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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, 2-8-2018 

Εξ.Πρωτ.: 131762/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. 105931/26-6-2018 εισερχόμενο του ΥΠΠΕΘ 

 
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το υπ’αρ.33/26-7-2018 

απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται ως προς την παιδαγωγική του 
καταλληλότητα το σύνολο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του «Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και 
Παράδοσης» με τίτλο «Οι μικροί αρχαιολόγοι της Θράκης», για το σχολικό έτος 2018-2019, στα 
οποία μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 
2018-19, καθώς οι εν λόγω δράσεις μπορούν να αποβούν παιδαγωγικά ωφέλιμες και να 
εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία.  

 
Ωστόσο απαραίτητες προϋποθέσεις θεωρούνται οι ακόλουθες: 
1. Tο κόστος συμμετοχής να μην υπερβαίνει τα τρία (3) ευρώ ανά μαθητή.  
2. Η συμμετοχή των μαθητών να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη  σύμφωνη 

γνώμη του Διευθυντή/-τριας της κάθε σχολικής μονάδας, όπως επίσης και του Συλλόγου 
διδασκόντων. 

3. Επιπλέον, για τη συμμετοχή των μαθητών στα παραπάνω προγράμματα και ξεναγήσεις 
ισχύουν οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί που αναφέρονται  στην  παρ. 3 του άρθρου 13, του 
Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161, τ. Α΄), σχετικά με τις ημερήσιες διδακτικές εκδρομές και τις διδακτικές 
επισκέψεις των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

4. Η χρήση κάθε είδους φωτογραφιών, εικόνων, κειμένων που θα συνοδεύσουν - πλαισιώσουν 
την προτεινόμενη δράση θα είναι σύμφωνη με το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» 
(Ν.4212/2013). Η εκπαιδευτική δράση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για 
τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών.  

5. Το πρόγραμμα/υλικό θα εφαρμοστεί, χωρίς τροποποιήσεις, για το σχολικό έτος για το οποίο 
θα έχει λάβει τη σχετική έγκριση. 

6. Ως προς το παραγόμενο έντυπο και ψηφιακό υλικό ο φορέας υλοποίησης α) θα 
παραχωρήσει δωρεάν προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς τα δικαιώματα 
διανομής, αναπαραγωγής και χρήσης με οποιοδήποτε μέσο και β) δεν θα πραγματοποιήσει 
μελλοντική εμπορική διάθεση του ηλεκτρονικού υλικού με την αναφορά της συγκεκριμένης 
έγκρισης του ΥΠ.Π.Ε.Θ./Ι.Ε.Π. 
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7. Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης δεν θα διανέμεται έντυπο ή ψηφιακό υλικό που 
συνιστά διαφήμιση εμπορικών επιχειρήσεων ή χορηγών. 

 
 

   
  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 
 
 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  
 

 
 
 

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

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

1 
Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης 
(υπόψη κας Μιχαηλίδου Αναστασίας) 

nat.michailidou@yahoo.gr  

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

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

1 ΔΠΕ όλης της χώρας dipe@sch.gr  

2 ΠΔΕ όλης της χώρας pde@sch.gr  

 

Εσωτερική Διανομή 

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