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1. ∆ιεξαγωγή έρευνας από φορείς ή φυσικά πρόσωπα µε δια-

νοµή  εκπαιδευτικού ή άλλου έντυπου και ηλεκτρονικού υ-

λικού (ερωτηµατολόγια κλπ) σε µαθητές και εκπαιδευτικούς 
 
 

Νοµοθεσία 

• Φ.3/788/95795/Γ1/25-08-2011/ΥΠ∆ΒΜΘ 

∆ιεξαγωγή ερευνών, προγραµµάτων, δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, καθώς και πρακτικών ασκήσεων 

φοιτητών και σπουδαστών, πραγµατοποιούνται στις σχολικές µονάδες µόνο µετά από την έγκριση των 

αρµόδιων ∆/νσεων του Υπ. Π∆ΒΜΘ, σύµφωνα µε τη µε αριθµ. 49181/Γ2/18-5-2005 Εγκύκλιο του Υπ. 

Π∆ΒΜΘ. Για την εύρυθµη διεξαγωγή όλων των παραπάνω, δίνεται η σύµφωνη γνώµη των Σχολικών 

Συµβούλων, των ∆/ντών Εκπαίδευσης, του ∆/ντή του σχολείου, του Συλλόγου διδασκόντων και όπου 

απαιτείται και σύµφωνη γνώµη των γονέων των µαθητών και νηπίων. Στις περιπτώσεις διεξαγωγής 

των πρακτικών ασκήσεων φοιτητών, οι εκπαιδευτικοί κάθε τάξης παρευρίσκονται υποχρεωτικά µέσα 

στην αίθουσα διδασκαλίας και είναι υπεύθυνοι για όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και την ασφάλεια 

των µαθητών. 

Επισηµαίνεται ότι σε καµία περίπτωση δε δίνονται στοιχεία των µαθητών σε πρόσωπο ή φορέα. Υπεύ-

θυνος στην περίπτωση αυτή καθίσταται ο ∆/ντής του Σχολείου. Για την παρουσία ειδικών επιστηµό-

νων, καλλιτεχνών, κ.λ.π. στα σχολεία, στα πλαίσια της σχολικής ζωής και του πολιτισµού, ισχύουν τα 

αναφερόµενα στην παρ. 4, του άρθρου 13 του Π∆ 201/98. 

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών Π.Τ.∆.Ε και Τ.Ε.Α.Π.Η πραγµατοποιείται σε σχολεία που είναι 

ορισµένα µε Υπουργικές Αποφάσεις. 

Στην περίπτωση αιτηµάτων για ορισµό επιπλέον σχολείων, το αντίστοιχο Τµήµα του Πανεπιστηµίου 

υποβάλλει το αίτηµά του στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπ. Π∆ΒΜΘ προκειµένου να εκδοθεί Υπουρ-

γική Απόφαση.  

Αιτήµατα τα οποία προέρχονται από εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε την 

πραγµατοποίηση ρεπορτάζ, ταινιών κλπ σε σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, υπο-

βάλλονται στην ∆/νση Σπουδών Π. Ε του Υπ.Π∆ΒΜΘ. Στην περίπτωση που χορηγείται από το Υπ. 

Π∆ΒΜΘ η σχετική άδεια, η όλη διαδικασία της καταγραφής από τα Μ.Μ.Ε οριοθετείται από τους κα-

νόνες δεοντολογίας για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.  

 

• Φ.3 /97 /108630/ Γ1/21- 8-2008 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Προγράµµατα, εκδηλώσεις, δραστηριότητες, πρακτικές ασκήσεις, καθώς και έρευνες πραγµατοποιού-

νται µόνο µετά την έγκριση των αρµόδιων ∆/νσεων του ΥΠΕΠΘ, σύµφωνα µε τη µε αριθµ. 

49181/Γ2/18-5-2005 Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ. Για την υλοποίησή τους κρίνεται απαραίτητη η σύµφωνη 

γνώµη των Σχολικών Συµβούλων και των ∆/ντών Εκπαίδευσης.  

Στις περιπτώσεις πρακτικών ασκήσεων φοιτητών, οι δάσκαλοι βρίσκονται µέσα στην αίθουσα και εί-

ναι υπεύθυνοι για όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και την ασφάλεια των µαθητών.  

Αιτήµατα τα οποία προέρχονται από εκπροσώπους των µέσων µαζικής ενηµέρωσης σχετικά µε την 

πραγµατοποίηση επισκέψεων σε σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, θα υποβάλλονται 

στην ∆/νση Σπουδών Π.Ε του ΥΠΕΠΘ. Εφόσον τους χορηγηθεί η σχετική άδεια, θα λαµβάνονται τα 

απαραίτητα µέτρα, ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασµός της προσωπικότητας και των ευαίσθητων προ-

σωπικών δεδοµένων των µαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, καθώς και η οµαλή λειτουργία του 

σχολείου. Τονίζεται ότι σε καµία περίπτωση δε δίνονται στοιχεία των µαθητών σε πρόσωπο ή φορέα. 

Υπεύθυνος στην περίπτωση αυτή καθίσταται ο ∆/ντής του Σχολείου.  

Για την παρουσία ειδικών επιστηµόνων, καλλιτεχνών, κ.λ.π. στα σχολεία, στα πλαίσια της σχολικής 

ζωής και του πολιτισµού, ισχύουν τα αναφερόµενα στο Π∆ 201/98, άρθρο 13, παρ.4. 

 

• Γ2/49181/18-05-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Άδεια εισόδου σε Σχολεία 

Με αφορµή ερωτήµατα που ετέθησαν στις υπηρεσίες µας αναφορικά µε την πραγµατοποίηση προ-

γραµµάτων επιµόρφωσης εκπαιδευτικών, εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων, διεξαγωγή ερευνών στα 
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σχολεία καθώς και τη διανοµή εκπαιδευτικού ή άλλου εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού , σας γνωρί-

ζουµε τα εξής: 

∆εν επιτρέπεται η ικανοποίηση τέτοιων αιτηµάτων χωρίς την έγκριση των αρµοδίων ∆/νσεων του 

ΥΠΕΠΘ που έχουν, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τη σχετική αρµοδιότητα. 

Παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων και οι Προϊστάµενοι των Γραφείων Π/θµιας Εκπ/σης 

και ∆/θµιας Εκπ/σης να φροντίσουν για την εφαρµογή της εγκυκλίου αυτής 

 

∆ιαδικασία 

 

Για την ικανοποίηση σχετικών αιτηµάτων απαιτείται έγκριση από τις αρµόδιες 

∆/νσεις του ΥΠΑΙΘ µε υποβολή δικαιολογητικών: 

Προκειµένου να χορηγηθεί από το ΥΠΑΙΘ  άδεια για διεξαγωγή έρευνας στα σχολεία της Επι-

κράτειας, απαιτείται η γνωµοδότηση του Τµήµατος Ερευνών, Τεκµηρίωσης και Εκπαιδευτι-
κής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας το Τµήµα Ερευνών, για να προωθήσει την εκπαιδευτική 

έρευνα στη χώρα µας, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την ευρύτερη διάδοση της σχετικής πλη-

ροφόρησης και των πορισµάτων των εκπαιδευτικών ερευνών. Για το λόγο αυτό, οι ερευνητές 

καλούνται να καταθέτουν αντίτυπο της ολοκληρωµένης ή της δηµοσιευµένης ερευνάς τους 
στο Τµήµα Ερευνών του Π.Ι. , για να καταχωριστεί στον ειδικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης. 

Οι ολοκληρωµένες αυτές µελέτες θα ανακοινώνονται στο ∆ελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογρα-

φίας (∆.Ε.Α.), που εκδίδεται από το Π.Ι. και το οποίο αποστέλλεται σε όλα τα σχολεία της χώ-

ρας. Επίσης, µέσω της ιστοσελίδας του Π.Ι. είναι προσβάσιµα το ∆.Ε.Α. και ο κατάλογος των 

βιβλίων της Βιβλιοθήκης, σε όλους τους εκπαιδευτικούς και ερευνητές που ενδιαφέρονται για 

βιβλιογραφική έρευνα. 

Τα παραστατικά που είναι απαραίτητα για τη γνωµοδότηση του Τµήµατος Ερευνών σχετικά µε 

τη διεξαγωγή ερευνών στα σχολεία είναι τα παρακάτω: 

1. Αίτηση προς το Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριµένα προς την αρµόδια ∆ιεύθυνση 

Σπουδών του ΥΠΑΙΘ (π.χ. ∆ιεύθυνση Σπουδών Α/θµιας Εκπαίδευσης, ∆/νση Σπου-

δών Β/θµιας Εκπ/σης, ∆/νση Ειδικής Αγωγής, ∆/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολεί-

ων, ∆/νση ΣΕΠΕ∆) µε τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφεροµένου (τηλέφωνο, διεύθυνση, 

ιδιότητα). 

