
  
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 

  ----- 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

Μαρούσι, 30-7-2018 

Εξ.Πρωτ.: 129505/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. 84369/23-5-2018 εισερχόμενο του ΥΠΠΕΘ 

 
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το υπ’αρ.28/14-6-2018 

απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι η εκπαιδευτική δράση «Πώς θυμόμαστε την 
Ελληνική Επανάσταση του 1821;» του ερευνητικού Προγράμματος «Η Ελληνική Επανάσταση του 
1821: Ψηφιακό Αρχείο» υλοποιούμενη από το «Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες»,  
κρίθηκε ως εποικοδομητική και άμεσα αξιοποιήσιμη, τόσο για τη διδασκαλία του μαθήματος της 
Ιστορίας, όσο και για την ένταξή της στο πλαίσιο εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και ερευνητικών 
εργασιών για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εγκρίνεται η 
υλοποίησή της για το σχολικό έτος 2018-2019.  

 
Ωστόσο θα πρέπει να τηρηθούν τα ακόλουθα: 
1. Η χρήση κάθε είδους φωτογραφιών, εικόνων, κειμένων, διαγραμμάτων, πινάκων 

οπτικοακουστικών αρχείων κ.λπ., 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.  

2. Κατά την εφαρμογή της παραπάνω δράσης στα σχολεία είναι εξασφαλισμένη η προστασία 
των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και γονέων 
(βάσει της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας Ν.2472/1997, Ν.4139/2013, οδηγίες της 
1995/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ). 

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

4. 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. 

5. Αν για μέρος της έρευνας των μαθητών/-τριών για την υλοποίηση της δράσης απαιτηθούν 
επικουρικά εκπαιδευτικές επισκέψεις/μετακινήσεις εκτός σχολείου, αυτές – σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις - πραγματοποιούνται μόνο με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη 
σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου που έχει την ευθύνη της επιστημονικής και παιδαγωγικής 
καθοδήγησης  και υποστήριξης των σχολικών μονάδων. 
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6. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στη δράση θα είναι προαιρετική και θα υλοποιηθεί με τη 
σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων. 

7. Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης δεν θα διανέμεται έντυπο ή ψηφιακό υλικό που συνιστά 
διαφήμιση εμπορικών επιχειρήσεων ή χορηγών. 

8. Δεν θα υπάρξουν έσοδα (από εμπορία ή διαφήμιση) από τη διαχείριση  του παραγόμενου 
από τους μαθητές/-τριες ψηφιακού υλικού. 

 
 

   
  

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 
Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες (υπόψη κας Αθηνάς Μποζίκα) 

abozika@rchumanities.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 ΔΔΕ όλης της χώρας dide@sch.gr  

3 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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