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Μαρούσι, 27-08-2019
Αρ. Πρωτ.: Φ.2.1/ΠΜ/ 132531/Δ7

ΠΡΟΣ :
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

: Ανδρέα Παπανδρέου 37
: 15180 – Μαρούσι
: http://www.minedu.gov.gr
: disedu@minedu.gov.gr
: Β. Λελεντζή (Δ.Υ.Π.Ε.Α.)
: Π. Μπελόγια (Δ.Υ.Π.Ε.Α.)
: Β. Τζιντάνου (Π.Ε.)
: Α. Βάρλα (Δ.Ε.)
: Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε.)
: Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
: 210 344 2224 (Δ.Υ.Π.Ε.Α.)
: 210 344 2247 (Π.Ε.)
: 210 344 3272 (Δ.Ε.)
: 210 344 2933 (Ε.Α.Ε.)
: 210 344 2212 (Ε.Ε.)

ΘΕΜΑ : Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος και διαγωνισμού του Κέντρου Ημέρας για Παιδιά,
Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού (Δ.Α.Φ.) Ν. Καστοριάς
Σχετ : (α) το με αρ. πρωτ. Φ2/62837/Δ7/18-04-2019 εισερχόμενο έγγραφο του τέως ΥΠ.Π.Ε.Θ. (νυν
Υ.ΠΑΙ.Θ.)
(β) το με αρ. πρωτ. Φ2/ΠΜ/64533/Δ7/22-04-2019 εξερχόμενο έγγραφο του τέως ΥΠ.Π.Ε.Θ. (νυν
Υ.ΠΑΙ.Θ.) και
(γ) το με αρ. πρωτ. 115609/17-07-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στο ανωτέρω (α) σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 28/11-07-2019
απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνονται για το σχολικό έτος 2019-2020:
α. η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος του Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς
Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού Ν Καστοριάς,
β. η διεξαγωγή του 1ου Μαθητικoύ Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους με τίτλο «Διαφορετικότητα»,
που διοργανώνεται από το Κέντρο Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο
Φάσμα του Αυτισμού (Δ.Α.Φ.) Ν. Καστοριάς.
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από CHRYSOULA
BAKA
Ημερομηνία:
2019.08.27

Τα ως άνω απευθύνονται σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας (Δημοτικό) και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Καστοριάς.
Η έγκριση δίδεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:
Α) Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση δράσεων σε μαθητές/τριες:
1. Η συμμετοχή των σχολείων στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν για τους/τις
μαθητές/τριες και να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη
γνώμη του/της Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας.
2. Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά το
συγκεκριμένο πρόγραμμα και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης αυτών,
έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.
3. Πριν την υλοποίηση του προγράμματος να προηγηθεί ενημέρωση των αρμόδιων
Συντονιστών/στριών Εκπαιδευτικού Έργου των οικείων ΠΕ.Κ.Ε.Σ. καθώς και των Υπεύθυνων
Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.
4. Να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση την ηλικία, τη
βαθμίδα και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών.
5. Το πρόγραμμα να υλοποιείται εντός σχολικού πλαισίου, με την υποχρεωτική παρουσία
εκπαιδευτικού της τάξης και να έχει συνολική διάρκεια ως δύο (2) διδακτικές ώρες.
6. Στην περίπτωση που στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιηθεί επίσκεψη
εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών του φορέα (Κέντρο Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς
Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού Ν. Καστοριάς), αυτή να πραγματοποιείται
κατόπιν συνεννόησης, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της
Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας, έτσι ώστε να μην παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία
των σχολικών μονάδων.
7. Κατά την υλοποίηση των δράσεων στα σχολεία να είναι εξασφαλισμένη η προστασία των
προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
(ν. 2472/1997, ν. 4139/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Οδηγία 2002/58/ΕΚ και Οδηγία
2009/136/ΕΚ).
8. Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση δράσεων του προγράμματος στις εγκαταστάσεις του Κέντρου
Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού Ν.
Καστοριάς:
α) η επίσκεψη των μαθητών/τριών να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων
και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας και με ευθύνη αυτών,
καθώς και με την παρουσία εκπαιδευτικού/ών της σχολικής μονάδας,
β) να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις περί ασφαλούς μετακίνησης, όπως ορίζονται (αα) στο
ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109/τ.Α’/2017) για την Π/θμια Εκπαίδευση και (ββ) στη με αρ. πρωτ.
33120/ΓΔ4/28-02-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 681/τ. Β΄/06-03-2017) για τη Δ/θμια Εκπαίδευση και
γ) να έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών/τριών.
9. Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των
μαθητών/τριών.
10. Να μην επιτραπεί η διάθεση ή η προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά έμμεση ή άμεση
διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων ή δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το
σχολικό έτος 2019-2020, συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών σε τυχόν χορηγούς της
συγκεκριμένης ενημερωτικής παρέμβασης.
11. Το εν λόγω πρόγραμμα να μη χρησιμοποιηθεί για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό
σκοπό και σε κανένα στάδιο της υλοποίησής του να μην προκύπτει κανένα κόστος συμμετοχής για

τους/τις μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, τους γονείς/κηδεμόνες, καθώς και τις σχολικές
μονάδες.
Β) Σε ό,τι αφορά τον μαθητικό διαγωνισμό:
1. Η συμμετοχή των σχολείων στο διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη
σύμφωνη γνώμη και την ευθύνη της Διεύθυνσης της εκάστοτε σχολικής μονάδας και του Συλλόγου
Διδασκόντων αυτής.
2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού να μην έχει καμία
οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/τριες ή τη σχολική μονάδα.
3. Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά τον
συγκεκριμένο μαθητικό διαγωνισμό και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης
αυτών, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.
4. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση και δημοσιοποίηση των
υποβληθέντων και βραβευθέντων έργων) από το Κέντρο Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και
Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού (Δ.Α.Φ.) Ν. Καστοριάς να υλοποιηθεί με
ευθύνη της οργανωτικής επιτροπής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη διασφάλιση των
προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών τους
δικαιωμάτων.
5. Η ενημέρωση των σχολικών μονάδων για τον διαγωνισμό να ενταχθεί στο πλαίσιο
ευαισθητοποίησης των μαθητών/τριών και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή τους σε
αυτόν.
6. Η χρήση των έργων των μαθητών/τριών να γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
7. Να μην υπάρχει άμεση ή έμμεση διαφήμιση/προώθηση εμπορικών προϊόντων
φορέων/επιχειρήσεων ή υπηρεσιών εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού.
8. Να μην υπάρξουν έσοδα από τον υποβληθέντα διαγωνισμό για τον φορέα που προκηρύσσει τον
διαγωνισμό ή για άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.τ.λ.).
9. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί μετακίνηση μαθητών/τριών εκτός σχολικού πλαισίου, να
ληφθούν όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα.
10. Ο διαγωνισμός να πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Εσωτερική Διανομή:
1. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Β΄
2. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Β΄
3. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
4. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
5. Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β΄
6. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’ (http://edu-gate.minedu.gov.gr/)
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