2. Αναλυτικό Σχέδιο Έρευνας, σε τρία (3) αντίτυπα, διατυπωµένο σε σαφή νεοελληνικό 

λόγο (χρήση δόκιµων όρων, σωστή σύνταξη και ορθογραφία), το οποίο θα περιλαµβά-

νει τα στοιχεία που αναλύονται στο σχετικό έντυπο των προδιαγραφών  

3. Συµπληρωµένο Συνοπτικό ∆ελτίο Έρευνας και κατάσταση των σχολείων µε τους 
κωδικούς τους σε τρία (3) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική µορφή ( cd ) . 

Τα παραπάνω παραστατικά κατατίθενται δακτυλογραφηµένα στην αρµόδια 

∆ιεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων 
(π.χ. ∆/νση Σπουδών Α/θµιας Εκπ/σης, Β/θµιας Εκπ/σης, Ειδικής Αγωγής, Μειονοτι-

κών και Ξένων Σχολείων, ΣΕΠΕ∆), 

Ανδρέα Παπανδρέου 37,  

Τ.Κ. 15180,  Μαρούσι 
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Αναλυτικό Σχέδιο Έρευνας: Προδιαγραφές 

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ   

1. Σαφής διατύπωση του θέµατος που πρόκειται να ερευνηθεί - ο τίτλος να αντιστοιχεί 

στην ουσία, στο δείγµα και στη γεωγραφική εµβέλεια της έρευνας. 

2. Ανάπτυξη του σκοπού, των υποθέσεων εργασίας ή και προβληµατισµών. Αναφορά σε 

συναφείς, µε το υπό εξέταση αντικείµενο, έρευνες. 

3. Ανάλυση της σκοπιµότητας της έρευνας και της συµβολής της στην προώθηση της εκ-

παίδευσης και της επιστήµης γενικότερα. 

Β. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ   

Περιληπτική παρουσίαση της µεθόδου της έρευνας, που θα περιλαµβάνει (1) το σχέδιο της έ-

ρευνας, (2) τη διαδικασία της δειγµατοληψίας, (3) τα εργαλεία της έρευνας, (4) την αναλυτική 

κατάσταση των σχολείων , (5) την εκτίµηση των ωρών απασχόλησης των µαθητών και (6) τους 

τρόπους διασφάλισης της ανωνυµίας και της προστασίας των υποκειµένων. 

Αναλυτικότερα υποβάλλονται: 

1) Συνοπτική περιγραφή του γενικότερου σχεδίου/πλαισίου έρευνας (π.χ. επιτόπια δειγµατολη-

πτική έρευνα, πειραµατική έρευνα µε πειραµατικές και συγκριτικές οµάδες, µελέτη περίπτωσης, 

έρευνα δράσης, συµµετοχική παρατήρηση κ.τ.λ.). 

2) Τα πλήρη στοιχεία του δείγµατος της έρευνας: µονάδες δειγµατοληψίας, µέγεθος, τρόπος και 

κριτήρια επιλογής του δείγµατος. 

3) Τα εργαλεία της έρευνας, π.χ. ερωτηµατολόγια, δοκιµασίες, κλίµακες, άξονες συνεντεύξεων 

και τυχόν άλλα ερευνητικά εργαλεία που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν και τα οποία πρέπει: 

• Να είναι ανώνυµα ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των υποκειµένων στην έρευνα 

• Να είναι διατυπωµένα σε σωστό νεοελληνικό λόγο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή 

η ακριβής µετάφραση ενός ξενόγλωσσου όρου, αυτός θα πρέπει να µπαίνει σε παρένθε-

ση. 

• Να είναι κατάλληλα για την οµάδα-στόχο τόσο από άποψη διατύπωσης όσο και από 

άποψη περιεχοµένου και έκτασης. 

• Να είναι απαλλαγµένα από οποιοδήποτε στοιχείο διαφήµισης άµεσης ή έµµεσης. 

• Να µην περιέχουν τίποτε που κατ' οποιονδήποτε τρόπο µπορεί να προσβάλει µαθητές, 

εκπαιδευτικούς, γονείς ή άλλες κοινωνικές κατηγορίες. 

• Να µην παροτρύνουν/νοµιµοποιούν - έστω και έµµεσα - την υιοθέτηση αντικοινωνικής 

ή αυτοκαταστροφικής συµπεριφοράς. 

• Να υποβάλλονται δακτυλογραφηµένα, στην τελική µορφή τους. Στην περίπτωση µετα-

φρασµένων εργαλείων να κατατίθεται και το πρωτότυπο υλικό. 

4) Αναλυτική κατάσταση των σχολείων στα οποία θα γίνει η έρευνα και των κωδικών τους . 

 ( Τα σχολεία και οι κωδικοί τους, όπως και το Συνοπτικό ∆ελτίο Έρευνας, βρίσκονται στην 

ιστοσελίδα του Π.Ι.: www.pi-schools.gr , Τµήµα Ερευνών). 

Αιτήσεις για διεξαγωγή ερευνών που δε συνοδεύονται από την αναλυτική κατάσταση µε τους 

κωδικούς των σχολείων δεν εξετάζονται. ∆ιευκρινίζεται ότι η άδεια που χορηγεί το ΥΠΕΠΘ 

εκδίδεται για συγκεκριµένα σχολεία. 

Οι τυχόν αλλαγές στο δείγµα των σχολείων κατά την πορεία της έρευνας πρέπει να γνωστοποι-

ούνται στο Τµήµα για έγκριση. Επαναληπτικές έρευνες (έρευνες follow - up ) πρέπει να τύχουν 

της προ-έγκρισης εξαρχής. ∆ιαφορετικά, θα πρέπει εκ νέου να υποβάλλονται για έγκριση στο 

Τµήµα. 
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Επίσης, σηµειώνεται ότι επιτρέπεται η διεξαγωγή τριών (3) ερευνών στο ίδιο σχολικό συγκρό-

τηµα, ανά έτος ( βλ. ιστοσελίδα του Π.Ι. www . pi - schools . gr , Τµήµα Ερευνών). Σε περί-

πτωση που το παραπάνω όριο έχει ξεπεραστεί ο ερευνητής πρέπει να αντικαταστήσει το συγκε-

κριµένο σχολείο. 

5) Στοιχεία µε την εκτίµηση των ωρών απασχόλησης των µαθητών ή/και των εκπαιδευτικών, 

εντός και εκτός ωρολογίου προγράµµατος (Ω.Π.), κατά τη διεξαγωγή της έρευνας και επιστηµο-

νική αιτιολόγηση και τεκµηρίωση του τρόπου και του χρόνου απασχόλησης της οµάδας-στόχου. 

∆ε θα εγκρίνονται έρευνες που θα διεξάγονται εντός του Ω.Π. και οι οποίες θα απασχολούν 

τους µαθητές ή τους εκπαιδευτικούς για περισσότερες από δύο ώρες. 

6)Περιγραφή των τρόπων διασφάλισης της ανωνυµίας και της προστασίας των υποκειµέ-
νων µαθητών, εκπαιδευτικών, σχολείων. Στην περίπτωση επώνυµης χορήγησης των ερευνη-

τικών εργαλείων, πρέπει να υπάρξει µέριµνα για τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπι-

κών δεδοµένων. Τέλος, στην περίπτωση ιατρικών ερευνών ο ερευνητής πρέπει να εξασφαλίσει 

την ενυπόγραφη συναίνεση των γονέων, όταν οι µαθητές είναι κάτω των 15 ετών, ή την ενυπό-

γραφη συναίνεση των γονέων και των ίδιων των µαθητών, όταν οι µαθητές είναι 15 ετών και 

άνω. 

Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ   

1) Αναφέρεται: 

• ο φορέας στο πλαίσιο του οποίου εκπονείται η έρευνα. 

• ο φορέας χρηµατοδότησης της έρευνας. 

• χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής της έρευνας: έναρξη, στάδια και πιθανός χρόνος λήξης. 

2) Για την έγκριση έρευνας στο πλαίσιο σπουδών για τη λήψη Μεταπτυχιακού διπλώµατος ειδί-

κευσης ή ∆ιδακτορικού διπλώµατος, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της επι-
βλέπουσας επιτροπής που να αναφέρει ότι έλαβε γνώση του περιεχοµένου των παραστατικών 

της έρευνας και ότι συµφωνεί µε τη διεξαγωγή της. Σε περίπτωση πτυχιακής εργασίας αρκεί η 

βεβαίωση του/της επιβλέποντος/σας καθηγητή/καθηγήτριας. 

3) Οι υπεύθυνοι ερευνών οι οποίες δεν είναι ενταγµένες σε πανεπιστηµιακούς ή άλλους επι-

στηµονικούς φορείς και για τις οποίες ο/οι ερευνητής/τές δε διαθέτει/τουν τη σχετική µε το α-

ντικείµενο επιστηµονική κατάρτιση χρειάζεται να εξασφαλίσουν τη σχετική επιστηµονική επο-

πτεία, προκειµένου οι έρευνές τους να εξεταστούν από το Τµήµα Ερευνών του Π.Ι. 

