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ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα  της HELMEPA  για τις σχολικές μονάδες της  Α/θμιας Β/θμιας  Εκπ/σης . 
 
Σε απάντηση του από 5-7-2018   ηλεκτρονικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 39/06-09-

2018  απόσπασμα πρακτικού  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το εν λόγω αίτημα που αφορά στην παιδαγωγική 

καταλληλότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος, της έκθεσης και του διαγωνισμού ζωγραφικής της 

HELMEPA , για τους μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης,    γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2018-

19 με τις εξής προϋποθέσεις: 

A. Ως προς την υλοποίηση επισκέψεων στις εκθέσεις τις HELMEPA:  

 η HELMEPA θα αναλαμβάνει τη δωρεάν μετακίνηση των μαθητών/τριών από και προς τις εκθέσεις 

και θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας κατά τη μεταφορά των μαθητών/τριών, 

  οι χώροι υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων 

συνάθροισης κοινού έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/-τριών και οι επισκέψεις 

στους χώρους αυτούς να πραγματοποιούνται με ευθύνη της Δ/νσης και του Συλλόγου Διδασκόντων 

των σχολείων,  

 η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των μαθητών/-τριών στο εν λόγω πρόγραμμα είναι 

προαιρετική, και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/ντριας   και του 

Συλλόγου Διδασκόντων των σχολείων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται για τις εκπαιδευτικές 

επισκέψεις, 

 η υλοποίηση του προγράμματος να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων, χωρίς 

διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού και, 

 τηρούνται οι κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων/ουχών  μαθητών/τριών. 

 

B. Ως προς το πρόγραμμα «Παιδική HELMEPA» με τίτλο: «Βουτιά στον Ωκεανό», το οποίο αποτελεί 

εκπαιδευτικό υλικό το οποίο παραχωρείται δωρεάν και αξιοποιείται από τους/τις εκπαιδευτικούς 
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κατά βούληση, με την προϋπόθεση ότι δεν περιλαμβάνει οποιουδήποτε έμμεση ή άμεση διαφήμιση 

προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη 

διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/χουσών  μαθητών/τριών. 

 

Γ.   Ως προς τον διαγωνισμό ζωγραφικής: 

 η συμμετοχή μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών να  είναι προαιρετική, 

 να μην υπάρχει ουδεμία δαπάνη για τους συμμετέχοντες (μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικούς),  

 δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών εντός του 

περιεχομένου του διαγωνισμού, 

 η όλη διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί   με ευθύνη των διοργανωτών σύμφωνα με τους 

κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών 

δικαιωμάτων των συμμετεχόντων/ουσών  μαθητών/τριών, σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού, 

 να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ οι απολογισμοί και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που 

προκύπτουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 
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