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Μαρούσι, 26-06-2019
Αρ. Πρωτ.: Φ.2.1/Ε.Π./102657/Δ7
ΠΡΟΣ :
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος
Σχετ.: 1. τα με αρ. πρωτ. Φ2/84623/28-05-2019/Δ7, Φ2/86114/30-05-2019/Δ7 εισερχόμενα
έγγραφα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και
2. Φ2.1/97532/Δ7/18-06-2019 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας (1) και έχοντας υπόψη το με αρ. 22/13-06-2019 απόσπασμα
πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με
τίτλο «Πρόληψη της λοίμωξης HIV σε μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου» της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης
«Κέντρο Ζωής» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Β΄ και Γ΄ τάξεις
Λυκείου), για το σχολικό έτος 2019-2020, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
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 ή του Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας.
2. Πριν την υλοποίηση του προγράμματος να προηγηθεί ενημέρωση των αρμόδιων
Συντονιστών/στριών Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και της Παιδαγωγικής Ομάδας του
Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου ανήκουν οι
σχολικές μονάδες όπου υλοποιείται το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
3. Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά το
συγκεκριμένο πρόγραμμα και να έχει εξασφαλιστεί από τον/τη Διευθυντή/ντρια της σχολικής
μονάδας η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης αυτών, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών
τους δεν είναι υποχρεωτική.
4. Το πρόγραμμα να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από τα ως κάτω αναφερόμενα στελέχη του
«Κέντρου Ζωής»:
Ονοματεπώνυμο
Παπαδόπουλος Παύλος
Σακελλαρόπουλος Αλέξης
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από CHRYSOULA
BAKA
Ημερομηνία:
2019.06.26

Αραμπαλής Γεώργιος

Ιδιότητα
Υγιεινολόγος
Τελειόφοιτος
Επιστημών
Νοσηλευτής

Οικονομικών

Δαλεζίου Αντωνία
Ασημακοπούλου Ιωάννα
Σολδάτου Σόνια
Μεσίγκος Γαβριηλίδης
Αλέξανδρος
Ψαρρά Γεωργία
Αβραμίδου Κυριακή
Κλαδάς Αναστάσιος
Παπά Έλενα
Πελτέκης Απόστολος

Βιολόγος
Ψυχολόγος
Καθηγήτρια Αγγλικών
Φιλόλογος
Ψυχολόγος
Ψυχολόγος
Πολιτικός Επιστήμονας
Ψυχολόγος
Ψυχολόγος

5. Η επίσκεψη εκπαιδευτών/τριών του φορέα στη σχολική μονάδα 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.
6. Το πρόγραμμα να υλοποιείται εντός σχολικού πλαισίου, με την υποχρεωτική παρουσία
εκπαιδευτικού της τάξης και να έχει συνολική διάρκεια ως τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
7. Να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση την ηλικία, τη
βαθμίδα και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών.
8. 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).
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 ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το
τρέχον σχολικό έτος, 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 κατά την υλοποίησή του να μην προκύπτει κανένα κόστος συμμετοχής για τους/τις
μαθητές/τριες, γονείς/κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες.
12. Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος να κοινοποιήσει στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στο Ι.Ε.Π. τον
απολογισμό του ως άνω προγράμματος μετά την ολοκλήρωσή του.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και την υλοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού
προγράμματος παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν απευθείας με τον φορέα
υλοποίησής του («Κέντρο Ζωής»).
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ

Εσωτερική Διανομή:
1. Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β’
2. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’ (http://edu-gate.minedu.gov.gr/)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

A/A
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ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ»
Υπόψη κ. Χατζημωράκη
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