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ΘΕΜΑ: Ζγκριςη υλοποίηςησ προγράμματοσ για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 
ΧΕΣ: το με αρ. πρωτ. Φ2.1/24494/Δ7/18-02-2019 ειςερχόμενο ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
 
ε απάντθςθ του ανωτζρω ςχετικοφ αιτιματόσ ςασ και ζχοντασ υπόψθ το με αρ. πρωτ. 6/14-02-2019 

Απόςπαςμα Πρακτικοφ του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ, ςασ ενθμερϊνουμε ότι για το ςχολικό 

ζτοσ 2018-2019 εγκρίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διαςϊςτεσ ςε δράςθ» του ΕΚΑΒ Ηρακλείου 

Κριτθσ ςε ςυνεργαςία με τθν ομάδα Εκελοντϊν Παιδείασ του Διμου Ηρακλείου (Ο.Ε.ΠΑΙ.Δ.Η.), τθν 

Αντιδθμαρχία Παιδείασ, τθν Δια Βίου Μάκθςθσ & Καινοτομίασ, το Κζντρο Πρόλθψθσ Ηρακλείου, το ΙΣΕ και 

τθν Περιφζρεια Κριτθσ, το οποίο  απευκφνεται ςε μακθτζσ/τριεσ Πρωτοβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ θλικίασ 6 - 

10 ετϊν και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ θλικίασ 11 - 15 ετϊν του Νομοφ Ηρακλείου Κριτθσ και δφναται 

να υλοποιθκεί υπό τισ εξισ προχποκζςεισ: 

α) θ ςυμμετοχι των ςχολείων ςτο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν για τουσ/τισ 

μακθτζσ/τριεσ και να πραγματοποιείται με απόφαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ 

του Διευκυντι/τριασ τθσ ςχολικισ μονάδασ, 

β) πριν τθν επίςκεψθ ςτα ςχολεία να ζχει προθγθκεί ςυνεννόθςθ με τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου και το 

διδακτικό προςωπικό, ϊςτε να μθν παρακωλφεται θ ομαλι λειτουργία των ςχολείων, 

γ) να ζχει προθγθκεί ενθμζρωςθ των γονζων/κθδεμόνων των μακθτϊν/τριϊν ςε ό,τι αφορά το 

ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα και να ζχει εξαςφαλιςτεί θ ενυπόγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ αυτϊν, ζχοντασ 

υπόψθ ότι θ ςυμμετοχι των παιδιϊν τουσ δεν είναι υποχρεωτικι, 

δ) πριν τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ να προθγθκεί ενθμζρωςθ του/τθσ υντονιςτι/ςτριασ 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.. και  του/τθσ Τπεφκυνου/θσ χολικϊν Δραςτθριοτιτων τθσ 

οικείασ  Διεφκυνςθσ  Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 

ε) κατά τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων ςτα ςχολεία να είναι εξαςφαλιςμζνθ θ προςταςία των 

προςωπικϊν δεδομζνων των μακθτϊν/τριϊν βάςει τθσ ελλθνικισ και τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ (ν. 

2472/1997, ν. 4139/2013, Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679, Οδθγία 2002/58/ΕΚ και Οδθγία 2009/136/ΕΚ),  

http://www.minedu.gov.gr/


ςτ) να μθν επιτραπεί ςε καμία περίπτωςθ θ φωτογράφιςθ, θ βιντεοςκόπθςθ και θ μαγνθτοφϊνθςθ των 

μακθτϊν/τριϊν, 

η) να μθν επιτραπεί θ διάκεςθ και θ προβολι οποιουδιποτε υλικοφ το οποίο αφορά ζμμεςθ ι άμεςθ 

διαφιμιςθ παροχισ υπθρεςιϊν ατόμων/φορζων ι δεν είναι εγκεκριμζνο από το ΤΠ.Π.Ε.Θ. για το τρζχον 

ςχολικό ζτοσ, 

θ) να γίνονται οι απαραίτθτεσ επιμζρουσ προςαρμογζσ ανάλογα με τθν θλικία και το μακθςιακό επίπεδο 

των μακθτϊν/τριϊν, 

κ) οι δράςεισ να υλοποιοφνται εντόσ ωρολογίου προγράμματοσ και ςχολικοφ πλαιςίου, με τθν παρουςία 

του/τθσ εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ και να μθν υπερβαίνουν τισ δφο (2) διδακτικζσ ϊρεσ ςτθν Πρωτοβάκμια 

Εκπαίδευςθ και τισ τρεισ (3) διδακτικζσ ϊρεσ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακριβζσ Αντίγραφο 
 
Εςωτερική Διανομή:  

1. Δ/νςθ Τποςτιριξθσ Προγραμμάτων και Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία, Σμιμα Β’   
2. Δ/νςθ Εκπαιδευτικισ Σεχνολογίασ και Καινοτομίασ, Σμιμα Α’ (http://www.e-yliko.gr/) 

 

 

 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

 
 

                                                             
                                                                                     

ΧΡΤΟΤΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  – ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 
 

ΑΠΟΣΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΤ ΠΙΣΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟΤ ΜΕΩ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ 

 

 

 
 

A/A Επωνυμία Διεφθυνςη Ηλεκτρονικοφ 

Σαχυδρομείου 

1 ΕΚΑΒ Ηρακλείου Κριτθσ irakleio@ekab.gr  
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