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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

Μαρούσι,25-9-2018 

Εξ.Πρωτ.: Φ2.1/159665/Δ7 

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

Βαθμός Ασφαλείας: - 

Να διατηρηθεί μέχρι: - 

Βαθμός Προτερ.: - 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ: 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝ: 

  
Θέμα: Απάντηση σε αίτηση έγκρισης εκ/κού υλικού της Μ.Κ.Ο.SAFEWATERSPORTS 
Σχετ: το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ2.1/153756/17-9-2018/Δ7/εισερχόμενο του ΥΠΠΕΘ 
 

           Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το  με αρ 42/13-09-2018 απόσπασμα    

πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. που αφορά γνωμοδότηση σχετικά με το αίτημα της ΜΚΟ Safe Water 

Sports για την έγκριση εκπαιδευτικής βαλίτσας με θέμα: «Εκπαιδευτική Βαλίτσα» η οποία 

απευθύνεται σε μαθητές /τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αφορά μαθητές/τριες της εν 

λόγω βαθμίδας , για το σχολικό έτος 2018-2019, σας ενημερώνουμε ότι: 

          το  Εκπαιδευτικό Υλικό με την ονομασία ¨Εκπαιδευτική Βαλίτσα» εγκρίνεται  για το σχολικό έτος 

2018-2019  υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

1) Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη 

σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή /τριας  και του Συλλόγου Διδασκόντων  

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

να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα 

          3) Το πρόγραμμα /υλικό θα εφαρμοστεί , χωρίς τροποποιήσεις ,για το σχολικό έτος 2018-2019. 

          4)  Ως προς το παραγόμενο έντυπο και το ψηφιακό υλικό καθώς και  την Εκπαιδευτική βαλίτσα ,ο 

φορέας υλοποίησης α) θα παραχωρήσει δωρεάν προς το ΥΠΠΕΘ ή τους εποπτευόμενους φορείς τα 

δικαιώματα διανομής, αναπαραγωγής και χρήσης με οποιοδήποτε μέσο και β) δε θα 

πραγματοποιήσει μελλοντική εμπορική διάθεση του ηλεκτρονικού υλικού με την αναφορά της 

συγκεκριμένης έγκρισης του ΥΠ.Π.Ε.Θ./Ι.Ε.Π..         

          4) Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης δε θα διανέμεται κανενός είδους ,έντυπο ή ψηφιακό 

υλικό , το οποίο συνιστά διαφήμιση εμπορικών επιχειρήσεων ή και χορηγών. 
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          5) Η υλοποίηση της δράσης μέσω του ψηφιακού υλικού να πραγματοποιείται χωρίς καμία 

οικονομική επιβάρυνση. 

          6) Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και 

μαθητριών. 

           7) Η συμμετοχή στο πρόγραμμα να πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των 

γονέων- κηδεμόνων των μαθητή. 

           8) Η υλοποίηση των δράσεων με τη χρήση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού θα 

πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) διδακτικών ωρών και μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο υλοποίησης 

προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων αγωγής υγείας ή στο πλαίσιο διδασκαλίας συναφών 

αντικειμένων. 

                                                                                         
                                                                                        O   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

                                                                                                                        ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 
                                                                                                                                         
 

                                                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 
 

 
 
 

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

 
 
 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

1 Μ.Κ.Ο. SAFEWATERSPORTS 
infosafe@safewatersports.gr 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

1 E –YLIKO  
e-yliko@minedu.gov.gr 
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