
  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση των εκπαιδευτικών δράσεων του Φορέα Καλαμά-Αχέροντα-Κέρκυρας» 

 

        Απαντώντας στο εισερχόμενο έγγραφό σας, με αρ. πρωτ. 107004/Δ7/27-6-2018 και έχοντας υπόψη την υπ’ 

αρ. πρωτ. 10820/19-9-2018 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ’ αριθ. 42/13-09-2018 

Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται ως παιδαγωγικά κατάλληλο το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, του Φορέα Διαχείρισης Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας που υλοποιείται από το προσωπικό του 

Φορέα Διαχείρισης (είτε εντός των σχολικών μονάδων είτε στα Κέντρα Πληροφόρησης του φορέα-Αμμουδιάς, 

Σαγιάδας και Γλυκής) και απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Α΄/θμιας  και Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 

2018-19, με τις εξής προϋποθέσεις: 

• η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των μαθητών/τριών να είναι προαιρετική, να μην παρακωλύεται το 

σχολικό πρόγραμμα, 

• ΟΛΑ τα προγράμματα να είναι δωρεάν, 

• οι χώροι υλοποίησης των προγραμμάτων (όταν υλοποιείται στον Φορέα Διαχείρισης) να πληρούν τις 

προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/-τριών και 

οι επισκέψεις στους χώρους αυτούς να πραγματοποιούνται με ευθύνη της Δ/νσης και του Συλλόγου 

Διδασκόντων/-ουσών των σχολείων,  

• η υλοποίηση των προγραμμάτων να πραγματοποιείται παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων, 

• να μην χρησιμοποιηθεί ή διανεμηθεί υλικό στο οποίο θα υπάρχει ή θα υπαινίσσεται διαφήμιση προϊόντων ή 

υπηρεσιών, 

 κρίνεται απαραίτητη η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/-τριών και 

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 
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   Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 

 

 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ 
ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑ 
 
info@kalamas-acherontas.gr 

Μαρούσι, 4-10-2018 
Αρ. Πρωτ.:  165168/Δ7 
Βαθμός Προτερ.:  

ΠΡΟΣ: 
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 να 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. 

 

 

 

 

 

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