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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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Μαρούσι, 1-11-2018
Εξ.Πρωτ.:  φ 2.1./ 184758/Δ7

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

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

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΡΟΣ:

ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝΚΟΙΝ:

                                                                                        
Θέμα: Απάντηση Αίτησης Έγκρισης προγράμματος του Κέντρου Ημέρας για παιδιά και Εφήβους 

«Όραμα Νέων ΥOUTHORAMA»

Σχετ: τα  υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ2.1/182418/29-10-2018/Δ7 και Φ 2.1./182282/29-10-

2018/Δ7/εισερχόμενα του ΥΠΠΕΘ

           Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ πρωτ. 51/25-10-2018 απόσπασμα    

πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. που αφορά γνωμοδότηση σχετικά με το αίτημα υλοποίησης 

προγράμματος και Διαγωνισμών του Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με 

Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού (Δ.Α.Φ.)Ν. Καστοριάς ,της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 

Εταιρείας «ΟΡΑΜΑ ΝΕΩΝ YOUTHORAMA» με θέμα : «Μια Μπάλα για Όλους» το οποίο απευθύνεται 

σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας(Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία) και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Γυμνάσια), της χώρας καθώς και σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

για το σχολικό έτος 2018-2019 σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμά σας εγκρίνεται για το σχολικό 

έτος 2018-2019 υπό τις εξής προϋποθέσεις :

1)Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών/τριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι 

προαιρετική.

 2) Η υλοποίηση του προγράμματος και η χρήση του υλικού να είναι δωρεάν για τους 

συμμετέχοντες μαθητές/τριες και να μη συνδέεται με τη διανομή ή προβολή οποιουδήποτε 

διαφημιστικού υλικού ή άλλου μη εγκεκριμένου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. υλικού.

3)Τη δέσμευση των συντελεστών ότι θα παραχωρήσουν ,εφόσον τους ζητηθούν , στο  ΥΠ.Π.Ε.Θ. και 

στο Ι.Ε.Π., τα ερευνητικά δεδομένα της αξιολόγησης του προγράμματος.
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4)Τη δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρου υλικού από το 

ΥΠ.Π.Ε.Θ., δε θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της 

συγκεκριμένης έγκρισης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

5)Να μην αναγράφεται στα διπλώματα συμμετοχής η εγκεκριμένη απόφαση για το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα.

6)Να μην υπάρχει οποιαδήποτε αναγραφή ιδιώτη  χρηματοδότη- χορηγού τόσο στο δίπλωμα όσο 

και στη μπάλα.

7) Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφηση ή η βιντεοσκόπηση των μαθητών/τριών.

8) Κατά την ενημέρωση των μαθητών/τριών το τυχόν ψηφιακό υλικό θα παρουσιάζεται από 

συσκευή αποθήκευσης (π.χ. usb flash) και όχι σε απευθείας σύνδεση με τα κανάλια του διαδικτύου 

και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους.

9)Η συμμετοχή της σχολικής μονάδας στις εν λόγω δράσεις είναι προαιρετικές  και υλοποιούνται  

με απόφαση του /της Διευθυντή /τριας και τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και 

του/ της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου ή του Υπευθύνου/ης Αγωγής Υγείας των οικείων 

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης , σύμφωνα με όσα ορίζονται στην σχετική ετήσια εγκύκλιο του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ.

10)Να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και το διδακτικό προσωπικό ,ώστε   

να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα.

     11)Η συμμετοχή των μαθητών/τριών να πραγματοποιείται με την έγγραφη συγκατάθεση των    

γονέων/κηδεμόνων αυτών.

12)Η συμμετοχή των μαθητών/τριων στο πρόγραμμα πραγματοποιείται παρουσία του/ της 

εκπαιδευτικού της τάξης, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση και χωρίς διανομή ή προβολή 

οποιουδήποτε υλικού που αφορά άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών.

8)Η υλοποίηση των δράσεων που θα επιλεγούν από το σχολείο δεν  θα πρέπει να υπερβαίνουν τις  

δύο (2) διδακτικές ώρες . Οι δράσεις να αναπτύσσονται σε τέσσερεις 20λεπτες δραστηριότητες.

                                                           O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                      ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ&ΔΕ 

                                                      

                                                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ                                                                            
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  Εσωτερική Διανομή:
 1)Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων 
 και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β’ 
2) Δ/νση ΠΕ Σπουδών ,Τμήμα Β’
3)Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’
4)Δ/νση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’
5)Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’                                                                

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

A/A Επωνυμία- Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

1. Μη κερδοσκοπική Εταιρία «ΟΡΑΜΑ ΝΕΩΝ YOUTHORAMA» orama2003@gmail.com
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