
  
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 

  ----- 
Ταχ. Δ/νση : Α.Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι  
Ιστοσελίδα : www.minedu.gov.gr 
Email : disedu@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες : Αμπατζόγλου Ιωάννης 
Τηλέφωνα : 2103442224 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

Μαρούσι, 30-7-2018 

Εξ.Πρωτ.: 129412/Δ7 

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

Βαθμός Ασφαλείας: - 

Να διατηρηθεί μέχρι: - 

Βαθμός Προτερ.: - 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ: 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝ: 

  
 
 
Θέμα: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος  
Σχετ: το υπ’αριθμ.πρωτ. 64688/24-4-2018 εισερχόμενο του ΥΠΠΕΘ 

 
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το υπ’αρ.28/14-06-2018 

απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η παρουσίαση του 
προγράμματος «AuDi-o-Mentia – εφαρμογές ανοικτών τεχνολογιών στην υγεία» από την 
ερευνητική ομάδα AuDi-o-Mentia σε Λύκεια της Στερεάς Ελλάδας, της Ηπείρου και της Κεντρικής 
Μακεδονίας, για το σχολικό έτος 2018-2019. 

 
Ωστόσο, προϋποθέσεις θεωρούνται:  
(α) Η συμμετοχή και η ενημέρωση των μαθητών/-τριών να πραγματοποιούνται κατόπιν 

συνεννόησης με τη Δ/νση και τον Σύλλογο Διδασκόντων των σχολείων, οι οποίοι αποφασίζουν την 
ημερομηνία και την ώρα υλοποίησης του προγράμματος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη 
παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/-τριών. 

(β) Η συμμετοχή στο προγράμματα «AuDi-o-Media – εφαρμογές ανοικτών τεχνολογιών στην 
υγεία» να γίνεται χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/-τριών και να μην 
περιλαμβάνεται διανομή ή προβολή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού.  

(γ)  Η υλοποίηση του προγράμματος «AuDi-o-Media – εφαρμογές ανοικτών τεχνολογιών στην 
υγεία» να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων και η διάρκεια του 
προγράμματος ανά τμήμα να μην ξεπερνά τη μία (1) διδακτική ώρα. 

(δ) Η συμμετοχή του σχολείου και των μαθητών/-τριών στο πρόγραμμα να είναι προαιρετική. 
(ε) Οι υπεύθυνοι του προγράμματος οφείλουν να κοινοποιήσουν στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής τον απολογισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος (παιδαγωγικά αποτελέσματα, 
συμπεράσματα) μετά την ολοκλήρωσή του. 

   
  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 
 
 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  
 

 
  

 

Εσωτερική Διανομή 

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



   2 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

1 
AuDi-o-Media 
(υπόψη κου Αθανάσιου Κακαρούντα) 

kakarountas@uth.gr  

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

1 ΔΔΕ όλης της χώρας dide@sch.gr  

2 ΠΔΕ όλης της χώρας pde@sch.gr  
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