
  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού» 

        Απαντώντας στο εισερχόμενο έγγραφό σας, με αρ. πρωτ.  109554/Δ7/2-7-2018 και έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. 

πρωτ. 13197/11-12-2018 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ’ αριθ. 58/06-12-2018 

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

πρόγραμμα «Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο: Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε» της Ελληνικής Εταιρείας 

Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες  σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και 

Β΄/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019. 

 

       Ωστόσο, απαραίτητες προϋποθέσεις υλοποίησής τους θεωρούνται: 

 

1) Η συμμετοχή της σχολικής μονάδας στο πρόγραμμα να είναι προαιρετική, να υλοποιείται με παρουσία 

του/της/των εκπαιδευτικού/εκπαιδευτικών των σχολείων και να υπάρχει απόφαση του Συλλόγου 

Διδασκόντων, 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) και αφορά το τρέχον σχολικό έτος 2018-19.  

2) Η διεξαγωγή του προγράμματος από τον/την εκπαιδευτικό να ενταχθεί στο πλαίσιο των προαιρετικών 

Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών 

Θεμάτων), σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται κάθε έτος από την αρμόδια 

Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού   

προγράμματος. 

3) Η σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών να πραγματοποιηθεί εκτός του διδακτικού τους ωραρίου, με τη 

συνεργασία των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

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 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
----- 

   Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 

 

ΠΡΟΣ:    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ       
                 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ     
                 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
                   
                 elet@ellinikietairia.gr 
 

Μαρούσι, 27-12-2018 
Αρ. Πρωτ.:  Φ1/ΠΝ/214471/222333/Δ7 
Βαθμός Προτερ.:  

mailto:disedu@minedu.gov.gr


4) Να μη χρησιμοποιηθεί το εν λόγω πρόγραμμα για κανενός είδους διαφημιστικό σκοπό και να μην υπάρχει 

καμία οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευτικών, των μαθητών/-τριών ή των σχολικών μονάδων που θα 

συμμετέχουν.  

5) Να υπάρχει δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το 

ΥΠ.Π.Ε.Θ., δε θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης 

έγκρισης. 

6) Να εξασφαλισθεί η έγγραφη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/-τριών. 

7) Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων της δράσης, μετά και τη λήξη της τρέχουσας περιόδου (σχολικό έτος 

2018-19) να αποσταλεί στο Ι.Ε.Π. (βιβλιοθήκη), ώστε να είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. 

 

 
 

                                                                                                     Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
                                                                                       ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

                                                                        
 
                                                                                                               ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ            
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