικητή της 5ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Τα προγράμματα θα εφαρμοστούν στην περιοχή ευθύνης της
5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας από τους/τις Ιατρούς, Επαγγελματίες Υγείας
κ.ά. που περιλαμβάνονται στους πίνακες της ανωτέρω Απόφασης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Τα προγράμματα να υλοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο με αρ. πρωτ.
Φ.2.1/ΜΓ/49460/86018/Δ7/15-07-2021 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. μετά από σχετική απόφαση του Συλλόγου
Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας.
2. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στα προγράμματα να είναι προαιρετική και δωρεάν για τους/τις
μαθητές/μαθήτριες σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του τρόπου υλοποίησής τους (διαδικτυακά ή/και δια
ζώσης).
3. Να έχουν ενημερωθεί οι γονείς/κηδεμόνες για την προαιρετική συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στα
προγράμματα και να έχει εξασφαλιστεί από τη σχολική μονάδα η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσής τους.
4. Σε περίπτωση υλοποίησης των προγραμμάτων 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.
5. Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων/δραστηριοτήτων να μην παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο η
εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και να πληρούνται οι κανόνες υγείας και ασφάλειας των
ωφελούμενων μαθητών/μαθητριών, καθώς και των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
6. Να εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στις σχολικές επισκέψεις και μετακινήσεις των
μαθητών/μαθητριών, όπως αυτές προβλέπονται στη με αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 55254/10-09-2021 (Β΄4187) Κ.Υ.Α.

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και (α) για την Π/θμια Εκπαίδευση στη με αρ. πρωτ.
Φ.14/89494/ΓΔ4/17-7-2020 (Β΄2888) Υ.Α. και τη με αρ. πρωτ. Φ.9/ΦΔ/114342/Δ1/15-09-2021 εγκύκλιο και (β)
για τη Δ/θμια Εκπαίδευση στη με αρ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (Β΄456) Υ.Α. . Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση και
κατά προτεραιότητα να τηρούνται αυστηρά τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή/και
εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούν στα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων για την
αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού και να λαμβάνονται υπόψη τα κατά τόπους ισχύοντα μέτρα και οι
απαγορεύσεις αναφορικά με τον COVID-19.
7. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε αλλαγή ως προς την υλοποίηση των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, όπως προσθήκη/αντικατάσταση/αποχώρηση ιατρών/επαγγελματιών υγείας κ.ά., η 5η
Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας να αποστείλει στο Υ.ΠΑΙ.Θ. αίτημα έγκρισης των
ανωτέρω αλλαγών.
8. Τα προγράμματα να υλοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος με την υποχρεωτική παρουσία
εκπαιδευτικού της τάξης και να μην υπερβαίνουν σε διάρκεια τις δύο (2) διδακτικές ώρες.
9. Στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η
βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών και μαθητριών.
10. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων [ν.4624/2019,
Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων-GDPR].
11. Σε κάθε περίπτωση επίσκεψης των μαθητών/μαθητριών σε χώρους εκτός της σχολικής μονάδας απαιτείται
(α) απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, (β) η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας και (γ)
η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/μαθητριών.
12. Πριν από την υλοποίηση των προγραμμάτων να προηγηθεί ενημέρωση του/της Συντονιστή/Συντονίστριας
Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και των Υπεύθυνων Αγωγής
Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.
13. Δεν επιτρέπεται η διάθεση/προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο (α) δεν είναι εγκεκριμένο από το
Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2021-2022, (β) μπορεί να αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση/προώθηση
εμπορικών προϊόντων Φορέων/επιχειρήσεων ή Υπηρεσιών ατόμων/Φορέων και (γ) αναφέρεται σε τυχόν
χορηγούς του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
14. Σε περίπτωση διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού από τον Φορέα, αυτό να έχει τη θετική γνωμοδότηση του
Ι.Ε.Π., να διανέμεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/μαθήτριες και τους/τις
εκπαιδευτικούς και να αξιοποιείται εφόσον κριθεί ότι υπάρχει συνάφεια με το Πρόγραμμα Σπουδών ή/και το
σχετικό Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων.
15. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ενδεχόμενες επιμορφωτικές δράσεις για την υλοποίηση των
προγραμμάτων να είναι προαιρετική, δωρεάν και να πραγματοποιείται εκτός του εργασιακού ωραρίου τους.
16. Στο τέλος του διδακτικού έτους κατατίθεται από τον Φορέα πλήρης Έκθεση Αποτίμησης στην οποία σε
κάθε περίπτωση να συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) αριθμός των σχολικών μονάδων που συνεργάστηκαν,
(β) στοιχεία ταυτότητας των συμμετεχουσών σχολικών μονάδων (ονομασία, Διεύθυνση Εκπαίδευσης,
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης),
(γ) αριθμός ωφελούμενων μαθητών/μαθητριών,
(δ) αριθμός εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών και
(ε) τρόπος υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (διαδικτυακά ή/και δια ζώσης).
Τα ανωτέρω στοιχεία, που αφορούν στην αποτίμηση των προγραμμάτων, αποστέλλονται από τον Φορέα έως
τη λήξη του σχολικού έτους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. από τις οποίες έλαβε την έγκριση.
Επισημαίνεται ότι οι αλλαγές αφορούν τις δομές υγείας: (α) Κέντρο Υγείας Οινοφύτων, (β) Κέντρο Υγείας
Τρικάλων και (γ) Κέντρο Υγείας Καρπενησίου.
Κατά τα λοιπά ισχύει τo με αρ. πρωτ. Φ.9.1/ΜΓ/165436/3897/Δ7/13-01-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. .

