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ΠΡΟΣ : 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
Σχετ : (α) το με αρ. πρωτ. 99202/20-06-2019 εισερχόμενο έγγραφο του τέως ΥΠ.Π.Ε.Θ. (νυν Υ.ΠΑΙ.Θ.)
            (β) το με αρ. πρωτ. Φ1Α/104174/Δ7/28-6-19 εξερχόμενο έγγραφο του τέως ΥΠ.Π.Ε.Θ. (νυν Υ.ΠΑΙ.Θ.) 

και
           (γ) το με αρ. πρωτ. 124732/02-08-2019,160341/14-10-2019 εισερχόμενα έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 
Απαντώντας στο ανωτέρω (α) σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη τα με αρ. 32/01-08-2019  και  41/10-
10-2019 αποσπάσματα πρακτικών του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση των παρακάτω  
εκπαιδευτικών  προγραμμάτων της Oceanis Filyra που απευθύνονται σε μαθητές/τριες Α/θμιας και 
Β/θμιας εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2019-2020, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των σχολείων στα εν λόγω προγράμματα να είναι προαιρετική για τους/τις 
μαθητές/τριες και να πραγματοποιείται 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 υπεύθυνη δήλωση 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 
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. Τα  προγράμματα να υλοποιούνται με την υποχρεωτική παρουσία του/της εκπαιδευτικού της 
τάξης .

6. 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).

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


7. Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση δράσεων του προγράμματος:
α) η επίσκεψη των μαθητών/τριών να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων 
και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας  της σχολικής μονάδας και με ευθύνη αυτών, 
καθώς και με την παρουσία εκπαιδευτικού/ών της σχολικής μονάδας,
β) να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις περί ασφαλούς μετακίνησης, όπως ορίζονται στο ΠΔ 
79/2017 (ΦΕΚ 109/τ.Α’/2017) για την Π/θμια Εκπαίδευση και για την Β/θμια να λαμβάνονται 
υπόψη όσα προβλέπει η υπ. απόφαση αριθ. 33120/ΓΔ4/6-3-17 Υ.Α., αριθ. Φύλλου 681, τευχ. Β’, με 
τίτλο «Εκδρομές- Επισκέψεις Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εντός και Εκτός Χώρας»,
γ) οι χώροι υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος να πληρούν τις προϋποθέσεις των 
χώρων συνάθροισης κοινού, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/τριών στο πλαίσιο 
του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος. 

8. Το κόστος συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα να συνεκτιμηθεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων 
του κάθε σχολείου.

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

10. Να μην επιτραπεί η διάθεση ή η προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά έμμεση ή άμεση 
διαφήμιση παροχής 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 του 
συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

11. Το εν λόγω πρόγραμμα να μη χρησιμοποιηθεί για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό 
σκοπό.
Α/Α Τίτλος 

Προγράμματος
Απευθύνεται 
σε 
μαθητές/τριες

Τόπος 
υλοποίησης

Διάρκεια 
προγράμματος

Κόστος 
προγράμματος

1. “Το ταξίδι του 
νερού στα 
αρχαία χρόνια. 
Το ταξίδι του 
νερού σήμερα”,

Α/θμιας 
εκπ/σης
Νηπιαγωγεία 
και Α΄-Β΄, 
Γ΄έως ΣΤ΄
Δημοτικού

Διομήδειος 
Βοτανικός 
Κήπος

Νηπιαγωγεία 
και 
Α΄-Β΄Δημοτκού
60 λεπτά
Γ΄έως ΣΤ΄
Δημοτικού
2 ώρες

3 ευρώ

2. “Ελληνική 
Φύση: Το ταξίδι 
στο μύθο”

Α/θμιας 
εκπ/σης
Νηπιαγωγεία 
και Α΄-Β΄, 
Γ΄έως ΣΤ΄
Δημοτικού

Διομήδειος 
Βοτανικός 
Κήπος

Νηπιαγωγεία 
και 
Α΄-Β΄Δημοτκού
60 λεπτά
Γ΄έως ΣΤ΄
Δημοτικού
2 ώρες

3 ευρώ

3. «Μικροί 
Χημικοί: 
Φτιάχνω το 
δικό μου 
σαπούνι»

Β/θμιας 
εκπ/σης
Γυμνάσιο

Μουσείο 
Ιστορίας 
Πανεπιστημίου 
Αθηνών στην 
Πλάκα

2 διδακτικές 
ώρες

5 ευρώ

4. «Μουσική και 
Φυσικές 

Β/θμιας 
εκπ/σης

Μουσείο 
Ιστορίας 2 διδακτικές 3 ευρώ



Επιστήμες» Γυμνάσιο Πανεπιστημίου 
Αθηνών στην 
Πλάκα

ώρες

5. «Παίζουμε… με 
τα παιχνίδια 
των αρχαίων 
Ελλήνων;»

Α/θμιας 
εκπ/σης
Νηπιαγωγεία 
και Α΄-Β΄, 
Γ΄έως ΣΤ΄
Δημοτικού

Μουσείο 
Ιστορίας 
Πανεπιστημίου 
Αθηνών στην 
Πλάκα

Νηπιαγωγεία 
και 
Α΄-Β΄Δημοτκού
60 λεπτά
Γ΄έως ΣΤ΄
Δημοτικού
2 ώρες

3 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και την υλοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού 
προγράμματος, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν απευθείας με τον φορέα 
υλοποίησής του (Oceanis Filyra).

           

Ακριβές Αντίγραφο

Εσωτερική Διανομή: 
1. Δ/νση Υποστήριξης 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 Oceanis Filyra ofculture.edu@gmail.com

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ & ΔΕ

                                                            
                                                                                    

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΣΑΧΑΛΑΣ

http://edu-gate.minedu.gov.gr/
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