 4) Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα (π.χ. σπουδές, επιστηµονικό έργο κ.τ.λ.) υποβάλλεται από 

όλους τους ερευνητές ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους. 
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2. Πραγµατοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης εκπαιδευ-

τικών  στα σχολεία 
 

 

Νοµοθεσία 

• Γ2/49181/18-05-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Άδεια εισόδου σε Σχολεία 

Με αφορµή ερωτήµατα που ετέθησαν στις υπηρεσίες µας αναφορικά µε την πραγµατοποίηση προ-

γραµµάτων επιµόρφωσης εκπαιδευτικών, εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων, διεξαγωγή ερευνών στα 

σχολεία καθώς και τη διανοµή εκπαιδευτικού ή άλλου εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού, σας γνωρί-

ζουµε τα εξής: 

∆εν επιτρέπεται η ικανοποίηση τέτοιων αιτηµάτων χωρίς την έγκριση των αρµοδίων ∆/νσεων 

του ΥΠΕΠΘ που έχουν, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τη σχετική αρµοδιότητα. 

Παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων και οι Προϊστάµενοι των Γραφείων Π/θµιας Εκπ/σης 

και ∆/θµιας Εκπ/σης να φροντίσουν για την εφαρµογή της εγκυκλίου αυτής 

 

 

∆ιαδικασία   

 

Το αίτηµα του φορέα, για έγκριση  πραγµατοποίησης επιµόρφωσης εκπαιδευτικών σε 

σχολικό χώρο, εκτός διδακτικού ωραρίου, υποβάλλεται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του 

ΥΠΑΙΘ:  

 

Α)είτε απευθείας,  µε σχετική ενηµέρωση της αρµόδιας ∆∆Ε. 

 

Β)είτε δια µέσου της αρµόδιας ∆.∆.Ε. 
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3. Πραγµατοποίηση εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων, ενηµε-

ρώσεων µε παρουσία πχ. επιστηµόνων στο πλαίσιο σχολικών 

δραστηριοτήτων  στο χώρο του σχολείου 
 

 

Νοµοθεσία 

• Φ.3/788/95795/Γ1/25-08-2011/ΥΠ∆ΒΜΘ 

∆ιεξαγωγή ερευνών, προγραµµάτων, δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, καθώς και πρακτικών ασκή-

σεων φοιτητών και σπουδαστών, πραγµατοποιούνται στις σχολικές µονάδες µόνο µετά από την έγκρι-

ση των αρµόδιων ∆/νσεων του Υπ. Π∆ΒΜΘ, σύµφωνα µε τη µε αριθµ. 49181/Γ2/18-5-2005 Εγκύκλιο 

του Υπ. Π∆ΒΜΘ. Για την εύρυθµη διεξαγωγή όλων των παραπάνω, δίνεται η σύµφωνη γνώµη 

των Σχολικών Συµβούλων, των ∆/ντών Εκπαίδευσης, του ∆/ντή του σχολείου, του Συλλόγου δι-

δασκόντων και όπου απαιτείται και σύµφωνη γνώµη των γονέων των µαθητών και νηπίων. Στις 

περιπτώσεις διεξαγωγής των πρακτικών ασκήσεων φοιτητών, οι εκπαιδευτικοί κάθε τάξης παρευρί-

σκονται υποχρεωτικά µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και είναι υπεύθυνοι για όλη την εκπαιδευτική 

διαδικασία και την ασφάλεια των µαθητών. 

Επισηµαίνεται ότι σε καµία περίπτωση δε δίνονται στοιχεία των µαθητών σε πρόσωπο ή φορέα. Υπεύ-

θυνος στην περίπτωση αυτή καθίσταται ο ∆/ντής του Σχολείου. Για την παρουσία ειδικών επιστηµό-

νων, καλλιτεχνών, κ.λ.π. στα σχολεία, στα πλαίσια της σχολικής ζωής και του πολιτισµού, ισχύουν τα 

αναφερόµενα στην παρ. 4, του άρθρου 13 του Π∆ 201/98. 

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών Π.Τ.∆.Ε και Τ.Ε.Α.Π.Η πραγµατοποιείται σε σχολεία που είναι 

ορισµένα µε Υπουργικές Αποφάσεις. 

Στην περίπτωση αιτηµάτων για ορισµό επιπλέον σχολείων, το αντίστοιχο Τµήµα του Πανεπιστηµίου 

υποβάλλει το αίτηµά του στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπ. Π∆ΒΜΘ προκειµένου να εκδοθεί Υπουρ-

γική Απόφαση.  

Αιτήµατα τα οποία προέρχονται από εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε την 

πραγµατοποίηση ρεπορτάζ, ταινιών κλπ σε σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, υπο-

βάλλονται στην ∆/νση Σπουδών Π. Ε του Υπ.Π∆ΒΜΘ. Στην περίπτωση που χορηγείται από το Υπ. 

Π∆ΒΜΘ η σχετική άδεια, η όλη διαδικασία της καταγραφής από τα Μ.Μ.Ε οριοθετείται από τους κα-

νόνες δεοντολογίας για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.  

• Φ.3 /97 /108630/ Γ1/21- 8-2008 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Προγράµµατα, εκδηλώσεις, δραστηριότητες, πρακτικές ασκήσεις, καθώς και έρευνες πραγµατοποι-

ούνται µόνο µετά την έγκριση των αρµόδιων ∆/νσεων του ΥΠΕΠΘ, σύµφωνα µε τη µε αριθµ. 

49181/Γ2/18-5-2005 Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ. Για την υλοποίησή τους κρίνεται απαραίτητη η σύµ-

φωνη γνώµη των Σχολικών Συµβούλων και των ∆/ντών Εκπαίδευσης.  

Στις περιπτώσεις πρακτικών ασκήσεων φοιτητών, οι δάσκαλοι βρίσκονται µέσα στην αίθουσα και εί-

ναι υπεύθυνοι για όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και την ασφάλεια των µαθητών.  

Αιτήµατα τα οποία προέρχονται από εκπροσώπους των µέσων µαζικής ενηµέρωσης σχετικά µε την 

πραγµατοποίηση επισκέψεων σε σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, θα υποβάλλονται 

στην ∆/νση Σπουδών Π.Ε του ΥΠΕΠΘ. Εφόσον τους χορηγηθεί η σχετική άδεια, θα λαµβάνονται τα 

απαραίτητα µέτρα, ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασµός της προσωπικότητας και των ευαίσθητων προ-

σωπικών δεδοµένων των µαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, καθώς και η οµαλή λειτουργία του 

σχολείου. Τονίζεται ότι σε καµία περίπτωση δε δίνονται στοιχεία των µαθητών σε πρόσωπο ή φορέα. 

Υπεύθυνος στην περίπτωση αυτή καθίσταται ο ∆/ντής του Σχολείου.  

Για την παρουσία ειδικών επιστηµόνων, καλλιτεχνών, κ.λ.π. στα σχολεία, στα πλαίσια της σχολικής 

ζωής και του πολιτισµού, ισχύουν τα αναφερόµενα στο Π∆ 201/98, άρθρο 13, παρ.4. 

• Γ2/49181/18-05-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Άδεια εισόδου σε Σχολεία 

Με αφορµή ερωτήµατα που ετέθησαν στις υπηρεσίες µας αναφορικά µε την πραγµατοποίηση προ-

γραµµάτων επιµόρφωσης εκπαιδευτικών, εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων, διεξαγωγή ερευνών στα 

σχολεία καθώς και τη διανοµή εκπαιδευτικού ή άλλου εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού, σας γνωρί-

ζουµε τα εξής: 
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∆εν επιτρέπεται η ικανοποίηση τέτοιων αιτηµάτων χωρίς την έγκριση των αρµοδίων ∆/νσεων του 

ΥΠΕΠΘ που έχουν, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τη σχετική αρµοδιότητα. 

Παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων και οι Προϊστάµενοι των Γραφείων Π/θµιας Εκπ/σης 

και ∆/θµιας Εκπ/σης να φροντίσουν για την εφαρµογή της εγκυκλίου αυτής 

 

 

∆ιαδικασία   

 

Το αίτηµα του φορέα για έγκριση  διεξαγωγής,  προγραµµάτων, δραστηριοτήτων, εκ-

δηλώσεων σε σχολείο, υποβάλλεται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του ΥΠΑΙΘ:  

• είτε απευθείας, µε σχετική ενηµέρωση της αρµόδιας ∆∆Ε  

 

• είτε δια µέσου της  αρµόδιας ∆∆Ε, στην οποία υπάγεται η σχολική µονάδα 

και  µε θετικές εισηγήσεις: 

Α)του συλλόγου διδασκόντων 

Β του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων 

Γ) των γονέων και κηδεµόνων των µαθητών, όπου απαιτείται 

∆) του/της παιδαγωγικά υπεύθυνου/ης  σχολικού/ης συµβούλου 
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4. Εκπαιδευτική παρέµβαση, σε µαθητές και εκπαιδευτικούς 

σε σχολική µονάδα   
 
 

Νοµοθεσία 

• Γ7/37593/13-04-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Εκπαιδευτικές Παρεµβάσεις στα Σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης όλης της 

χώρας 

Σας ενηµερώνουµε ότι, για οποιαδήποτε εκπαιδευτική παρέµβαση από συνεργαζόµενους µε το 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. επιστηµονικούς φορείς ή επιστήµονες, σε µαθητές και εκπαιδευτικούς, θα πρέπει εκ των 

προτέρων να υπάρχει έγκριση από την αρµόδια ∆ιεύθυνση ΣΕΠΕ∆ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και να πραγµατο-

ποιείται µε την εποπτεία των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και Υπευθύνων Συµβουλευτικών Σταθµών 

Νέων (ΣΣΝ).  

