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Μαρούσι, 21-11-2018
Εξ.Πρωτ.: 199997/Δ7

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

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

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΡΟΣ:

Θέμα: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος 
Σχετ. : τα με αρ. πρωτ. 131240/01-08-2018 και 198529/20-11-2018 εισερχόμενα έγγραφα του 

ΥΠΠΕΘ

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 55/15-11-2018 
απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος με τον τίτλο «Η Σημασία του Ακρωτηρίου του Σουνίου», του Βιοτεχνικού 
Βιομηχανικού Εκπαιδευτικού Μουσείου (BBEM), το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Α/θμιας 
(Γ΄ έως ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού) και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο-Λύκειο), για το σχολικό έτος 2018-
2019 υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η χρήση κάθε είδους φωτογραφιών, εικόνων, κειμένων, διαγραμμάτων, πινάκων 
οπτικοακουστικών αρχείων κ.λπ., που συνοδεύουν- πλαισιώνουν το προτεινόμενο 
πρόγραμμα/υλικό να είναι σύμφωνη με το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» 
(Ν.4212/2013).

2. Κατά την εφαρμογή του ως άνω προγράμματος/υλικού στα σχολεία να είναι εξασφαλισμένη 
η προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών, 
εκπαιδευτικών και γονέων (βάσει της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας Ν.2472/1997, 
Ν.4139/2013, οδηγίες της 1995/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ και2009/136/ΕΚ).

3. Η συμμετοχή των μαθητών/τρών στο πρόγραμμα να πραγματοποιηθεί μετά από 
συνεννόηση με τη Δ/νση και τον Σύλλογο Διδασκόντων των εν λόγω σχολείων λαμβάνοντας 
υπόψη το οικονομικό κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα. Απαραίτητη προϋπόθεση 
αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/-
τριών.

4. Να γίνονται οι απαραίτητες επιμέρους προσαρμογές ανάλογα με την εκάστοτε σχολική 
βαθμίδα των μαθητών/-τριών.

5. Να τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-
2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 681/τ.Β’/06-03-2017) που αναφέρεται μεταξύ άλλων στο 
πλαίσιο διεξαγωγής Εκδρομών-Εκπαιδευτικών επισκέψεων.

                                                                                                        Η ΑΝΑΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
                                                                      ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                                                            

Ακριβές Αντίγραφο                                                                        ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ

Εσωτερική Διανομή
Δ/νση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία - Τμήμα Γ’  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

1 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ (BBEM)

bbem@otenet.gr
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