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ΠΡΟ :  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 
 

 
 
ΘΕΜΑ : Ζγκριςη εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ του Δήμου Κορδελιοφ-Ευόςμου  
χετ : (α) το με αρ. πρωτ. Φ1Α/62460/Δ7/18-04-2019 ειςερχόμενο ζγγραφο του τζωσ ΤΠ.Π.Ε.Θ. (νυν 

Τ.ΠΑΙ.Θ.) 
            (β) το με αρ. πρωτ. Φ1Α/Δ/63323/Δ7/19-04-2019 εξερχόμενο ζγγραφο του τζωσ ΤΠ.Π.Ε.Θ. (νυν 

Τ.ΠΑΙ.Θ.) και 
           (γ) το με αρ. πρωτ. 139041/09-09-2019 ειςερχόμενο ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ. 
  
Απαντϊντασ ςτο ανωτζρω (α) ςχετικό αίτθμά ςασ και ζχοντασ υπόψθ το με αρ. 35/05-09-2019 απόςπαςμα 

πρακτικοφ του ΙΕΠ, ςασ ενθμερϊνουμε ότι εγκρίνεται θ υλοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ με 

τίτλο «Γνωριμία με τα Αρχαία Ελληνικά Παιχνίδια» του Διμου Κορδελιοφ-Ευόςμου, το οποίο 

απευκφνεται ςε μακθτζσ/τριεσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Γϋ ζωσ τϋ τάξεων Δθμοτικοφ), για το ςχολικό 

ζτοσ 2019-2020, υπό τισ εξήσ προχποθζςεισ: 

 

1. Η ςυμμετοχι των ςχολείων ςτο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν για τουσ/τισ 

μακθτζσ/τριεσ και να πραγματοποιείται με απόφαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων και τθ ςφμφωνθ 

γνϊμθ του/τθσ Διευκυντι/τριασ ι του/τθσ Προϊςταμζνου/θσ τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

2. Να ζχει προθγθκεί ενθμζρωςθ των γονζων/κθδεμόνων των μακθτϊν/τριϊν ςε ό,τι αφορά το 

ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα και να ζχει εξαςφαλιςτεί θ ενυπόγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ αυτϊν, 

ζχοντασ υπόψθ ότι θ ςυμμετοχι των παιδιϊν τουσ δεν είναι υποχρεωτικι. 

3. Πριν τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ να προθγθκεί ενθμζρωςθ των υντονιςτϊν/ςτριϊν 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου των οικείων ΠΕ.Κ.Ε.. κακϊσ και του/τθσ Τπεφκυνου/θσ χολικϊν 

Δραςτθριοτιτων τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

4. Να γίνονται οι απαραίτθτεσ προςαρμογζσ λαμβάνοντασ υπόψθ κατά περίπτωςθ τθν θλικία, τθ 

βακμίδα και τισ μακθςιακζσ ανάγκεσ των μακθτϊν/τριϊν. 

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


5. Σο εν λόγω πρόγραμμα δφναται να αξιοποιθκεί ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Προγράμματοσ 

πουδϊν ι Προγράμματοσ χολικϊν Δραςτθριοτιτων. 

6. Σο πρόγραμμα να υλοποιείται, με τθν υποχρεωτικι παρουςία του/τθσ εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ και 

να ζχει ςυνολικι διάρκεια ωσ τρεισ (3) διδακτικζσ ϊρεσ. 

7. τθν περίπτωςθ που ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ πραγματοποιθκεί επίςκεψθ κακθγθτι/τριασ 

φυςικισ αγωγισ του τμιματοσ Ακλθτικισ Ανάπτυξθσ, τθσ Διεφκυνςθσ Ακλθτιςμοφ και Πολιτιςμοφ 

του Διμου, αυτι να πραγματοποιείται κατόπιν ςυνεννόθςθσ, με απόφαςθ του υλλόγου 

Διδαςκόντων και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του/τθσ Διευκυντι/ντριασ ι του/τθσ Προϊςταμζνου/θσ τθσ 

ςχολικισ μονάδασ, ζτςι ϊςτε να μθν παρακωλφεται θ εφρυκμθ λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων. 