Υπεύθυνοι νια την τήρηση των παραπάνω είναι οι ∆ιευθυντές των Σχολικών Μονάδων. 

 

 

∆ιαδικασία   

 

Το αίτηµα του φορέα για έγκριση  πραγµατοποίησης  εκπαιδευτικής παρέµβασης σε 

σχολείο, υποβάλλεται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του ΥΠΑΙΘ:  

• είτε απευθείας, µε σχετική ενηµέρωση της αρµόδιας ∆∆Ε  

 

• είτε δια µέσου της  αρµόδιας ∆∆Ε, στην οποία υπάγεται η σχολική µονάδα 

και  µε θετικές εισηγήσεις: 

Α)του συλλόγου διδασκόντων 

Β του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων 

Γ) των γονέων και κηδεµόνων των µαθητών, όπου απαιτείται 

∆) του/της παιδαγωγικά υπεύθυνου/ης  σχολικού/ης συµβούλου 

 

 

Απαραίτητη είναι η εποπτεία των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας (ή Υπεύθυνους Σχολι-

κών ∆ραστηριοτήτων) και Υπευθύνων Συµβουλευτικών Σταθµών Νέων (ΣΣΝ).  
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5. Είσοδος φωτογράφων σε σχολικές µονάδες για φωτογρα-

φήσεις  
 
 

Νοµοθεσία 

• Γ1/468/08-05-1997 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Είσοδος φωτογράφων στα σχολεία 

Με αφορµή ερωτήµατα που υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά µε την είσοδο φωτογρά-

φων στα σχολεία για τη φωτογράφηση µαθητών, σας κάνουµε γνωστά τα ακόλουθα:  

Οι φωτογράφοι δεν θα γίνονται δεκτοί σε ώρες λειτουργίας του σχολείου για την άσκηση του επαγγέλ-

µατος τους. 

Στις περιπτώσεις εκείνες που εκφράζεται κοινή επιθυµία των γονέων να έχουν αναµνηστικές φωτο-

γραφίες των παιδιών τους από την φοίτηση τους στο σχολείο, µπορούν οι σύλλογοι γονέων και κηδε-

µόνων, µε δική τους ευθύνη, να καλούν επαγγελµατίες φωτογράφους, σε χρόνο εκτός διδακτικού ωρα-

ρίου και µε την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι σχετικές οικονοµικές διατάξεις (έκδοση αποδείξεων 

κτλ.).  

Επισηµαίνεται ότι οι ∆/ντές και το διδακτικό προσωπικό των σχολικών µονάδων δεν έχουν καµία ανά-

µειξη σ` αυτή τη διαδικασία. 
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6. Είσοδος εκπροσώπων των ΜΜΕ σε σχολικές µονάδες 
 
 

Νοµοθεσία 

• Φ.3/788/95795/Γ1/25-08-2011/ΥΠ∆ΒΜΘ 

∆ιεξαγωγή ερευνών, προγραµµάτων, δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, καθώς και πρακτικών ασκήσεων 

φοιτητών και σπουδαστών, πραγµατοποιούνται στις σχολικές µονάδες µόνο µετά από την έγκριση των 

αρµόδιων ∆/νσεων του Υπ. Π∆ΒΜΘ, σύµφωνα µε τη µε αριθµ. 49181/Γ2/18-5-2005 Εγκύκλιο του Υπ. 

Π∆ΒΜΘ. Για την εύρυθµη διεξαγωγή όλων των παραπάνω, δίνεται η σύµφωνη γνώµη των Σχολικών 

Συµβούλων, των ∆/ντών Εκπαίδευσης, του ∆/ντή του σχολείου, του Συλλόγου διδασκόντων και όπου 

απαιτείται και σύµφωνη γνώµη των γονέων των µαθητών και νηπίων. Στις περιπτώσεις διεξαγωγής 

των πρακτικών ασκήσεων φοιτητών, οι εκπαιδευτικοί κάθε τάξης παρευρίσκονται υποχρεωτικά µέσα 

στην αίθουσα διδασκαλίας και είναι υπεύθυνοι για όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και την ασφάλεια 

των µαθητών. 

Επισηµαίνεται ότι σε καµία περίπτωση δε δίνονται στοιχεία των µαθητών σε πρόσωπο ή φορέα. Υπεύ-

θυνος στην περίπτωση αυτή καθίσταται ο ∆/ντής του Σχολείου. Για την παρουσία ειδικών επιστηµό-

νων, καλλιτεχνών, κ.λ.π. στα σχολεία, στα πλαίσια της σχολικής ζωής και του πολιτισµού, ισχύουν τα 

αναφερόµενα στην παρ. 4, του άρθρου 13 του Π∆ 201/98. 

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών Π.Τ.∆.Ε και Τ.Ε.Α.Π.Η πραγµατοποιείται σε σχολεία που είναι 

ορισµένα µε Υπουργικές Αποφάσεις. 

Στην περίπτωση αιτηµάτων για ορισµό επιπλέον σχολείων, το αντίστοιχο Τµήµα του Πανεπιστηµίου 

υποβάλλει το αίτηµά του στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπ. Π∆ΒΜΘ προκειµένου να εκδοθεί Υπουρ-

γική Απόφαση.  

Αιτήµατα τα οποία προέρχονται από εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε 

την πραγµατοποίηση ρεπορτάζ, ταινιών κλπ σε σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευ-

σης, υποβάλλονται στην ∆/νση Σπουδών Π. Ε του Υπ.Π∆ΒΜΘ. Στην περίπτωση που χορηγείται 

από το Υπ. Π∆ΒΜΘ η σχετική άδεια, η όλη διαδικασία της καταγραφής από τα Μ.Μ.Ε οριοθε-

τείται από τους κανόνες δεοντολογίας για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

• Φ3/1207/Γ1/988/06-11-2000 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Στα πλαίσια του ανοίγµατος του σχολείου στην κοινωνία εντάσσεται και η συνεργασία του µε διάφο-

ρους φορείς, µεταξύ των οποίων είναι και οι εκπρόσωποι των µέσων ενηµέρωσης, οι οποίοι µπορούν 

να επισκέπτονται τα σχολεία και να συνεργάζονται µε τους εκπαιδευτικούς. 

Ωστόσο, λόγω της ιδιαιτερότητας του σχολείου και της αναστάτωσης που προκαλείται στο πρόγραµµα 

λειτουργίας του, οι οποιεσδήποτε επισκέψεις δηµοσιογράφων θα πρέπει να είναι προγραµµατισµένες 

και να πραγµατοποιούνται ύστερα από συνεννόηση µε το διευθυντή του σχολείου. 

Οι αιτήσεις των εκπροσώπων των µέσων ενηµέρωσης που επιθυµούν να επισκεφτούν τα σχολεία 

θα υποβάλλονται στις ∆ιευθύνσεις Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας (Πρωτοβάθµιας και ∆ευ-

τεροβάθµιας Εκπαίδευσης ανάλογα) και εφόσον το αίτηµα γίνει δεκτό, το Υπουργείο Παιδείας θα 

χορηγεί σχετική άδεια, µε την προϋπόθεση ότι θα λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να 

εξασφαλίζεται ο σεβασµός της προσωπικότητας και των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων 

των µαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων, καθώς και η οµαλή λειτουργία του σχολείου. 

 

∆ιαδικασία   

Το αίτηµα του Μ.Μ.Ε. για αδειοδότηση επίσκεψης σε σχολείο, υποβάλλεται στην 

αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υ.ΠΑΙ.Θ.,  

• είτε απευθείας 

•  είτε δια µέσου της  αρµόδιας ∆.∆.Ε., στην οποία υπάγεται η σχολική µονάδα, έ-

χοντας τις θετικές εισηγήσεις: 

Α)του συλλόγου διδασκόντων 

Β του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων 

Γ) του/της παιδαγωγικά υπεύθυνου/ης σχολικού/ης συµβούλου 
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7. Πραγµατοποίηση εκδηλώσεων από ιδιωτικούς φορείς σε 

σχολικές µονάδες ∆.Ε. στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελ-

µατικού Προσανατολισµού (ΣΕΠ)  
 
 

Νοµοθεσία 

• Γ7/8974/26-01-2012 Υπ. Παιδείας 

Πραγµατοποίηση εκδηλώσεων από ιδιωτικούς φορείς σε σχολικές µονάδες ∆.Ε. στο πλαίσιο του 

Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΣΕΠ) 

Με αφορµή ερωτήµατα που ετέθησαν στην υπηρεσία µας, αναφορικά µε την πραγµατοποίηση ενηµε-

ρωτικών ηµερίδων, σεµιναρίων και άλλων εκδηλώσεων από ιδιωτικούς φορείς στο πλαίσιο του Σχολι-

κού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΣΕΠ), σας γνωρίζουµε τα εξής: 

∆εν επιτρέπεται η διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων από ιδιώτες, ιδίως εντός σχολικού ωραρίου, πα-

ρά µόνον αν γίνεται σε συνεργασία µε τους υπευθύνους ΣΕΠ-ΚΕΣΥΠ, το σύλλογο διδασκόντων και 

σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που το Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ. έχει πρωτόκολλο συνεργασίας µε φορείς ιδιωτικού 

δικαίου ή µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπου και πάλι όµως η συνεργασία µε το διευθυντή και το 

σύλλογο διδασκόντων είναι ευκταία. 