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
καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική
αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες
της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.
Συν: 1. Η με αρ. πρωτ. 108339/21-12-2021 (ΑΔΑ:ΨΗ9Κ469Η2Γ-ΒΛΙ) Συμπληρωματική Απόφαση Διοικητή της 5ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
2. Η με αρ. πρωτ. 96597/14-12-2021 (ΑΔΑ:Ψ3Υ9469Η2Γ-Η4Ρ) Απόφαση Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
3. Το με αρ. πρωτ. Φ.2.1/ΜΓ/49460/86018/Δ7/15-07-2021 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ο ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε., Δ.Ε. ΚΑΙ Ε.Α.

ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΟΣ ΚΟ ΠΤΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1) Γραφείο Υφυπουργού κας Ζ. Μακρή
2) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Π.Ε., Δ.Ε. και Ε.Α.
3) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Β΄
4) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Β΄
5) Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
6) Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής, Τμήμα Α΄
7) Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
8) Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β΄
9) Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄ (http://edu-gate.minedu.gov.gr/)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Α/Α

Επωνυμία

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

1.

5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
Υπόψη κκ Ελ. Καράβα και Στ. Ντόκλη

publichealth@dypethessaly.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Α/Α

Επωνυμία

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

1.

Π.Δ.Ε Θεσσαλίας

mail@thess.pde.sch.gr

2.

Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας

mail@stellad.pde.sch.gr

3.

Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. Θεσσαλίας

μέσω της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας

4.

Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας

μέσω της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης
Στερεάς Ελλάδας

5.

Σχολικές Μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. Λάρισας, Μαγνησίας,
Τρικάλων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας,
Ευρυτανίας, Εύβοιας

μέσω των οικείων Διευθύνσεων Π.Ε. & Δ.Ε.

6.

Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. & Δ.Ε.
Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας,
Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Εύβοιας

μέσω των οικείων Διευθύνσεων Π.Ε. & Δ.Ε.

7.

Υπουργείο Υγείας
Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Τμήμα Γ΄ Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας &
Πρόληψης
Υπόψη κ. Σ. Χατζηχαραλάμπους

pfy3@moh.gov.gr

