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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 
    
 

      

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ KAI 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 
----- 

 

Ταχ. Δ/νση 
Τ.Κ. – Πόλη 
Ιστοσελίδα 
Email 
Πληροφορίες 
 

 

: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
: 15180 – Μαρούσι 
: http://www.minedu.gov.gr  
: disedu@minedu.gov.gr  
: Δ. Σοροβού 
: Κ.Μελέτση 
: 210-3443013 
: 210-3443791 

Μαρούσι, 22-11-2021 
Αρ. Πρωτοκόλλου:Φ1/ΔΣ/140775/150650/Δ7 
                                 
 
ΠΡΟΣ : MEDASSET 
Email : medasset@medasset.org 
ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
Email:info@iep.edu.gr 
 

 
 
 
ΘΕΜΑ Έγκριση του αιτήματος του φορέα MEDASSET για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος “Νιρέττα η Καρέττα», που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείου-Δημοτικού), Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης και Αγωγής, των σχολικών 

μονάδων όλης της χώρας, για το  σχολικό έτος 2021-2022 

 

Σχετ : Το με αρ. πρωτ. Φ1Α/ΜΚ/62712/80904/Δ7/6-7-2021 εισερχόμενο έγγραφο 

Σχετ : Το με αρ. πρωτ. Φ1/ΔΣ/140775/10-11-2021 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 59/29-10-2021 

απόσπασμα Πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο 

«Νιρέττα η Καρέττα»  το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/-ήτριες νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων του 

δημοτικού, σχολικών μονάδων γενικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης της χώρας, για το σχολικό έτος 

2021-2022, υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

 

1. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα να είναι προαιρετική και 

να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και 

Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη 

νομοθεσία για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η 

μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/-τριών. 

2. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των 

γονέων/κηδεμόνων τους. 

3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει 

της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η 

μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών. 
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4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιρειών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 

5. Το πρόγραμμα να υλοποιείται παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης και η διάρκειά του να 

είναι μία (1) διδακτική ώρα. 

6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του προγράμματος 

τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του. 

 

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην 

αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων 

και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των 

σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή 

επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων 

έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις 

σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής 

κρίσης.» 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

 

 

                   Με εντολή Υφυπουργού 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε., Δ.Ε. & Ε.Α.Ε. 

 

 

                                            ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ         

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             

Εσωτερική Διανομή:  
Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία-Τμήμα Α΄       
 