 

• Γ2/1780/09-04-96   (ΦΕΚ 228/09-04-1996, τ. Β΄ ) 

Επισκέψεις µαθητών σε χώρους εργασίας και εκπαίδευσης, προσκλήσεις επαγγελµατιών, γονέων 

και κηδεµόνων στα σχολεία ∆.Ε. στα πλαίσια του ΣΕΠ.  

 Β. Την πρόσκληση επαγγελµατιών στο σχολείο ως εξής: 

Με ευθύνη του ∆ντή του σχολείου και του καθηγητή που εφαρµόζει το ΣΕΠ καλούνται επαγγελµατίες 

στο σχολείο για να ενηµερώσουν και να συζητήσουν µε τους µαθητές γιο το επάγγελµα τους. Η συνερ-

γασία αυτή γίνεται µέχρι τέσσερις φορές το χρόνο γιο τα δύο τετράµηνα εφαρµογής ή µέχρι δύο φορές 

για το ένα τετράµηνο εφαρµογής για µια ή δύο διδακτικές ώρες κάθε φορά, µετά από κατάλληλη προ-

σαρµογή του προγράµµατος στις τάξεις που εφαρµόζεται ο ΣΕΠ. 

Είναι δυνατόν επίσης να αφιερωθεί µια ολόκληρη σχολική ηµέρα γιο να πραγµατοποιηθεί στο σχολείο 

η ηµέρα επαγγελµάτων. Κατά τη διάρκεια της ηµέρας αυτής και µετά από κατάλληλη οργάνωση προ-

σκαλούνται στο σχολείο πολλοί επαγγελµατίες. Οι µαθητές των τάξεων εφαρµογής του ΣΕΠ έχουν την 

ευκαιρία την ίδια ηµέρα να έλθουν σε επαφή για συζήτηση και ενηµέρωση µε άσο το δυνατόν περισ-

σότερους επαγγελµατίες και νο πάρουν υλικό σχετικό µε την επαγγελµατική ζωή και την αγορά εργα-

σίας. Σχετικές οδηγίες προσαρµοσµένες στις ανάγκες των σχολείων κάθε περιοχής δίνουν ι υπεύθυνοι 

ΣΕΠ.  

 Γ. Την πρόσκληση γονέων και κηδεµόνων στο σχολείο ως εξής: 

Οι γονείς και κηδεµόνες προσκαλούνται στο σχολείο για να ενηµερωθούν σχετικά µε τους σκοπούς και 

τους στόχους του θεσµού του ΣΕΠ και τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές διεξόδους των παιδιών 

τους.   

Ειδικά σι γονείς και κηδεµόνες των µαθητών της Γ τάξης Γυµνασίου ενηµερώνονται για τις δυνατότη-

τες συνέχισης σπουδών των µαθητών στο χώρο της ∆/θµιας Εκπαίδευσης και για τις εκπαιδευτικές και 

επαγγελµατικές δυνατότητες - διεξόδους µετά την αποφοίτησή τους από τη ∆/θµια Εκπ/ση ως εξής:   

1. Με ευθύνη του ∆/ντή κάθε Γυµνασίου και µετά από σχετικές οδηγίες του υπευθύνου ΣΕΠ της περι-

οχής, οργανώνεται σε κάθε Γυµνάσιο µία οµιλία από τους καθηγητές που εφαρµόζουν το ΣΕΓΙ προς 

τους γονείς και κηδεµόνες και σε χρόνο που θα κριθεί κατάλληλος για τη µεγαλύτερη δυνατή συµµε-

τοχή.   

2.Για την ενηµερωτική αυτή οµιλία είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν µέχρι δύο διδακτικές ώρες του 

ηµερήσιου προγράµµατος διδασκαλίας. 

3. Είναι σκόπιµο σι οµιλίες σε όλη τη χώρα να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την τελική δήλωση των 

µαθητών σχετικά µε την επιλογή τύπου σχολείου µετά το Γυµνάσιο. 

∆. Κάθε άλλη σχετική απόφαση καταργείται. 
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8.  Παρουσία ειδικών επιστηµόνων στα σχολεία 
 
 

Νοµοθεσία 

• Φ3/180/Γ1/145/14-02-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Παρουσία ειδικών επιστηµόνων στα σχολεία 

Με αφορµή ερωτήµατα που υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και αναφέρονται στη δυνατότητα 

παρουσίας στα σχολεία ειδικών επιστηµόνων που διατίθενται από διάφορους φορείς (π.χ. Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση) σας κάνουµε γνωστά τα ακόλουθα: 

1. Στο σχολείο παρευρίσκονται µόνο οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σ` αυτό και κατά συνέπεια η πα-

ραµονή στο σχολικό χώρο ειδικών επιστηµόνων ( π.χ. ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών) που διατί-

θενται από διάφορους φορείς δεν είναι δυνατή. 

2. Για ειδικές περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συνεργάζονται µε τα αναγνωρισµένα Ψυχο-

παιδαγωγικά Κέντρα ( Ψυχοπαιδαγωγικές Υπηρεσίες) και να καλούν στα σχολεία ειδικούς επιστήµο-

νες - συνεργάτες τους, σύµφωνα µε το εδάφιο ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Π.∆. 201/98, 

όταν αυτό χρειαστεί, ύστερα βεβαίως από συνεννόηση µε τους σχολικούς συµβούλους δηµοτικής εκ-

παίδευσης και ειδικής αγωγής. 

3. Είναι γεγονός ότι σε πολλά δηµοτικά σχολεία υπηρετούν εκπαιδευτικοί που έχουν ειδικές σπουδές ή 

µετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή. Η σχολική µονάδα θα πρέπει να αξιοποιεί τους εκπαιδευτικούς 

αυτούς, ανεξάρτητα αν υπηρετούν σε ειδικές ή άλλες τάξεις και θα είναι οι πρώτοι από τους οποίους 

θα ζητείται η συνδροµή από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς για την αντιµετώπιση ειδικών περιπτώ-

σεων. Είναι αυτονόητο ότι η συνεργασία αυτή δεν θα πρέπει να λειτουργεί σε βάρος των διδακτικών 

καθηκόντων των παραπάνω εκπαιδευτικών. 

4. Στις περιπτώσεις που λειτουργούν από δήµους Κέντρα Υποστήριξης, είναι αυτονόητο ότι αυτά δεν 

µπορούν να στεγασθούν σε σχολικό χώρο ούτε είναι διαπιστωµένα όπως είναι οι αναγνωρισµένες Ψυ-

χοπαιδαγωγικές Υπηρεσίες µε τις οποίες όπως αναφέρουµε στην παραπάνω παράγραφο 2 πρωτίστως 

θα συνεργάζονται οι σχολικές µονάδες. Ωστόσο οι αρµόδιοι των παραπάνω Κέντρων Υποστήριξης (τα 

οποία εµφανίζονται µε διάφορες ονοµασίες) µπορούν να επικοινωνούν µε τους διευθυντές των σχο-

λείων, να τους ενηµερώνουν για το έργο που προτίθενται να προσφέρουν και να ρυθµίζουν το θέµα της 

επικοινωνίας τους (γνωστοποίηση διεύθυνσης του κέντρου, τηλεφώνων, υπευθύνων κ.λ.π), ώστε, όταν 

θεωρηθεί απαραίτητο, να καλούνται από τη σχολική µονάδα για συνεργασία ή να γίνεται γνωστή η 

λειτουργία τους στους γονείς. Επισηµαίνεται ότι στο σχολικό χώρο οι υπεύθυνοι των κέντρων αυ-

τών συνεργάζονται µε τους εκπαιδευτικούς και όχι και µε τους µαθητές, τους οποίους µόνο οι 

γονείς µπορούν να οδηγήσουν σε παρόµοιες υπηρεσίες ή να φέρουν σε επικοινωνία τα παιδιά τους 

µε τους υπεύθυνους αυτών των κέντρων. 
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9. Είσοδος καθηγητών Φυσικής Αγωγής σε σχολικές µονά-

δες 
 
 

Νοµοθεσία 

• Γ2/27500/27-02-2013 Υπ. Παιδείας 

Άδεια εισόδου καθηγητών Φυσικής Αγωγής σε σχολικές µονάδες 

Απαντώντας στο ………. έγγραφο σας και σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 97/Α//14-02-2013 εισήγηση 

της ∆ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής, σας γνωρίζουµε ότι: 

Επιτρέπουµε την είσοδο επιλεγµένων καθηγητών Φυσικής Αγωγής (προπονητές κλιµακίων της Οµο-

σπονδίας) για το σχολικό έτος 2012-2013 σε σχολικές µονάδες ∆/θµιας Εκπ/σης, µε σκοπό την ενηµέ-

ρωση των µαθητών για το Ολυµπιακό Άθληµα του Στίβου. 

