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Μαρούσι, 26-02-2019
Εξ.Πρωτ.: Φ2.1/30632/Δ7

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Βαθμός Ασφαλείας: -
Να διατηρηθεί μέχρι: -
Βαθμός Προτερ.: -

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΡΟΣ:

Θέμα: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος και διαγωνισμών
Σχετ. : το με αρ. πρωτ. 182282/29-10-2018 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΠΕΘ

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας και έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 51/25-10-
2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σας ενημερώνουμε ότι για 
το σχολικό έτος 2018-2019:
Ι. Εγκρίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς 
Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού (Δ.Α.Φ.) Ν. Καστοριάς, το οποίο απευθύνεται σε 
μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας και 
δύναται να υλοποιηθεί υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) 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 Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας,
β) πριν την επίσκεψη στα σχολεία να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και 
το διδακτικό προσωπικό, ώστε να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων,
γ) να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση αυτών, 
έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική,
δ) πριν την υλοποίηση του προγράμματος να προηγηθεί ενημέρωση του/της Συντονιστή/στριας 
Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και του/της Υπεύθυνου/νης Σχολικών Δραστηριοτήτων 
της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
ε) κατά την υλοποίηση του προγράμματος 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), 
στ) να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση 
των μαθητών/τριών,
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ζ) να μην επιτραπεί η διάθεση και 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,
η) σε περίπτωση υλοποίησης του προγράμματος εκτός σχολικού χώρου να τηρηθεί απαρέγκλιτα το 
νομικό πλαίσιο περί ασφαλούς μετακίνησης, όπως ορίζεται (α) στο ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 
109/τ.Α’/2017) για την Π/θμια Εκπαίδευση και (β) στη με αριθ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 
681/τ. Β’/06-03-2017) για τη Δ/θμια Εκπαίδευση.
θ) να γίνονται οι απαραίτητες επιμέρους προσαρμογές ανάλογα με την ηλικία και το μαθησιακό 
επίπεδο των μαθητών/τριών.

ΙΙ. Εγκρίνεται η διεξαγωγή των Διαγωνισμών με τίτλους «Το παζλ του Αυτισμού ενώνει τη Δυτική 
Μακεδονία» και «Διαφορετικότητα» που διοργανώνονται από το Κέντρο Ημέρας για Παιδιά, 
Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού (Δ.Α.Φ.) Ν. Καστοριάς και 
απευθύνονται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής 
Μακεδονίας υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) η συμμετοχή των σχολείων στους διαγωνισμούς να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται 
με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της εκάστοτε σχολικής μονάδας και του Συλλόγου 
Διδασκόντων αυτής,
β) η συμμετοχή των μαθητών/τριών στους διαγωνισμούς να μην έχει καμία οικονομική επιβάρυνση 
για τους/τις μαθητές/τριες ή το σχολείο,
γ) ο φορέας διοργάνωσης να διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα 
των δημιουργών, 
δ) η συμμετοχή των μαθητών/τριών να είναι προαιρετική και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη 
συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα για κάθε ατομική συμμετοχή μαθητή/τριας χωριστά,
στ) ο διαγωνισμός να μην εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων,
ζ) να μην υπάρξουν έσοδα για τους φορείς που προκηρύσσουν τον διαγωνισμό ή για άλλους από τα 
υποβληθέντα έργα (με εμπορία, διαφήμιση, κ.τ.λ.).

Ακριβές Αντίγραφο

Εσωτερική Διανομή: 
1. Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β’  
2. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Β΄
3. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’ (http://www.e-yliko.gr/)
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Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. 

                                                            
                                                                                    

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΣΑΧΑΛΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

1 Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό 
Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς

autismkastoria@gmail.com
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