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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 
    
 

      

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ KAI 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 
----- 

Βαθμός Προτεραιότητας  

 

Ταχ. Δ/νση 
Τ.Κ. – Πόλη 
Ιστοσελίδα 
Email 
Πληροφορίες 
 

 

: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
: 15180 – Μαρούσι 
: http://www.minedu.gov.gr  
: disedu@minedu.gov.gr  
: Ν.Διαμανταρίδης 
: 210-3442573 

Μαρούσι, 23-11-2021 
Αρ. Πρωτοκόλλου:Φ1/ΝΔ/135657/ 151893 /Δ7  
 
ΠΡΟΣ : DOLE HELLAS  EΠΕ 
Email: annalena.niada@dole.com 
ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
info@iep.edu.gr 
 

 
 

 
ΘΕΜΑ : Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος   της εταιρίας «DOLE HELLAS Ε.Π.Ε.»  με τίτλο «Υγιεινή 
Διατροφή και Περιβαλλοντική Αγωγή», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/-ήτριες Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2021-2022. 
 
Σχετ : Το με αρ. πρωτ. 135657/2-11-2021 εισερχόμενο έγγραφο 
 
 
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 56/21-10-2021 

απόσπασμα Πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος  με τίτλο «Υγιεινή Διατροφή και Περιβαλλοντική Αγωγή», το  οποίο απευθύνεται  σε 

μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022, υπό τις εξής 

προϋποθέσεις: 

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική, δωρεάν και 

να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και 

Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη 

νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση 

αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των 

μαθητών/μαθητριών. 

2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την 

ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους. 

3. Πριν την υλοποίηση του προγράμματος α) να ενημερωθεί ο/η Υπεύθυνος/η Σχολικών 

Δραστηριοτήτων/Αγωγής Υγείας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και β) να πραγματοποιηθεί 

ανάρτηση στον ιστότοπο του φορέα με: (αα) σύντομη περιγραφή του προγράμματος και (ββ) 

παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου/-ης. 

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:info@iep.edu.gr


2 

 

4. Το πρόγραμμα να υλοποιείται από τους συνεργάτες της Dole Hellas: κ.κ. Τσιανάκα Αννα, Πέτσιο 

Δημήτρη, Πανταζή Δανάη, Μαντζουράτου Πηγή, Κατσογριδάκη Γεωργία, Μήλεση Γιώργο, 

Αναστασιάδου Κυριακή, Βαρσαμά Παναγιώτα και Αποστολοπούλου Κωνσταντίνα.  

5. Το πρόγραμμα να υλοποιείται εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, με την 

παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης και η διάρκειά του να μην υπερβαίνει τη μια (1) 

διδακτική ώρα. 

6. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, 

βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφηση, η 

βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών. 

7. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. Η επωνυμία της εταιρίας δεν θα πρέπει να 

παρουσιάζεται σε κανένα στάδιο του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του 

προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος. 

 

 

       Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην 

αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων 

και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των 

σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή 

επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων 

έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη 

τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής 

κρίσης. 

 

 
   ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
 
 
 
 
 
                                                                       Με εντολή Υφυπουργού 

                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε., Δ.Ε. & Ε.Α.Ε. 

 

 

                                                   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ 
            
                                             
                                                                                                                          
                                                                                                                        
 Εσωτερική Διανομή: Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία-Τμήμα Α΄   

                                                                                                              
 
 


