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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

Μαρούσι, 28-1-2019
Εξ.Πρωτ.: Φ2.1/12316/Δ7

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

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

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΡΟΣ:

Θέμα: Απάντηση σε Αίτημα Έγκρισης Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Κέντρου Στήριξης 
Παιδιού και Οικογενείας της Κομοτηνής, των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος

 Σχετ. : το με αρ. πρωτ. Φ2.1/124226/20-7-2018/Δ7 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

             
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας και έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 31/17-7-

2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνονται οι δράσεις υποστήριξης-

ευαισθητοποίησης μαθητών και μαθητριών, των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος σε σχολικές 

μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κομοτηνής για το σχολικό έτος 2018-2019 υπό τις εξής 

προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των σχολείων στις εν λόγω δράσεις να είναι προαιρετική και δωρεάν και να 

πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του 

Διευθυντή/τριας ή του Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας, είτε αυτές υλοποιούνται στο 

πλαίσιο μαθήματος/ευέλικτης ζώνης /ολοήμερου, είτε στο πλαίσιο προγράμματος σχολικών 

δραστηριοτήτων. 

2. 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.

3. Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά 

τις συγκεκριμένες δράσεις και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση 

αυτών, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.
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4. Πριν την υλοποίηση των δράσεων να προηγηθεί ενημέρωση των Συντονιστών/στριών 

Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας της οικείας 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

5. Κατά την υλοποίηση των δράσεων 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).

6. Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η 

μαγνητοφώνηση των μαθητών/τριών.

7. Να μην επιτραπεί η διάθεση ή 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.

8. Η υλοποίηση του προγράμματος να γίνεται εντός του ωρολογίου προγράμματος και 

σχολικού πλαισίου, με την παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης.

9. Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια του προγράμματος α) οι δράσεις προς τους μαθητές/τριες των 

νηπιαγωγείων να μην υπερβαίνουν τη μία (1) ώρα, β) οι δράσεις προς τους/τις 

μαθητές/τριες των Δ’,Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου να μην υπερβαίνουν τις 

δύο(2) ώρες. 

10. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών να υλοποιείται με την προϋπόθεση η συμμετοχή τους να 

είναι προαιρετική και εκτός του εργασιακού τους ωραρίου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                   
                                       ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ 

              

                                                                               

                                                 
                
                                                                                                  
   Εσωτερική Διανομή:
1) Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων 

και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β’
2) Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Α’
3) Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’
4) Ε-yliko
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

1 ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ SOS ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ soskomotini@sos-villages.gr
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