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                                                                                          Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
                                                             

                                                                Βαθμός Ασφαλείας: 
                                                                          Να διατηρηθεί μέχρι:

                                                                                 Βαθμός Προτεραιότητας: 
        

              
                                                            Μαρούσι,   17/9/2021

                      Αρ. Πρωτ. : Φ16/116611/Δ2
                          

                                                                                        ΠΡΟΣ: 
 

     
                                                             

                                                                 
                                                                        

            
                                                                               

                                                                                ΚΟΙΝ.:  Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
                                                                                                                   Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων 
                                                                                                                   και Πολιτιστικής Κληρονομίας
                                                                                                                   Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών
                                                                                                                    efaath@culture.gr 
                                                 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Θ-ΙΝΚ-Το γκράφιτι ως ιστορική 
μαρτυρία και ως φθορά στα αρχαία μνημεία»

Σχετ. : το με αρ. πρωτ. 107225/ΓΔ4/3-9-2021 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών θα πραγματοποιήσει κατά το 
πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους 2021-2022 εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές 
ομάδες πρωτοβάθμιας (από Δ΄ Δημοτικού) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο της 
Πράξης «Θ-ΙΝΚ: Το γκράφιτι ως ιστορική μαρτυρία και ως φθορά στα αρχαία μνημεία» σε 
αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία πέριξ της Ακροπόλεως, ως ακολούθως:
Λειτουργία: Οκτώβριος 2021- Ιανουάριος 2022
Μέρες λειτουργίας: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη
Ώρες λειτουργίας: 9:00-11:00 π.μ.
Χώροι λειτουργίας: Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Αγοράς, Αρχαιολογικός χώρος Κεραμεικού, 
Αρχαιολογικός χώρος Λόφων Πνύκας, Νυμφών, Μουσών (Φιλοπάππου).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
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 B΄

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

-----
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)
                                  Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)

   Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
                                  Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)

  Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-344.2249 (Π.Ε.)
                                 210-3443272 (Δ.Ε.)

  210-3442933 (Ε.Α.Ε.)
  210-3442212 (Ε.Ε.)

                 210-3443273 (Δ.Ε.)

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
της χώρας. 

2. Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας
3. Σχολικές μονάδες της χώρας

(μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας)
4.   Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και 

Επαγγελμάτων  info@sivitanidios.edu.gr

mailto:efaath@culture.gr
http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spoudonde@minedu.gov.gr
mailto:info@sivitanidios.edu.gr
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Θεματικοί άξονες του προγράμματος είναι:
α. η εξέταση της διαχρονίας της ανθρώπινης συνήθειας του γκράφιτι στον δημόσιο χώρο, το 
οποίο, παρά την ιστορική του σήμερα αξία ως φορέα μικροϊστορίας και ιστορίας χρονικών 
περιόδων φτωχών σε γραπτές πηγές, αποτέλεσε πάντα παράγοντα υποβάθμισης του δομημένου 
περιβάλλοντος,
β. οι πολλαπλές συνέπειες της ανεπίστρεπτης φθοράς από τα σύγχρονα γκράφιτι για τα μνημεία, 
τα άτομα και την κοινωνία στο παρόν και το μέλλον, η σημασία της προστασίας των μνημείων και 
ο ρόλος της συντήρησης των αρχαιοτήτων. 

Το πρόγραμμα έχει βιωματικό χαρακτήρα. Προσεγγίζει διαθεματικά το αντικείμενό του με 
θεματικές ξεναγήσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργαστήριο καθαρισμών.

Στόχοι του Θ-ΙΝΚ είναι:
- η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ατομική και συλλογική ευθύνη για την προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς
- η εξοικείωση με τον μνημειακό πλούτο ως φορέα υλικών και άυλων αξιών για τις γενιές του 
σήμερα και του αύριο
- γνωριμία με το έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για την προστασία και διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς

Επισημαίνεται ότι:
 Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι δωρεάν.
 Θα ακολουθηθεί αυστηρά το πρωτόκολλο για την αποφυγή διασποράς του Covid-19, 

όπως θα προβλέπεται από τα ισχύοντα κατά την περίοδο της υλοποίησης μέτρα.
 Ανώτατο όριο συμμετεχόντων μαθητών σε κάθε δίωρο πρόγραμμα: 15 άτομα (εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά από τα ισχύοντα μέτρα). Υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης 
του προγράμματος παράλληλα σε δύο ομάδες των 15 ατόμων σε έναν ή σε δύο από τους 
προαναφερόμενους αρχαιολογικούς χώρους.

 Για τη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι απαραίτητη η προσυνεννόηση.
 Δηλώσεις συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα θα γίνονται τηλεφωνικώς από 1 

Σεπτεμβρίου 2021, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 π.μ. - 12:00 μ.μ. στo τηλέφωνο: 210-
3314354 (κ. Πέννυ Καλιγέρου). Λόγω των γεωμορφολογικών ιδιαιτεροτήτων των 
αρχαιολογικών χώρων, είναι αναγκαίο να προηγείται ενημέρωση σε περίπτωση 
μαθητού/ήτριας με κινητικές δυσκολίες.

 Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
 Σε περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών (βροχής κτλ) το πρόγραμμα ενδέχεται να 

αναβληθεί ή να ματαιωθεί επειδή μέρος του πραγματοποιείται σε υπαίθριο χώρο.
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Επισημαίνεται ότι για τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
ισχύει η αρίθμ. Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 ΥΑ (Β΄ 2888) με θέμα «Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», ενώ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
ισχύει η αρίθμ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 ΥΑ (Β΄ 456) με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας». Για το σχολικό έτος 2021-22 
εφαρμόζεται, επίσης, το άρθρο 4 της αρίθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/9-9-2021 ΚΥΑ (Β΄ 4187).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα 
επισυνάπτεται το με αρ. πρωτ. 414472/2-9-2021 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης 
Αθηνών.

Συν.: Ένα (01) ηλ. αρχείο

                                                                                                                            Με εντολή Υφυπουργού                                                              
                                                                                                                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                              
                                                                                  
                                                                                                                                       ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

                        
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
3. Γεν. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
4. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
5.   Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
6. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.- Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
7. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Τμήμα Β’
8. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄ 
9. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β’
10. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
11. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τμήμα Α’ 
12. Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία – Τμήμα Β΄ 
13. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


		2021-09-17T15:10:31+0300
	Anna Varla cbd9d3af4f11d7d2baaf96c24e49510d0224a2c2