Προκειµένου να µη διαταραχθεί η εύρυθµη λειτουργία των σχολείων, παρακαλούµε, το παραπάνω 

πρόγραµµα να υλοποιηθεί µε τις εξής προϋποθέσεις: 

Α) Οι επισκέψεις των προπονητών να πραγµατοποιηθούν µετά από συνεννόηση µε τους Σχολι-

κούς Συµβούλους Φυσικής Αγωγής και τους ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων και µε τη σύµ-

φωνη γνώµη του Συλλόγου ∆ιδασκόντων. 

Β) Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του παραπάνω προγράµµατος, να παρίσταται εκπαιδευτικός ορισµέ-

νος από το ∆ιευθυντή του Σχολείου. 

Γ) Οι συµµετέχοντες µαθητές-τριες στην παραπάνω διαδικασία να έχουν τη σύµφωνη γνώµη (ε-

νυπόγραφη δήλωση) των γονέων τους µε ευθύνη των οποίων θα εξασφαλίζεται και η δυνατότητα 

συµµετοχής τους από ιατρικής πλευράς. 

∆) Η παρουσίαση του προγράµµατος θα γίνει, χωρίς την προώθηση διαφηµιστικού υλικού. 

Παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης να ενηµερώσουν τους 

∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων αρµοδιότητάς τους. 

 

 

∆ιαδικασία   

 

Το αίτηµα του φορέα για αδειοδότηση εισόδου επιλεγµένων καθηγητών Φυσικής 

Αγωγής (προπονητές, κλιµακίων της Οµοσπονδίας) σε σχολείο, υποβάλλεται απευ-

θείας στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του ΥΠΑΙΘ. 

Εκτός της αδειοδότησης από το ΥΠΑΙΘ απαραίτητες είναι οι θετικές εισηγήσεις: 

 

Α)του συλλόγου διδασκόντων 

Β του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων 

Γ)του/της παιδαγωγικά υπεύθυνου σχολικού συµβούλου 
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10. Πρακτική άσκηση φοιτητών και σπουδαστών σε σχολεία 
 
 

Νοµοθεσία 

• Φ.3/788/95795/Γ1/25-08-2011/ΥΠ∆ΒΜΘ 

∆ιεξαγωγή ερευνών, προγραµµάτων, δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, καθώς και πρακτικών ασκήσε-

ων φοιτητών και σπουδαστών, πραγµατοποιούνται στις σχολικές µονάδες µόνο µετά από την έγκρι-

ση των αρµόδιων ∆/νσεων του Υπ. Π∆ΒΜΘ, σύµφωνα µε τη µε αριθµ. 49181/Γ2/18-5-2005 Εγκύκλιο 

του Υπ. Π∆ΒΜΘ. Για την εύρυθµη διεξαγωγή όλων των παραπάνω, δίνεται η σύµφωνη γνώµη των 

Σχολικών Συµβούλων, των ∆/ντών Εκπαίδευσης, του ∆/ντή του σχολείου, του Συλλόγου διδασκόντων 

και όπου απαιτείται και σύµφωνη γνώµη των γονέων των µαθητών και νηπίων. Στις περιπτώσεις διε-

ξαγωγής των πρακτικών ασκήσεων φοιτητών, οι εκπαιδευτικοί κάθε τάξης παρευρίσκονται υπο-

χρεωτικά µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και είναι υπεύθυνοι για όλη την εκπαιδευτική διαδι-

κασία και την ασφάλεια των µαθητών. 

Επισηµαίνεται ότι σε καµία περίπτωση δε δίνονται στοιχεία των µαθητών σε πρόσωπο ή φορέα. Υπεύ-

θυνος στην περίπτωση αυτή καθίσταται ο ∆/ντής του Σχολείου. Για την παρουσία ειδικών επιστηµό-

νων, καλλιτεχνών, κ.λ.π. στα σχολεία, στα πλαίσια της σχολικής ζωής και του πολιτισµού, ισχύουν τα 

αναφερόµενα στην παρ. 4, του άρθρου 13 του Π∆ 201/98. 

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών Π.Τ.∆.Ε και Τ.Ε.Α.Π.Η πραγµατοποιείται σε σχολεία που 

είναι ορισµένα µε Υπουργικές Αποφάσεις. Στην περίπτωση αιτηµάτων για ορισµό επιπλέον σχο-

λείων, το αντίστοιχο Τµήµα του Πανεπιστηµίου υποβάλλει το αίτηµά του στην αρµόδια ∆ιεύθυν-

ση του Υπ. Π∆ΒΜΘ προκειµένου να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση.  

Αιτήµατα τα οποία προέρχονται από εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε την 

πραγµατοποίηση ρεπορτάζ, ταινιών κλπ σε σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, υπο-

βάλλονται στην ∆/νση Σπουδών Π. Ε του Υπ.Π∆ΒΜΘ. Στην περίπτωση που χορηγείται από το Υπ. 

Π∆ΒΜΘ η σχετική άδεια, η όλη διαδικασία της καταγραφής από τα Μ.Μ.Ε οριοθετείται από τους κα-

νόνες δεοντολογίας για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.  

 

• Φ.3 /97 /108630/ Γ1/21- 8-2008 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Προγράµµατα, εκδηλώσεις, δραστηριότητες, πρακτικές ασκήσεις, καθώς και έρευνες πραγµατοποι-

ούνται µόνο µετά την έγκριση των αρµόδιων ∆/νσεων του ΥΠΕΠΘ, σύµφωνα µε τη µε αριθµ. 

49181/Γ2/18-5-2005 Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ. Για την υλοποίησή τους κρίνεται απαραίτητη η σύµφωνη 

γνώµη των Σχολικών Συµβούλων και των ∆/ντών Εκπαίδευσης.  

Στις περιπτώσεις πρακτικών ασκήσεων φοιτητών, οι δάσκαλοι βρίσκονται µέσα στην αίθουσα και εί-

ναι υπεύθυνοι για όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και την ασφάλεια των µαθητών.  

Αιτήµατα τα οποία προέρχονται από εκπροσώπους των µέσων µαζικής ενηµέρωσης σχετικά µε την 

πραγµατοποίηση επισκέψεων σε σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, θα υποβάλλονται 

στην ∆/νση Σπουδών Π.Ε του ΥΠΕΠΘ. Εφόσον τους χορηγηθεί η σχετική άδεια, θα λαµβάνονται τα 

απαραίτητα µέτρα, ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασµός της προσωπικότητας και των ευαίσθητων προ-

σωπικών δεδοµένων των µαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, καθώς και η οµαλή λειτουργία του 

σχολείου. Τονίζεται ότι σε καµία περίπτωση δε δίνονται στοιχεία των µαθητών σε πρόσωπο ή φορέα. 

Υπεύθυνος στην περίπτωση αυτή καθίσταται ο ∆/ντής του Σχολείου.  

Για την παρουσία ειδικών επιστηµόνων, καλλιτεχνών, κ.λ.π. στα σχολεία, στα πλαίσια της σχολικής 

ζωής και του πολιτισµού, ισχύουν τα αναφερόµενα στο Π∆ 201/98, άρθρο 13, παρ.4. 

 

• Γ2/49181/18-05-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Άδεια εισόδου σε Σχολεία 

Με αφορµή ερωτήµατα που ετέθησαν στις υπηρεσίες µας αναφορικά µε την πραγµατοποίηση προ-

γραµµάτων επιµόρφωσης εκπαιδευτικών, εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων, διεξαγωγή ερευνών στα σχο-

λεία καθώς και τη διανοµή εκπαιδευτικού ή άλλου εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού , σας γνωρίζουµε 

τα εξής: 

∆εν επιτρέπεται η ικανοποίηση τέτοιων αιτηµάτων χωρίς την έγκριση των αρµοδίων ∆/νσεων του 

ΥΠΕΠΘ που έχουν, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τη σχετική αρµοδιότητα. 



Οδηγός διαχείρισης εισόδου

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
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Παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές των

και ∆/θµιας Εκπ/σης να φροντίσουν

 

∆ιαδικασία 

 

Ακολουθείται η διαδικασία

των που προβλέπεται στην ιστοσελίδα

  

ΑΤΛΑΣ 

Σύστηµα Κεντρικής Υποστήριξης

Μία νέα διαδικτυακή υπηρεσία

Ελληνικών ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων

φορείς στην εύρεση φοιτητών

κή χρονιά από το Εθνικό ∆ίκτυο

ΑΤΛΑΣ - Σύστηµα Κεντρικής

ΑΕΙ (http://atlas.grnet.gr), διασυνδέει

φορείς που παρέχουν θέσεις

βερνητικές οργανώσεις κλπ

τα ιδρύµατα και τους φοιτητές

να βελτιωθεί σηµαντικά η ποιότητα

ο αριθµός των ασκούµενων

νόµηση ανθρώπινων πόρων

ων υποδοχής των ασκούµενων

Με τη χρήση του συστήµατος

σκησης, αφού οι θέσεις δηλώνονται

όλα τα ιδρύµατα και τµήµατα

συντονίζουν τη διαδικασία

Πρακτικής Άσκησης, Γραφεία

ζητήσεις θέσεων και να τις α

Επιπλέον οι φοιτητές έχουν τη

τών θέσεων πρακτικής άσκησης

επιχειρήσεων και οργανισµών

 Επισηµαίνεται ότι το σύστηµα

τητών από τους φορείς, η οποία

ων. 

