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ΠΡΟΣ : 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ : «Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος»
Σχετικό έγγραφο : το με αρ. πρωτ. Φ2.1/187667/Δ7/-5-11-2018 εισερχόμενο του ΥΠΠΕΘ
 

Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το  με αρ. πρωτ. 52/01-11-2018 απόσπασμα 
πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο 
«Μικρή Πυξίδα-Compasito» του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, το οποίο 
απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού), για το σχολικό 
έτος 2018-2019, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α. η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην εν λόγω δράση είναι προαιρετική και δωρεάν για τους 
μαθητές και πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και σύμφωνα με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της 
σχολικής ζωής (Π.Δ. 79/2017, Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017, ΦΕΚ 681/τ. Β΄/6-3-2017),
β. η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω πρόγραμμα  να γίνεται μετά από συνεννόηση με τους 
Δ/ντές/ντριες των σχολικών μονάδων, ώστε να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων, 
γ. η ενημερωτική δράση να πραγματοποιείται παρουσία εκπαιδευτικού της τάξης,
δ. για τη συμμετοχή των μαθητών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων αυτών,
ε. δεν επιτρέπεται η διάθεση οποιουδήποτε υλικού, το οποίο αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής 
υπηρεσιών ατόμων/φορέων ή δεν είναι εγκεκριμένο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ,
στ. δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση των μαθητών/τριών.

Εσωτερική Διανομή: 
 Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β’  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

A/A Επωνυμία- Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

1. Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Ηρακλείου (Υπόψη κ. Φ. Οικονομάκη)-

 oikonomakis-f@heraklion.gr 
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