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ΘΕΜΑ : Απάντηση στο αίτημα του Δήμου Λαρισαίων με τίτλο « Ανακάλυψε και εσύ πως ανακυκλώνεις σωστά 
στον κάδο». 
Σε απάντηση του από 10-4-2018   ηλεκτρονικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 24/31-
05-2018  απόσπασμα πρακτικού  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το εν λόγω αίτημα που αφορά στην παιδαγωγική 
καταλληλότητα του εκπαιδευτικού  προγράμματος του Δήμου Λαρισαίων σε συνεργασία με την Ε.Ε.Α.Α. με 
τίτλο «Ανακάλυψε και εσύ πως ανακυκλώνεις σωστά στον κάδο»,  γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 
2018-19,   για τις σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπ/σης ,  με τις εξής προϋποθέσεις:  
(α) Η υλοποίηση των παρουσιάσεων να γίνει ή από τον κ. Βασίλειο Καραγιάννη, Προϊστάμενο του τμήματος 

Συντονισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης & Περιβάλλοντος του Δήμου Λαρισαίων ή από την κα. Ελένη Χαυτίκη, 

Υπάλληλο του Τμήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης & Πράσινων Σημείων της Δ/νσης Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης του Δήμου Λαρισαίων, κατόπιν συνεννόησης με το κάθε σχολείο, έτσι ώστε να μην 

παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και ύστερα από αίτημα των Διευθύνσεων τους. 

(β) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στις παρουσιάσεις αυτές να γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση 

των ιδίων ή της σχολικής μονάδας. 

(γ) Η υλοποίηση του προγράμματος να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων  

(δ) Κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διάθεσης οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά έμμεση ή άμεση 

διαφήμιση προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων, καθώς και υλικού μη εγκεκριμένου από το 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
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