Η εγγραφή των φορέων καθώς

µη στο σύνδεσµο http://submit

διαχείρισης εισόδου τρίτων σε σχολεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
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∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων και οι Προϊστάµενοι των Γραφείων Π

να φροντίσουν για την εφαρµογή της εγκυκλίου αυτής 

διαδικασία εγγραφής ως φορέα υποδοχής πρακτικής άσκησης

προβλέπεται στην ιστοσελίδα: 

Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

διαδικτυακή υπηρεσία που στηρίζει την πρακτική άσκηση των φοιτητών

ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων και διευκολύνει τους δηµόσιους και

φοιτητών µε ποιοτικά κριτήρια, υλοποιείται τη φετινή

το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ Α.Ε

Σύστηµα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης των

), διασυνδέει τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της χώρας

παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (επιχειρήσεις, οργανισµούς

οργανώσεις κλπ) σε ένα ενιαίο, κεντρικό σύστηµα, προσβάσιµο

και τους φοιτητές. Με τη χρήση του συστήµατος ΑΤΛΑΣ

σηµαντικά η ποιότητα της παρεχόµενης πρακτικής άσκησης

ασκούµενων φοιτητών. Επιπλέον συµβάλλει σηµαντικά στην

ρώπινων πόρων τόσο από την πλευρά των ιδρυµάτων όσο και

των ασκούµενων φοιτητών. 

του συστήµατος ΑΤΛΑΣ απλοποιείται η διαδικασία της πρακτικής

οι θέσεις δηλώνονται µία φορά, και γίνονται αυτοµάτως διαθέσιµες

τµήµατα που ο φορέας επιθυµεί. Τα όργανα των ιδρυµάτων

διαδικασία της πρακτικής άσκησης των φοιτητών τους

Άσκησης Γραφεία ∆ιασύνδεσης κλπ), µπορούν να πραγµατοποιούν

και να τις αντιστοιχίζουν στους φοιτητές. 

φοιτητές έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης και εντοπισµού των

πρακτικής άσκησης. Έτσι, εξασφαλίζεται η ισότιµη πρόσβαση

οργανισµών στη διαδικασία της πρακτικής άσκησης.

ότι το σύστηµα δεν υποκαθιστά τη διαδικασία επιλογής

τους φορείς, η οποία εξακολουθεί να γίνεται µε ευθύνη των

φορέων καθώς και η καταχώριση των θέσεων είναι ήδη

http://submit-atlas.grnet.gr. 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Γραφείων Π/θµιας Εκπ/σης 

ρακτικής άσκησης φοιτη-

Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ 

άσκηση των φοιτητών των 

δηµόσιους και ιδιωτικούς 

υλοποιείται τη φετινή ακαδηµαϊ-

Ε∆ΕΤ Α.Ε.). Η υπηρεσία 

Άσκησης των Φοιτητών 

ιδρύµατα της χώρας µε τους 

οργανισµούς, µη κυ-

οσβάσιµο από όλα 

συστήµατος ΑΤΛΑΣ αναµένεται 

πρακτικής άσκησης, καθώς και 

σηµαντικά στην εξοικο-

ιδρυµάτων όσο και των φορέ-

διαδικασία της πρακτικής ά-

αυτοµάτως διαθέσιµες σε 

όργανα των ιδρυµάτων που 

φοιτητών τους (Γραφεία 

να πραγµατοποιούν ανα-

εντοπισµού των επιθυµη-

ισότιµη πρόσβαση όλων των 

άσκησης. 

διαδικασία επιλογής των φοι-

µε ευθύνη των τελευταί-

θέσεων είναι ήδη διαθέσι-
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Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν προς όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. Για περισσό-

τερες πληροφορίες καθώς και για τεχνική υποστήριξη µπορείτε να απευθύνεστε στο 

Γραφείο Αρωγής Χρηστών του προγράµµατος, µέσω του συνδέσµου 

http://atlas.grnet.gr/Contact.aspx, ή τηλεφωνικά στο 210 7724390. 
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11. Πρακτική άσκηση εκπαιδευτικών σε σχολεία 
 
 

Νοµοθεσία 

• 8773/ΙΑ/19-08-2011 /(ΦΕΚ 1847 τ Β΄) 

 Άρθρο 3 

Πρακτική άσκηση προσαρµογής 

1. Η πρακτική άσκηση προσαρµογής πραγµατοποιείται κατ’ επιλογή του ενδιαφεροµένου σε ιδιωτική 

ή δηµόσια σχολική µονάδα της ∆ιεύθυνσης ή του Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ή ∆ευτερο-

βάθµιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, της επιλογής του ενδιαφεροµένου, εφόσον τούτο είναι δυνατό. 

Η συγκεκριµένη σχολική µονάδα ορίζεται φορέας απασχόλησης για την πραγµατοποίηση της 

πρακτικής άσκησης προσαρµογής µε απόφαση του οικείου ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ή του Προϊ-

σταµένου του οικείου Γραφείου. 

Η πρακτική άσκηση περιλαµβάνει παρακολούθηση και πραγµατοποίηση διδασκαλίας εκ µέρους του 

ασκούµενου σε σχολικές τάξεις ή εργαστήρια. Το ακριβές περιεχόµενο και η διάρκεια της πρακτικής 

άσκησης προσαρµογής καθορίζονται µε την πράξη του Σ.Α.Ε.Π. περί επιβολής αντισταθµιστικών µέ-

τρων. 

Ο ∆ιευθυντής του σχολείου που έχει ορισθεί φορέας απασχόλησης ορίζει εκπαιδευτικό αντίστοιχης 

ειδικότητας ως υπεύθυνο υπό την επίβλεψη του οποίου πραγµατοποιείται η πρακτική άσκηση προσαρ-

µογής. Ο υπεύθυνος συντάσσει σχετική εξαµηνιαία Έκθεση Αξιολόγησης, την οποία υποβάλλει αµελ-

λητί στην αρµόδια αρχή που ορίζεται στο άρθρο 2. Αν στον ενδιαφερόµενο έχει επιβληθεί µε την από-

φαση επιβολής αντισταθµιστικών µέτρων πρακτική άσκηση προσαρµογής διάρκειας µικρότερης των 

έξι µηνών, η σχετική έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται από τον υπεύθυνο και υποβάλλεται στην αρ-

µόδια αρχή που ορίζεται στο άρθρο 2 µε την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης….. 

 
∆ιαδικασία 

 
Το αίτηµα του εκπαιδευτικού, για πρακτική άσκηση, υποβάλλεται στην αρµόδια 

∆ιεύθυνση του ΥΠΑΙΘ.  

Ο ενδιαφερόµενος για πρακτική άσκηση εκπαιδευτικός αφού πάρει την έγκριση από 

το ΥΠΑΙΘ έρχεται σε συνεννόηση µε σχολική µονάδα.  

Με απόφαση του οικείου ∆/ντή Εκπαίδευσης  ορίζεται η συγκεκριµένη σχολική µο-

νάδα φορέας απασχόλησης για την πραγµατοποίηση της πρακτικής άσκησης προ-

σαρµογής. 

Τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση της σχετικής απόφασης από τον οικείο ∆/ντή 

Εκπαίδευσης  είναι: 

Α)Έγκριση από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του ΥΠΑΙΘ. 

Β)Αίτηση του ενδιαφερόµενου εκπαιδευτικού για πρακτική άσκηση σε σχολική µο-

νάδα. 

Γ)Σχετικό έγγραφο από την επιλεγµένη από τον εκπαιδευτικό σχολική µονάδα. 
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 12. Πραγµατοποίηση καλλιτεχνικών παραστάσεων σε σχο-

λικό χώρο και εντός σχολικού ωραρίου 
 
 

Νοµοθεσία 

• Φ.3/788/95795/Γ1/25-08-2011/ΥΠ∆ΒΜΘ 

∆ιεξαγωγή ερευνών, προγραµµάτων, δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, καθώς και πρακτικών ασκήσεων 

φοιτητών και σπουδαστών, πραγµατοποιούνται στις σχολικές µονάδες µόνο µετά από την έγκριση των 

αρµόδιων ∆/νσεων του Υπ. Π∆ΒΜΘ, σύµφωνα µε τη µε αριθµ. 49181/Γ2/18-5-2005 Εγκύκλιο του Υπ. 

