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ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα  του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για τις σχολικές μονάδες της  
Α/θμιας  και Β/θμιας Εκπ/σης. 
Σε απάντηση του από 19-06-2018   ηλεκτρονικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 37/30-08-2018  

απόσπασμα πρακτικού  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το εν λόγω αίτημα που αφορά στην παιδαγωγική καταλληλότητα  

εκπαιδευτικού προγράμματος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, σε μαθητές/τριες της Α/θμιας  

και Β/θμιας Εκπαίδευσης,  γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2018-19,  ως εξής: 

Α) Στην περίπτωση που το πρόγραμμα υλοποιηθεί από τον «Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού» εντός 

της σχολικής μονάδας με τις  κάτωθι προϋποθέσεις: 

(α) η συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα είναι προαιρετική και υλοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου 

Διδασκόντων,  

(β) το πρόγραμμα να μην λειτουργήσει επιβαρυντικά ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολικής Μονάδας, 

(β) η υλοποίηση του προγράμματος να γίνεται παρουσία του/της/των εκπαιδευτικού/εκπαιδευτικών του σχολείου 

και χωρίς να υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού. 

Β) Στην περίπτωση που το πρόγραμμα υλοποιηθεί στους χώρους του φορέα «Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Παρνασσού»  με τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

(α) να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων,  

(β) η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα να είναι προαιρετική, 

(γ) η υλοποίηση των προγραμμάτων να γίνεται χωρίς διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού   

(δ) να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις  του Προεδρικού Διατάγματος 79/2017 και της με την αριθμ. 

33120/ΓΔ4/2017 Υ.Α. του ΥΠ.Π.E.Θ. (ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017), τα οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 

διεξαγωγής εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδρομών και 

(ε) κατά την υλοποίηση του προγράμματος να τηρούνται  οι ισχύοντες κανόνες ασφάλειας και υγιεινής». 
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