8. Κατά τθν υλοποίθςθ των δράςεων ςτα ςχολεία να είναι εξαςφαλιςμζνθ θ προςταςία των 

προςωπικϊν δεδομζνων των μακθτϊν/τριϊν βάςει τθσ ελλθνικισ και τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ 

(ν. 2472/1997, ν. 4139/2013, Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679, Οδθγία 2002/58/ΕΚ και Οδθγία 

2009/136/ΕΚ). 

9. Να μθν επιτραπεί ςε καμία περίπτωςθ θ φωτογράφιςθ, θ βιντεοςκόπθςθ και θ θχογράφθςθ των 

μακθτϊν/τριϊν. 

10. Να μθν επιτραπεί θ διάκεςθ ι θ προβολι οποιουδιποτε υλικοφ το οποίο αφορά ζμμεςθ ι άμεςθ 

διαφιμιςθ παροχισ υπθρεςιϊν ατόμων/φορζων ι δεν είναι εγκεκριμζνο από το Τ.ΠΑΙ.Θ. για το 

ςχολικό ζτοσ 2019-2020, ςυμπεριλαμβανομζνων και των αναφορϊν ςε τυχόν χορθγοφσ του 

ςυγκεκριμζνου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. 

11. Σο εν λόγω πρόγραμμα να μθ χρθςιμοποιθκεί για κανενόσ είδουσ διαφθμιςτικό ι άλλο εμπορικό 

ςκοπό και ςε κανζνα ςτάδιο τθσ υλοποίθςισ του να μθν προκφπτει κανζνα κόςτοσ ςυμμετοχισ για 

τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ, γονείσ/κθδεμόνεσ, εκπαιδευτικοφσ και ςχολικζσ μονάδεσ. 

12. τθν περίπτωςθ που το πρόγραμμα υλοποιθκεί ςτο Δθμοτικό Ακλθτικό Κζντρο Βοφλα Πατουλίδου 

(Κλειςτό Γυμναςτιριο Δ.Α.Κ. Ευόςμου): 

α) θ επίςκεψθ των μακθτϊν/τριϊν να πραγματοποιείται με απόφαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων 

και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του/τθσ Διευκυντι/ντριασ ι του/τθσ Προϊςταμζνου/θσ τθσ ςχολικισ 

μονάδασ και με ευκφνθ αυτϊν, κακϊσ και με τθν παρουςία εκπαιδευτικοφ/ϊν τθσ ςχολικισ 

μονάδασ, 

β) να τθροφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ περί αςφαλοφσ μετακίνθςθσ, όπωσ ορίηονται ςτο ΠΔ 

79/2017 (ΦΕΚ 109/τ.Α’/2017) για τθν Π/κμια Εκπαίδευςθ και  

γ) οι χϊροι υλοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ να πλθροφν τισ προχποκζςεισ των 

χϊρων ςυνάκροιςθσ κοινοφ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αςφάλεια των μακθτϊν/τριϊν ςτο πλαίςιο 

του εν λόγω εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το περιεχόμενο και τθν υλοποίθςθ του εν λόγω εκπαιδευτικοφ 

προγράμματοσ, παρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι/εσ να επικοινωνοφν απευκείασ με τον φορζα 

υλοποίθςισ του (Διμοσ Κορδελιοφ-Ευόςμου). 

 

 
 
 
 
Ακριβζσ Αντίγραφο 
 
Εςωτερική Διανομή:  

1. Δ/νςθ Τποςτιριξθσ Προγραμμάτων και Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία, Σμιμα Γϋ 
2. Δ/νςθ Εκπαιδευτικισ Σεχνολογίασ και Καινοτομίασ, Σμιμα Α’ (http://edu-gate.minedu.gov.gr/) 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΠΟΤΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. 

                                         

                                                                             

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΑΧΑΛΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

 

 
 
Α. ΑΠΟΣΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΤ ΠΙΣΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟΤ ΜΕΩ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ 
 

 

A/A Επωνυμία 
Διεφθυνςη Ηλεκτρονικοφ 

Σαχυδρομείου 

1 
Διεφθυνςη Αθλητιςμοφ & Πολιτιςμοφ Δήμου Κορδελιοφ 
Ευόςμου 

athlitismos@kordelio-evosmos.gr 
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