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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
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Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Μαρούσι, 09-08-2019

Αρ. Πρωτ.: Φ.2.1/ΕΠ/126928/Δ7

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : disedu@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες : Β. Λελεντζή

  Ε. Παπαδοπούλου
Τηλέφωνο : 210 344 2255

ΠΡΟΣ : 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος του Ιδρύματος «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν    
Κωνσταντακόπουλου»
Σχετ.: α. το με αρ. πρωτ. Φ2/90919/Δ7/06-06-2019 εισερχόμενο του τέως ΥΠΠΕΘ (νυν Υ.ΠΑΙ.Θ.)

β. με αρ. πρωτ. Φ2.1/122404/Δ7/29-07-2019 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο ανωτέρω (α) σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 29/18-07-2019 απόσπασμα 
πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με 
τίτλο «Προωθώντας την ποιότητα του ελαιόλαδου μέσα από τη γευσιγνωσία» του Ιδρύματος «Καπετάν 
Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης  του Νομού Μεσσηνίας, για το σχολικό έτος 2019-2020, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των σχολείων στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν 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 το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση αυτών, 
έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.

3. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος στη σχολική μονάδα ο/η εκπαιδευτικός να αξιοποιεί το 
αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό κατά την κρίση του επιλέγοντας κάθε φορά  εργασίες και 
δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών, είτε στο 
πλαίσιο διδασκαλίας επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται για ανάλογες 
προεκτάσεις είτε στο πλαίσιο υλοποίησης προαιρετικού προγράμματος σχολικών 
δραστηριοτήτων.

4. Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση δράσεων του προγράμματος στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος 
«Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου» α) η επίσκεψη των μαθητών/τριών να 
πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της 
Διευθυντή/τριας 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 που 
ορίζονται στη με αρ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 681/τ.Β’/06-03-2017), η 
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οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων στο πλαίσιο διεξαγωγής εκπαιδευτικών επισκέψεων και 
εκδρομών και 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.  

5. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος στα σχολεία 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).

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

7. 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 της 
συγκεκριμένης ενημερωτικής παρέμβασης.

8. Το εν λόγω πρόγραμμα να μη χρησιμοποιηθεί για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό 
σκοπό και σε κανένα στάδιο της υλοποίησής  του να μην προκύπτει κανένα κόστος συμμετοχής για 
τους/τις μαθητές/τριες, γονείς/κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες.

9. Ο φορέας  υλοποίησης του προγράμματος να κοινοποιήσει στο Υ.ΠΑΙ.Θ και το Ι.Ε.Π. τον 
απολογισμό του ως άνω προγράμματος (παιδαγωγικά αποτελέσματα – διδακτικά συμπεράσματα) 
μετά την ολοκλήρωσή του.

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 ( Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου»).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

           

Εσωτερική Διανομή: 
1. Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β’ 
2. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’ (http://edu-gate.minedu.gov.gr/)

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                            
                                                                                    

ΧΡΥΣΟΥΛΑ  Λ .  ΜΠΑΚΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

A/A Επωνυμία
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου

1
   Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου»,  

Υπόψη κ. Βεργινάδη 

  
  gverginadis@cvf.gr
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