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Μαρούσι, 21-11-2018
Εξ.Πρωτ.: 200030/Δ7

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

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

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΡΟΣ:

Θέμα: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος 
Σχετ. : τα με αρ. πρωτ. 131253/01-08-2018 και 198750/20-11-2018 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 «Μια μέρα στο Μουσείο τα πιάτα γίνανε πινάκια», του Βιοτεχνικού 
Βιομηχανικού Εκπαιδευτικού Μουσείου (BBEM), το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Α/θμιας 
Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο-Α΄, Β΄ τάξη Δημοτικού), για το σχολικό έτος 2018-2019 υπό τις εξής 
προϋποθέσεις:

1. Να λαμβάνονται υπόψη όσα προβλέπει το Π.Δ. 79/ 2017/άρθρο 16, κατά το οποίο οι 
σχολικές επισκέψεις/μετακινήσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής και του πολιτισμού 
πραγματοποιούνται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

2. Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων να πραγματοποιείται παρουσία των 
εκπαιδευτικών των σχολείων.

3. Το παραπάνω πρόγραμμα έχει οικονομικό κόστος πέντε (5) ευρώ ανά μαθητή ωστόσο 
κρίνεται σκόπιμο να διευκολυνθούν οι μαθητές/-ήτριες που αντιμετωπίζουν οικονομικές 
δυσκολίες με την παροχή των προβλεπόμενων δωρεάν εισιτηρίων.

4. Τα ισχύοντα σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 για τα πνευματικά δικαιώματα περί των 
καλλιτεχνικών έργων.

5. Η υλοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος να μην εμπλέκεται με τη 
διαφήμιση και γενικότερα με την προώθηση εμπορικών συμφερόντων, ενώ δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση του εν λόγω εκπαιδευτικού υλικού με την 
αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

                                                                                                              Η ΑΝΑΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
                                                                                                  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                                                            

                                                                                                                ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ
Ακριβές Αντίγραφο

Εσωτερική Διανομή
Δ/νση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία - Τμήμα Γ’  

http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
mailto:disedu@minedu.gov.gr
mailto:disedu@minedu.gov.gr
mailto:disedu@minedu.gov.gr
mailto:disedu@minedu.gov.gr
mailto:disedu@minedu.gov.gr
mailto:disedu@minedu.gov.gr
mailto:disedu@minedu.gov.gr


                                                                                                                  

                                    
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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