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ΠΡΟΣ :
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Safe water sports»
Σχετ : (α) τα με αρ. πρωτ. Φ2/86275/Δ7/30-05-2019, Φ2/86285/Δ7/30-05-2019 και Φ2/105371/Δ7/01-072019 εισερχόμενα έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.
(β) τα με αρ. πρωτ. Φ2/ΠΜ/89803/Δ7/05-06-2019, Φ2/ΠΜ/122965/Δ7/31-07-2019 και
Φ2.1/ΠΜ/204934/Δ7/27-12-2019 εξερχόμενα έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.
(γ) τα με αρ. πρωτ. 169161/30-10-2019 και 9656/23-01-2020 εισερχόμενα έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στo ανωτέρω (α) σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη τα με αρ. 44/23-10-2019 και 3/1601-2020 αποσπάσματα, πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 20192020 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Safe water sports» του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου
«Ελληνική Εταιρεία Προώθησης της Ασφάλειας των Αθλημάτων και Μέσων Αναψυχής στη Θάλασσα και
στο Νερό “Safe Water Sports”», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων Δημοτικών
Σχολείων της χώρας (Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) 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/ντριας ή του Προϊσταμένου/ης, ώστε να μην παρακωλύεται η εύρυθμη
λειτουργία των σχολικών μονάδων.
2. Πριν από την υλοποίηση του προγράμματος να προηγείται:
α. ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο
πρόγραμμα και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης αυτών, έχοντας υπόψη
ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική,
β. ενημέρωση του Συντονιστή/στριας Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία του
οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και του/της Υπεύθυνου/ης Σχολικών Δραστηριοτήτων/Αγωγής Υγείας της
οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
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γ. ανάρτηση στον ιστότοπο του φορέα με (αα) σύντομη περιγραφή του προγράμματος (περιγραφή
δράσεων, μεθοδολογία, στόχοι, επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αποτίμηση) και (ββ) παρουσίαση
του εκπαιδευτικού υλικού, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.
Το πρόγραμμα να υλοποιείται (α) εντός ωρολογίου προγράμματος, (β) χωρίς τροποποιήσεις και (γ)
σύμφωνα με την παρούσα έγκριση.
Όσον αφορά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Safe Water Sports» για
την ασφάλεια στη θάλασσα και το νερό στις εγκαταστάσεις του Σωματείου:
α) «θα πρέπει να τηρηθούν όσα προβλέπει το Π.Δ. 79/2017 άρθρο 16, όπως αυτό ισχύει μετά την
τροποποίησή του από το άρθρο 23 εδ. ιβ΄, περ. αα΄ του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄ 142/03-08-2018)
κατά το οποίο οι σχολικές επισκέψεις/μετακινήσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής και του
πολιτισμού, πραγματοποιούνται μόνο με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη
γνώμη του/της αρμόδιου/ αρμόδιας Συντονιστή/Συντονίστριας Εκπαίδευσης που έχει την ευθύνη
της επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών των σχολικών
μονάδων»,
β) να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις περί ασφαλούς μετακίνησης, όπως ορίζονται στο ΠΔ
79/2017 (ΦΕΚ 109/τ.Α’/2017),
γ) οι χώροι υλοποίησης των εν λόγω δράσεων να πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων
συνάθροισης κοινού και
δ) να έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών/τριών.
Η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος να μην υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές ώρες.
Σε περίπτωση επίσκεψης στελεχών του φορέα στη σχολική μονάδα, αυτή να πραγματοποιείται
κατόπιν συνεννόησης, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της
Διευθυντή/ντριας ή του Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας, ώστε να μη διαταράσσεται η
ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων και του ωρολογίου προγράμματος.
Κατά την υλοποίηση του προγράμματος: (α) να είναι εξασφαλισμένη η προστασία των ατομικών
δικαιωμάτων και 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) και (β) να έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
ασφάλεια των μαθητών/τριών.
Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των
μαθητών/τριών.
Να μην επιτρέπεται:
α. η διάθεση/η προβολή οποιουδήποτε υλικού ή προϊόντος το οποίο αφορά έμμεση ή άμεση
διαφήμιση/προώθηση εμπορικών προϊόντων φορέων/επιχειρήσεων ή υπηρεσιών ή δεν είναι
εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2019-2020, συμπεριλαμβανομένων και των
αναφορών σε τυχόν χορηγούς του συγκεκριμένου προγράμματος.
β. «[…] η διακίνηση πάσης φύσεως υλικού (έντυπου και μη), που κρίνεται ως […] προσηλυτιστικό,
προπαγανδιστικό ή στρεφόμενο κατά συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού.»
Το εν λόγω πρόγραμμα να μη χρησιμοποιείται 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 και εκπαιδευτικούς, τις σχολικές μονάδες, καθώς και τους
γονείς/κηδεμόνες.
Σε ότι αφορά το εκπαιδευτικό υλικό που θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος:
α. Να μην πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση του εν λόγω υλικού με την αναφορά
της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. .
β. To υλικό να τεθεί υπόψη των Υπεύθυνων Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
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γ. «Να υπάρξει απαλοιφή της 5ης θεματικής ενότητας που αναφέρεται στη χρήση της εφαρμογής
(application), αλλά και η κατάργησή […της] τόσο από τα βίντεο όσο και από το σύνολο του
εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος».
δ. Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού με τίτλο: ‘Εκπαιδευτική Βαλίτσα’ «θα γίνεται μόνο για τις
ανάγκες του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο ‘Safe Water Sports’.»
«Να είναι ενεργή η χρήση των κωδικών που έχουν σταλεί στο Ι.Ε.Π. για την είσοδο στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς».
«Να μην ενεργοποιηθεί ο σύνδεσμος (link) του ηλεκτρονικού πωλητηρίου (e-shop) στην ιστοσελίδα
του Σωματείου καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς».
«Να γίνει απαλοιφή της ανάρτησης της έγκρισης του εκπαιδευτικού υλικού της προηγούμενης
σχολικής χρονιάς από το site του Σωματείου».
«Να μην αναγράφεται στα διπλώματα συμμετοχής η εγκεκριμένη απόφαση για το συγκεκριμένο
πρόγραμμα και να μην υπάρχει οποιαδήποτε αναγραφή ιδιώτη χρηματοδότη-χορηγού».

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 (Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Ελληνική Εταιρεία Προώθησης της Ασφάλειας των
Αθλημάτων και Μέσων Αναψυχής στη Θάλασσα και στο Νερό “Safe Water Sports”»).

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε, Δ.Ε. ΚΑΙ Ε.Α.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

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/)
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A/A

Επωνυμία

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου
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Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο
«Ελληνική Εταιρεία Προώθησης της Ασφάλειας των
Αθλημάτων και Μέσων Αναψυχής στη Θάλασσα και στο Νερό
“Safe Water Sports”»

infosafe@safewatersports.gr
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