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Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr  
Email  :disedu@minedu.gov.gr  
Πληροφορίες :  Σ. Λαπατά 
                               :  Μ. Κολούντζου 
Τηλέφωνο : 210 344 3002 
FAX  : 210 344 3791 

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
Υπόψη Κας Ιωάννας Λεγάκη 
EMAIL: ilegaki@agankam.gov.gr 

  

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα  του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού  για τις σχολικές μονάδες της  Α/θμιας 
και  Β/θμιας  Εκπ/σης . 
Σε απάντηση του από 31-08-2018   ηλεκτρονικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 15/22-

04-2019  απόσπασμα πρακτικού  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, ότι το εν λόγω αίτημα που αφορά στην παιδαγωγική 

καταλληλότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων-δράσεων-ενημερώσεων του Δήμου Αγίων Αναργύρων 

Καματερού  με θέμα: Βοηθάμε τα Ζώα, Δημιουργούμε Πολιτισμό», στα σχολεία  της Α/θμιας και Β/θμιας  

Εκπ/σης   γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2019-20, με τις εξής προϋποθέσεις: 

(α) η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών να είναι προαιρετική, με τη έγγραφη συναίνεση των 

γονέων/κηδεμόνων, 

(β) η δράση να υλοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης και με την ευθύνη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου 

Διδασκόντων και Διδασκουσών του σχολείου, προκειμένου να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία του και 

να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των μαθητών/-τριών, 

(γ) η υλοποίηση του προγράμματος να γίνεται παρουσία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών,  

(δ) το εκπαιδευτικό υλικό να είναι απολύτως απαλλαγμένο από κάθε στοιχείο διαφήμισης ή εμπορικής 

προώθησης, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε λεκτικών ή άλλων αναφορών  σε έντυπη (εκδοτική) 

ή/και ηλεκτρονική (μέσα κοινωνικής δικτύωσης) δραστηριότητα ή σε τυχόν χορηγούς του συγκεκριμένου 

εκπαιδευτικού προγράμματος – δράσης και των φυσικών προσώπων της ομάδας υλοποίησης, 

(ε) ως προς την παρουσία του ζώου, κατά την υλοποίηση του προγράμματος, επισημαίνεται ότι αυτή μπορεί 

να επιτραπεί υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των 

μαθητών και των μαθητριών».  
             

                                                                                                                                  Η αν.  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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