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ΠΡΟ: Σουσ/τισ κ.κ. Διευθυντζσ /ντριεσ, 

Προϊςταμζνουσ/εσ των χολικών 

Μονάδων Π.Ε. Φωκίδασ 

 
ΚΟΙΝ.: Δημόςιουσ & Ιδιωτικοφσ Φορείσ 
             τησ Περιφζρειασ Φωκίδασ                                                                        

 

φμφωνα με το ανωτζρω ςχετικό και ςτο πλαίςιο του προγραμματιςμοφ των δράςεων και του 

εκπαιδευτικοφ ζργου των ςχολικϊν μονάδων αρμοδιότητάσ μασ για το ςχολικό ζτοσ 2022-2023, θζτουμε 

υπόψη ςασ ότι αιτήματα που αφοροφν ςτην υλοποίηςη εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και ςυνοδευτικοφ 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ από ενδιαφερόμενουσ φορείσ, (δημόςιου ή ιδιωτικοφ τομζα) υποβάλλονται ωσ εξήσ : 

I. τη ςχολική μονάδα, όταν πρόκειται για προγράμματα που αφοροφν αποκλειςτικά και μόνον ςτην 

ίδια τη ςχολική μονάδα. Σα εν λόγω προγράμματα εγκρίνονται από τον Διευθυντή ή τον 

Προϊςτάμενο τησ ςχολικήσ μονάδασ. 

II. τη Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ, για προγράμματα που αφοροφν ςε περιςςότερεσ από μία ςχολικζσ 

μονάδεσ που υπάγονται ςτην ίδια Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ. Σα εν λόγω προγράμματα εγκρίνονται 

από τον Επόπτη Ποιότητασ τησ Εκπαίδευςησ. 

III. την Περιφερειακή Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ, για προγράμματα που αφοροφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ 

που υπάγονται ςε περιςςότερεσ από μία Διευθφνςεισ Εκπαίδευςησ εντόσ τησ ίδιασ Περιφερειακήσ 

Διεφθυνςησ, τα οποία και εγκρίνονται από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητασ τησ Εκπαίδευςησ. 

Σημειώνουμε ότι, βάςει του άρθρου 123 του ν. 4876/2021, μζχρι την επιλογή και τοποθζτηςη Εποπτών 

Ποιότητασ τησ Εκπαίδευςησ και Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητασ τησ Εκπαίδευςησ, οι εγκρίςεισ για την 

υλοποίηςη δράςεων/προγραμμάτων που αφοροφν ςε περιςςότερεσ από μια ςχολικζσ μονάδεσ που υπάγονται 

ςτην ίδια Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ ή ςε περιςςότερεσ από μία Διευθφνςεισ Εκπαίδευςησ εντόσ τησ ίδιασ 

Περιφερειακήσ Διεφθυνςησ, χορηγοφνται αντίςτοιχα από τη Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ ή από την Περιφερειακή 

Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ. 

IV. το Τ.ΠΑΙ.Θ., για προγράμματα που αφοροφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ που υπάγονται ςε περιςςότερεσ 

από μία Περιφερειακζσ Διευθφνςεισ Εκπαίδευςησ. 

Όςον αφορά αιτήματα για εκπαιδευτικά προγράμματα και ςυνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό που 

απευθφνονται αποκλειςτικά ςε χολικζσ Μονάδεσ Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ υποβάλλονται ςτη 

Διεφθυνςη Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ, ενϊ αιτήματα που αφοροφν αθλητικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα/δράςεισ υποβάλλονται ςτη Διεφθυνςη Φυςικήσ Αγωγήσ του Τ.ΠΑΙ.Θ. 

Η υποβολή των ςχετικϊν αιτημάτων ολοκληρϊνεται την Σρίτη 31 Μαΐου 2022. 

Παρακαλοφμε να αναρτηθεί η παροφςα ανακοίνωςη ςτην ιςτοςελίδα του ςχολείου ςασ, προκειμζνου οι 

ενδιαφερόμενοι φορείσ να προβοφν εγκαίρωσ ςτισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ.  

 

ΘΕΜΑ:  
 

«Τποβολή αιτημάτων για ζγκριςη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ςυνοδευτικοφ   
εκπαιδευτικοφ υλικοφ για το ςχ. ζτοσ 2022-23». 

χετ.: Η με αρ. πρωτ. Φ.11/46940/Δ7/21-04-2022 εγκφκλιοσ του Τ.ΠΑΙ.Θ. (επιςυνάπτεται) 

Η Διευθφντρια Δ/νςησ Π.Ε. Φωκίδασ 
 
 

Αμαλία Β. Παπαϊωάννου 
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