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ΘΕΜΑ: Ζγκριςθ υλοποίθςθσ εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 
ΧΕΣ: τα με αρ. πρωτ. 104647/Δ7/28-06-2019 και 104699/Δ7/28-06-2019 ειςερχόμενα ζγγραφα  του 
Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων 

 
Απαντϊντασ ςτο ανωτζρω ςχετικό αίτθμά ςασ και ζχοντασ υπόψθ το με αρ. πρωτ. 26/27-06-2019 

Απόςπαςμα Πρακτικοφ του ΙΕΠ, ςασ ενθμερϊνουμε ότι εγκρίνεται θ υλοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων με τίτλουσ: α) «Αρχεία. Πθγζσ γνώςθσ, πθγζσ μνιμθσ», β) «Ιςτορία του ελλθνικοφ 

χαρτονομίςματοσ. Μια διαδρομι, 1822-2002» και γ) «χολικόσ Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ ςτο 

Ιςτορικό Αρχείο Εκνικισ Σράπεηασ» του Ιςτορικοφ Αρχείου Εκνικισ Σράπεηασ που απευκφνονται ςε 

μακθτζσ/τριεσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020, υπό τισ εξισ 

προχποκζςεισ: 

1. Η ςυμμετοχι των ςχολείων ςτα εν λόγω προγράμματα να είναι προαιρετικι και δωρεάν για τουσ/τισ 

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

γνϊμθ του/τθσ Διευκυντι/τριασ τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

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

ςυγκεκριμζνα προγράμματα 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 αρμόδιων υντονιςτϊν/τριων 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.. και τθσ Παιδαγωγικισ Ομάδασ του Κζντρου Εκπαίδευςθσ 

για τθν Αειφορία ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ του οποίου ανικουν οι ςχολικζσ μονάδεσ ςτισ οποίεσ 

υλοποιείται το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
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4. Κατά τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων 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).  

5. Να μθν επιτραπεί ςε καμία περίπτωςθ θ φωτογράφιςθ, θ βιντεοςκόπθςθ και θ μαγνθτοφϊνθςθ των 

μακθτϊν/τριϊν. 

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

βακμίδα και τισ μακθςιακζσ ανάγκεσ των μακθτϊν/τριϊν. 

7. Οι  μετακινιςεισ των μακθτϊν/τριϊν ςτουσ χϊρουσ εκτόσ τθσ ςχολικισ μονάδασ να γίνονται με βάςθ 

τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (για τα ςχολεία τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, όςα προβλζπει το Π.Δ. 

79/2017 άρκρο 16, όπωσ αυτό ιςχφει μετά τθν τροποποίθςι του από το άρκρο 23 εδ. ιβϋ, περ. ααϋτου 

Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Αϋ142/03-08-2018) και για τα ςχολεία τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όςα 

προβλζπει θ υπ. αρικ. 33120/ΓΔ4/6-3-17 Τ.Α., αρικ. φφλλου 681, τευχ. Β’, με τίτλο «Εκδρομζσ- 

Επιςκζψεισ Μακθτϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Εντόσ και Εκτόσ Χϊρασ»). 

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

διαφιμιςθ παροχισ υπθρεςιϊν ατόμων/φορζων ι δεν είναι εγκεκριμζνο από το Τπουργείο Παιδείασ 

και Θρθςκευμάτων για το τρζχον ςχολικό ζτοσ. 

9. Η υλοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων να γίνεται εντόσ ωρολογίου προγράμματοσ και 

ςχολικοφ πλαιςίου, με τθν παρουςία του/τθσ εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ και να μθν υπερβαίνει τισ δφο 

(2) διδακτικζσ ϊρεσ. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακριβζσ Αντίγραφο 
 
Εςωτερικι Διανομι:  

1. Δ/νςθ Τποςτιριξθσ Προγραμμάτων και Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία, Σμιμα Γ’   

2. Δ/νςθ Εκπαιδευτικισ Σεχνολογίασ και Καινοτομίασ, Σμιμα Α’ (http://edu-gate.minedu.gov.gr/ 
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ΧΡΤΟΤΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  – ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 
 

ΑΠΟΣΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΤ ΠΙΣΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟΤ ΜΕΩ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ 
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