
  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση προγράμματος “Τοπικά αγροδιατροφικά προϊόντα στον Δήμο Αγρινίου: Ανάδειξη και 

αξιοποίηση”» 

 

        Απαντώντας στο εισερχόμενο έγγραφό σας, με αρ. πρωτ. αρ. πρωτ. 109619/Δ7/2-7-2018 και έχοντας υπόψη 

την υπ’ αρ. πρωτ. 12446/26-10-2018 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ’ αριθ. 

53/08-11-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται  ως παιδαγωγικά κατάλληλο το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Τοπικά αγροδιατροφικά προϊόντα στον Δήμο Αγρινίου: 

ανάδειξη και αξιοποίηση», που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Α’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγρινίου. Ως 

εκ τούτου, το εν λόγω πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί για το σχολικό έτος 2018-2019, υπό τις εξής 

προϋποθέσεις: 

 

1. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο πρόγραμμα να είναι προαιρετική, 

2. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος να μην υπερβαίνει τις δυο (2) διδακτικές ώρες, 

3. Να υλοποιηθεί εντός ωρολογίου προγράμματος και με  την παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης, 

4. Να υπάρχει έγκριση από τη Διεύθυνση του σχολείου με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων, 

ώστε να μην διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας,  

5. Να υλοποιηθεί χωρίς να υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού και χωρίς 

οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες, 

6. Απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/-τριών, 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
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ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 
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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 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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   Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 

 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
            Α/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ     
            ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ          
            ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
            vkarapapa@agrinio.gr 

Μαρούσι, 3/12/2018 
Αρ. Πρωτ.:  Φ1/ΠΝ/ 192996/208732/Δ7 
Βαθμός Προτερ.:  
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7. Εφόσον πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος επίσκεψη σε χώρους εκτός σχολικής μονάδας, οι 

χώροι υλοποίησης των προγραμμάτων να πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού,   έτσι ώστε 

να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/τριών και η επίσκεψη στον χώρο αυτόν να πραγματοποιείται με 

ευθύνη της Δ/νσης και του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολείων και τέλος 

8. Να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι όροι και οι προϋποθέσεις του Προεδρικού Διατάγματος 79/2017, όπου 

προσδιορίζεται, μεταξύ άλλων και το πλαίσιο διεξαγωγής εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδρομών. 

 

 

 

 

  

 

 

  

  
 

 
                                                                                                                     Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
                                                                                                                                             
                                                                                                                                        ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                                                            
                                                                                                                               
 
 
 
                                                                                                                                      ΧΡΥΣΟΥΛΑ  Λ.  ΜΠΑΚΑ            

 
 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 
Εσωτερική διανομή  
-Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία,  
 -Τμήμα Α’ Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία 
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