
  
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

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.: 129408/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. 94359/8-6-2018 εισερχόμενο του ΥΠΠΕΘ 

 
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το υπ’αρ.32/19-7-2018 

απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται ως προς την παιδαγωγική 
καταλληλότητα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα» 
του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των 
Δημοτικών Σχολείων της χώρας, για τη σχολική χρονιά 2018-2019, καθώς το εν λόγω πρόγραμμα 
εμπλουτίζει με τρόπο καινοτόμο, πρωτότυπο και επιστημονικά έγκυρο τους διδακτικούς στόχους 
του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής και Πολιτικής 
Αγωγής, συμβάλλοντας στη διαπαιδαγώγηση του μελλοντικού πολίτη επί του ζητήματος της 
πνευματικής ιδιοκτησίας, κάτι που στη σύγχρονη κοινωνία της ψηφιακά διογκούμενης 
πληροφόρησης έχει καταστεί καίριας σημασίας. Το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί, κατά την 
κρίση των εμπλεκόμενων σε αυτό εκπαιδευτικών, είτε εντασσόμενο στα προγράμματα Σχολικών 
Δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είτε στο πλαίσιο του  μαθήματος της ευέλικτης 
ζώνης στις τάξεις έως Δ΄ δημοτικού, ενώ στις μεγαλύτερες Ε΄ και ΣΤ΄ στο πλαίσιο των συναφών 
γνωστικών αντικειμένων ή/και διαθεματικής προσέγγισης.  

 
Σε περίπτωση δε στην οποία επιλεγεί, κατά την εφαρμογή του προγράμματος, η επίσκεψη σε 

χώρους επαγγελματικούς, τέχνης ή εκδρομή στη φύση για την παροχή επιπλέον ερεθισμάτων στους 
μαθητές και τις μαθήτριες, πρόσθετες προϋποθέσεις υλοποίησης είναι:   

α) η προαιρετική και δωρεάν συμμετοχή μαθητών/τριών,  
β) η σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων,  
γ) η τήρηση της κείμενης περί διδακτικών επισκέψεων νομοθεσίας (ΦΕΚ. 109/01-08-2017). 
 

   
  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 
 
 

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

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

1 
Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) 
(υπόψη κας Μ.Ράπτη) 

info@opi.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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