
  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση προγραμμάτων του Βοτανικού Κήπου Ι. & Α. Ν. Διομήδους» 

 

        Απαντώντας στα εισερχόμενα έγγραφά σας, και έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. πρωτ. 10327/10-9-2018 

Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ’ αριθ. 39/06-09-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], 

σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνονται  ως παιδαγωγικά κατάλληλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Δασικά 

προϊόντα και Αειφορία»,  «Νέες Τεχνολογίες στην προστασία των δασών-φυσικού περιβάλλοντος», «Βλάβες- 

Αποκατάσταση Φυσικού Περιβάλλοντος» και «Προστατευόμενες Περιοχές-Βιοποικιλότητα»  που υλοποιούνται 

από εκπαιδευτικό προσωπικό της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας: 

«Οικο-Περιβαλλοντική Τεχνική Εκπαιδευτική-Οικο.Τ.Εκ.» η οποία συνεργάζεται με τον Βοτανικό Κήπου Ι. & Α.Ν. 

Διομήδους και απευθύνονται σε μαθητές /-ήτριες της Α’/θμιας και της Β’/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας για το 

σχολικό έτος 2018-19.  

 

       Ωστόσο, απαραίτητες προϋποθέσεις θεωρούνται:  

 

• Η συμμετοχή και η ενημέρωση των μαθητών/-τριών να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται κατόπιν 

συνεννόησης με τη Δ/νση και τον Σύλλογο Διδασκόντων/-ουσών των σχολείων. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί 

η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/-τριών. 

 Η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/-τριών, 

• Η υλοποίηση του προγράμματος να γίνεται παρουσία του/της/των εκπαιδευτικού/εκπαιδευτικών του σχολείου 

και χωρίς να υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΚΑΙ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

TMHMA Α’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 
 

 
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: 
http://www.minedu.gov.gr 
Email: disedu@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες:   Σ. Λαπατά 
                            Π. Νικολακοπούλου 
Τηλέφωνο: 210 3442579 
FAX:             210 3443390 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
----- 

   Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 

 

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ Ι. & Α. Ν. 
ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ 
uoabotgd@otenet.gr 
 

Μαρούσι, 27-9-2018 
Αρ. Πρωτ.:  160932/Δ7 
Βαθμός Προτερ.:  

ΠΡΟΣ: 
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       Επίσης, για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που 

ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 681/τ.Β’/06-03-2017) και στο Π.Δ. 

79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017), όπως ισχύουν,  που αναφέρονται μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο διεξαγωγής 

εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδρομών.  

 

      Τέλος, επισημαίνεται ότι για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, το κόστος συμμετοχής  από 4 € ανά μαθητή/-

τρια που προβλέπεται θα πρέπει να συνεκτιμηθεί από το Σύλλογο Διδασκόντων/-ουσών του κάθε σχολείου». 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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Εσωτερική διανομή 
-Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία,  
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