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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ &
 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.

ΤΜΗΜΑ Α’
 ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, 02-03-2021
Αρ. Πρωτ. : Φ.32/14341 /EK/24150/Δ1

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email : spudonpe@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Eλ.Κωνσταντινίδου
Τηλέφωνο : 210 344 3372

ΠΡΟΣ :  Μουσιώλη Δήμητρα
               dimousioli@gmail.com 

ΚΟΙΝ.: ΔΙ.Π.Ε. (όλης της χώρας)
             

ΘΕΜΑ : « Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού»

 Σχετικά έγγραφα: α) Η με αρ.πρ. 14341/09-02-2021/Δ1 εισερχόμενη ηλεκτρονική επιστολή του Ι.Ε.Π. β) Το 
140406/Δ1/15-10-2021 εισερχόμενο έγγραφο-αίτημα 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, που αφορά σε έγκριση εκπαιδευτικού υλικού με τίτλο: «Ο 
Ελέφαντας που φυσούσε Ουράνια Τόξα», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/-τριες  όλων των τάξεων των 
δημοτικών σχολείων όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2020-2021, και σύμφωνα με την αριθμ. 7/04-02-
2021 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας γνωρίζουμε ότι  το εν λόγω υλικό εγκρίνεται υπό τις εξής 
προϋποθέσεις:

1. Το εν λόγω υλικό να χρησιμοποιείται χωρίς τροποποιήσεις και σύμφωνα με την παρούσα έγκριση. 
2. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν.4212/2013). 
3. Το υλικό να χρησιμοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/-τριες και 
εκπαιδευτικούς και χωρίς τη διανομή ή προβολή οποιουδήποτε διαφημιστικού ή άλλου υλικού, το οποίο 
δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί για το σχολικό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας. 
4. Το ανωτέρω υλικό να τεθεί υπόψη των Υπεύθυνων Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων 
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να αξιοποιηθεί αναλόγως σε Προγράμματα και δράσεις 
Αγωγής Υγείας. 
5. Να μην πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού με την αναφορά της 
συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Εσ. Διανομή : -Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Α’

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε., Δ.Ε & Ε.Α.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
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