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ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε.  

 
Σε απάντηση του από 10-12-2018 ηλεκτρονικού  εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 2/17-01-

2019  απόσπασμα πρακτικού  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το εν λόγω αίτημα που αφορά στην παιδαγωγική 

καταλληλότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Μαθαίνω πώς να εξοικονομώ ενέργεια», από 

την ΔΕΗ Α.Ε σε μαθητές/τριες της Α/θμιας  Εκπαίδευσης,  γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2018-19 με 

τις εξής προϋποθέσεις:  

1. H συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι προαιρετική και υλοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου 

Διδασκόντων. 

2. Οι επισκέψεις στα σχολεία και η ενημέρωση των μαθητών/-τριών δύνανται να πραγματοποιηθούν 

κατόπιν συνεννόησης με τη Δ/νση και τον Σύλλογο Διδασκόντων των σχολείων. Απαραίτητη προϋπόθεση 

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

3. Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος στο Νηπιαγωγείο και στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ του 

Δημοτικού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από τους/τις εκπαιδευτικούς της τάξης σε συνεργασία με την 

ομάδα σχεδιασμού του προγράμματος. 

4.  Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος για τις τάξεις  Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού θα πραγματοποιηθεί 

από τα μέλη της ομάδας σχεδιασμού του προγράμματος.  

5. Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων  θα πρέπει να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των 

σχολείων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και οι δραστηριότητες θα πρέπει να είναι κατάλληλα 

προσαρμοσμένες στην ηλικία και στο μαθησιακό επίπεδο των μαθητών/-τριών.  

6. Η ενημέρωση θα γίνεται χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση και δεν θα περιλαμβάνει διανομή 

οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού.   

7. Η χρήση εκπαιδευτικού υλικού να μην υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και να μην  προβάλλονται 

διαφημίσεις ή χορηγοί.  

8. To εκπαιδευτικό υλικό που πλαισιώνει τα προγράμματα να είναι σύμφωνο α) με το    θεσμικό πλαίσιο 

«περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν.4212/2013) και β) με τις αρχές προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και γονέων (βάσει της ελληνικής και 

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


ευρωπαϊκής νομοθεσίας Ν.2472/1997, Ν.4139/2013, οδηγίες της 1995/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ 

και 2009/136/ΕΚ). 

 
 
     
                        

                                                                                                                                  Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

         
                                           
 
 
                                                                                                                   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
Εσωτερική Διανομή: Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία-Τμήμα Α΄ 


