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ΘΕΜΑ : «Έγκριση αιτημάτων»
Σχετ : (α) το με αρ. πρωτ. 104984/15-7-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
            (β) το με αρ. πρωτ. 120128/25-7-2019   εξερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και
           (γ) το με αρ. πρωτ. 26441/24-202020   εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο ανωτέρω (α) σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ.  9/20-02-2020  απόσπασμα 
πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με 
τίτλους: α) «Καλοτεχνίες και κακοτεχνίες», β) «Ζωντανεύοντας τα παραμύθια», γ) «Διακρίνοντας τις 
διακρίσεις», δ) «Ανασυνθέτοντας τη γειτονιά» της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Απ’ουσία, για μαθητές/τριες της 
Πρωτοβάθμιας (Δημοτικών σχολείων) και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνασίων-Λυκείων), για το 
σχολικό έτος 2019 – 2020, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στα εν λόγω προγράμματα να είναι προαιρετική  για τους/τις 

μαθητές/τριες και να πραγματοποιούνται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη 

σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας.

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

συγκεκριμένα προγράμματα και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης αυτών, 

έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.

3. Πριν την υλοποίηση των προγραμμάτων να προηγηθεί ενημέρωση των Συντονιστών/στριών 

Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία  των οικείων ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και των 

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


Υπεύθυνων Πολιτιστικών Θεμάτων/Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων  

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.

4. Να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση την ηλικία, τη 

βαθμίδα και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών.

5. Να μην παρακωλύεται η λειτουργία του σχολείου και η συνολική διάρκεια των προγραμμάτων: 

«Καλοτεχνίες και κακοτεχνίες»,  «Ζωντανεύοντας τα παραμύθια», και «Ανασυνθέτοντας τη 

γειτονιά» να μην υπερβαίνει τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες και, όσον αφορά το πρόγραμμα 

«Διακρίνοντας τις διακρίσεις», τις δύο (2) διδακτικές ώρες.

6. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Καλοτεχνίες και Κακοτεχνίες» για την τεχνική της 

μεταξοτυπίας, τα χρώματα πρέπει να είναι υδροδιαλυτά και να παρασχεθούν στους/στις  

μαθητές/τριες γάντια μιας χρήσης και ποδιά.

7. Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να μην επιφέρει κανένα οικονομικό κόστος για τους 

μαθητές/-τριες που θα συμμετέχουν. 

8. Να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του νόμου περί των πνευματικών και ηθικών δικαιωμάτων για τα 

κάθε είδους καλλιτεχνήματα (χαρακτικά, ζωγραφικά, φωτογραφικά, οπτικοακουστικά).

9. Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των 

μαθητών/τριών.

10. Με σκοπό την εξασφάλιση της συναίνεσής τους, να προηγηθεί ενημέρωση των γονέων και 

κηδεμόνων ότι τα παιδιά τους πρόκειται να πάρουν μέρος στα εν λόγω προγράμματα και ότι θα 

παράγουν καλλιτεχνικά έργα, για τα οποία υπάρχει η πιθανότητα παραγωγής βίντεο και 

ηχοληψίας.

11. Σε περίπτωση παραγωγής εντύπων για την αξιολόγηση των δράσεων, να τηρηθούν οι κείμενες 

διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων και η ενδεχόμενη χρήση του υλικού από την ΚοινΣεπ Απ’ 

ουσία να αφορά αποκλειστικά εκπαιδευτικούς σκοπούς.

12. Κατά την υλοποίηση των δράσεων 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).

13. Να μην επιτραπεί η διάθεση/προβολή οποιουδήποτε υλικού που μπορεί να αφορά έμμεση ή 

άμεση διαφήμιση/προώθηση εμπορικών προϊόντων φορέων/επιχειρήσεων ή υπηρεσιών  

ατόμων/φορέων ή δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2019-2020, 

συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών σε τυχόν χορηγούς των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων.

14. Τα  εν λόγω προγράμματα να μη χρησιμοποιηθούν για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο 

εμπορικό σκοπό .

15. Πριν από την υλοποίηση του προγράμματος να προηγηθεί ανάρτηση στον ιστότοπο του φορέα με 

(α) σύντομη περιγραφή του προγράμματος (περιγραφή δράσεων, μεθοδολογία, στόχοι, 



επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αποτίμηση) και (β) παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, προς 

ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.

16. Εάν στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων πραγματοποιηθούν ενημερωτικές επισκέψεις 

εκπροσώπων του φορέα, εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, τα πρόσωπα 

αυτά να έχουν ορισθεί εκ των προτέρων  και να έχουν ενημερωθεί σχετικά οι σχολικές μονάδες.

            

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και την υλοποίηση των εν λόγω εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν απευθείας με τον φορέα 

υλοποίησής του (ΑΠ'ΟΥΣΙΑ  ΚΟΙΝΣΕΠ).

                                                                                                                              ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

                                                                                                             Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε., Δ.Ε. & Ε.Α.

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                              
                                                                                                                                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

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

   
2. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’ (http://edu-gate.minedu.gov.gr/)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

A/A Επωνυμία- Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

1. ΑΠ'ΟΥΣΙΑ  ΚΟΙΝΣΕΠ - zoi.davari@gmail.com
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