Π∆ΒΜΘ. Για την εύρυθµη διεξαγωγή όλων των παραπάνω, δίνεται η σύµφωνη γνώµη των Σχολικών 

Συµβούλων, των ∆/ντών Εκπαίδευσης, του ∆/ντή του σχολείου, του Συλλόγου διδασκόντων και όπου 

απαιτείται και σύµφωνη γνώµη των γονέων των µαθητών και νηπίων. Στις περιπτώσεις διεξαγωγής 

των πρακτικών ασκήσεων φοιτητών, οι εκπαιδευτικοί κάθε τάξης παρευρίσκονται υποχρεωτικά µέσα 

στην αίθουσα διδασκαλίας και είναι υπεύθυνοι για όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και την ασφάλεια 

των µαθητών. 

Επισηµαίνεται ότι σε καµία περίπτωση δε δίνονται στοιχεία των µαθητών σε πρόσωπο ή φορέα. Υπεύ-

θυνος στην περίπτωση αυτή καθίσταται ο ∆/ντής του Σχολείου. Για την παρουσία ειδικών επιστηµό-

νων, καλλιτεχνών, κ.λ.π. στα σχολεία, στα πλαίσια της σχολικής ζωής και του πολιτισµού, ισχύουν τα 

αναφερόµενα στην παρ. 4, του άρθρου 13 του Π∆ 201/98. 

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών Π.Τ.∆.Ε και Τ.Ε.Α.Π.Η πραγµατοποιείται σε σχολεία που είναι 

ορισµένα µε Υπουργικές Αποφάσεις. 

Στην περίπτωση αιτηµάτων για ορισµό επιπλέον σχολείων, το αντίστοιχο Τµήµα του Πανεπιστηµίου 

υποβάλλει το αίτηµά του στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπ. Π∆ΒΜΘ προκειµένου να εκδοθεί Υπουρ-

γική Απόφαση.  

Αιτήµατα τα οποία προέρχονται από εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης σχετικά µε την 

πραγµατοποίηση ρεπορτάζ, ταινιών κλπ σε σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, υπο-

βάλλονται στην ∆/νση Σπουδών Π. Ε του Υπ.Π∆ΒΜΘ. Στην περίπτωση που χορηγείται από το Υπ. 

Π∆ΒΜΘ η σχετική άδεια, η όλη διαδικασία της καταγραφής από τα Μ.Μ.Ε οριοθετείται από τους κα-

νόνες δεοντολογίας για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.  

• Φ.3 /97 /108630/ Γ1/21- 8-2008 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Προγράµµατα, εκδηλώσεις, δραστηριότητες, πρακτικές ασκήσεις, καθώς και έρευνες πραγµατοποιού-

νται µόνο µετά την έγκριση των αρµόδιων ∆/νσεων του ΥΠΕΠΘ, σύµφωνα µε τη µε αριθµ. 

49181/Γ2/18-5-2005 Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ. Για την υλοποίησή τους κρίνεται απαραίτητη η σύµφωνη 

γνώµη των Σχολικών Συµβούλων και των ∆/ντών Εκπαίδευσης.  

Στις περιπτώσεις πρακτικών ασκήσεων φοιτητών, οι δάσκαλοι βρίσκονται µέσα στην αίθουσα και εί-

ναι υπεύθυνοι για όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και την ασφάλεια των µαθητών.  

Αιτήµατα τα οποία προέρχονται από εκπροσώπους των µέσων µαζικής ενηµέρωσης σχετικά µε την 

πραγµατοποίηση επισκέψεων σε σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, θα υποβάλλονται 

στην ∆/νση Σπουδών Π.Ε του ΥΠΕΠΘ. Εφόσον τους χορηγηθεί η σχετική άδεια, θα λαµβάνονται τα 

απαραίτητα µέτρα, ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασµός της προσωπικότητας και των ευαίσθητων προ-

σωπικών δεδοµένων των µαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, καθώς και η οµαλή λειτουργία του 

σχολείου. Τονίζεται ότι σε καµία περίπτωση δε δίνονται στοιχεία των µαθητών σε πρόσωπο ή φορέα. 

Υπεύθυνος στην περίπτωση αυτή καθίσταται ο ∆/ντής του Σχολείου.  

Για την παρουσία ειδικών επιστηµόνων, καλλιτεχνών, κ.λ.π. στα σχολεία, στα πλαίσια της σχολικής 

ζωής και του πολιτισµού, ισχύουν τα αναφερόµενα στο Π∆ 201/98, άρθρο 13, παρ.4.: 

• Π∆ 201/98, άρθρο 13, παρ.4 

4. Σχολική ζωή - Πολιτισµός  

 iii. Στα πλαίσια της σχολικής ζωής και του πολιτισµού πραγµατοποιούνται επισκέψεις και εκδηλώσεις 

στο χώρο του σχολείου κλιµακίων ή µεµονωµένων καλλιτεχνών µουσικής, θεάτρου, χορού, εικαστι-

κών τεχνών και άλλων πνευµατικών ανθρώπων ή ειδικών επιστηµόνων που καλούνται από σχολείο ή 

την τάξη. Οι δραστηριότητες αυτές εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασµό του σχολείου και πραγ-

µατοποιούνται µε ευθύνη του ∆ιευθυντή και του διδακτικού προσωπικού.  
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∆ιαδικασία   

 

Το αίτηµα του φορέα, για έγκριση πραγµατοποίησης καλλιτεχνικών παραστάσεων σε 

σχολείο, υποβάλλεται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του ΥΠΑΙΘ: 

 

• είτε απευθείας, µε σχετική ενηµέρωση της αρµόδιας ∆.∆.Ε.  

• είτε δια µέσου της  αρµόδιας ∆∆Ε, στην οποία υπάγεται η σχολική µονάδα, 

και  µε θετικές εισηγήσεις: 

Α)του συλλόγου διδασκόντων 

Β του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων 

Γ) του/της παιδαγωγικά υπεύθυνου/ης  σχολικού/ης συµβούλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οδηγός διαχείρισης εισόδου τρίτων σε σχολεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΡΑΜΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

23  

 

13. ∆ιασφάλιση µη εισόδου προσώπων άσχετων µε τη λει-

τουργία του σχολείου 
 
 

Νοµοθεσία 

• Γ2/2368/09-01-2007 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Οι ∆ιευθυντές των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υποχρεού-

νται να φροντίζουν, ώστε οι θύρες εισόδου - εξόδου στο χώρο του Σχολείου να παραµένουν κλειστές 

καθ` όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Σχολείου.  

Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται η ασφάλεια των µαθητών και αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και 

έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του Σχολείου καθώς και η είσοδος ατόµων που ουδεµία σχέση 

έχουν µε τη λειτουργία του Σχολείου. 

 

 

 

 

14. Οµιλίες πολιτικού περιεχοµένου εκπροσώπων κοµµάτων, 

φορέων συλλογικών οργάνων ή άλλων προσώπων 
 
 

Νοµοθεσία 

• 240/5/Γ2/1519/1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Παρακαλούµε να γνωρίσετε στους διευθυντές των σχολείων της αρµοδιότητας σας ότι απαγορεύεται 

κάθε οµιλία πολιτικού περιεχοµένου προς µαθητές ή εκπαιδευτικούς µέσα στο χώρο του σχολείου από 

εκπροσώπους κοµµάτων, φορείς συλλογικών οργάνων ή άλλα πρόσωπα. 
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ΒΒΒιιιβββλλλιιιοοογγγρρραααφφφίίίααα   

 

• Γ2/27500/27-02-2013 Υπ. Παιδείας- Άδεια εισόδου καθηγητών Φυσικής Α-

γωγής σε σχολικές µονάδες 

• Γ7/8974/26-01-2012 Υπ. Παιδείας-Πραγµατοποίηση εκδηλώσεων από ιδιωτι-

κούς φορείς σε σχολικές µονάδες ∆.Ε. στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελµα-

τικού Προσανατολισµού (ΣΕΠ) 

• Γ2/1780/09-04-96   (ΦΕΚ 228/09-04-1996, τ. Β΄ ) Επισκέψεις µαθητών σε χώρους 

εργασίας και εκπαίδευσης, προσκλήσεις επαγγελµατιών, γονέων και κηδεµό-

νων στα σχολεία ∆.Ε. στα πλαίσια του ΣΕΠ.  

• Φ3/788/95795/Γ1/25-08-2011 ΥΠ∆ΒΜΘ  

• 8773/ΙΑ/19-08-2011 /(ΦΕΚ 1847 τ Β΄) 

• Φ3/97/108630/Γ1/21-8-2008 ΥΠΕΠΘ  

• Γ2/2368/09-01-2007 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

• Γ2/49181/18-05-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Άδεια εισόδου σε Σχολεία 

• Γ7/37593/13-04-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Εκπαιδευτικές Παρεµβάσεις στα Σχολεία 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας 

• Φ3/180/Γ1/145/14-02-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Παρουσία ειδικών επιστηµόνων στα σχο-

λεία 

• 240/5/Γ2/1519/1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

• Φ3/1207/Γ1/988/06-11-2000 ΥΠ.Ε.Π.Θ.-ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕ-

ΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

• Γ1/468/08-05-1997 ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Είσοδος φωτογράφων στα σχολεία 

 

 

ΧΧΧρρρήήήσσσιιιµµµοοοιιι   σσσύύύνννδδδεεεσσσµµµοοοιιι 

 

• http://didedra.gr/ 

• http://www.minedu.gov.gr/ 

 


