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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  
                               :  Σ. Λαπατά 
                               :  Μ. Κολούντζου 
Τηλέφωνο : 210 344 3002 
  : 210 344 3791 

ΠΡΟΣ :Κοινωνική Συνεταιριστική  
Επιχείρηση ACTIVE HELLAS 
 
 
 
 
 

  

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα  της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ACTIVE HELLAS για τις σχολικές 
μονάδες της  Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης . 
 
Σε απάντηση του από 19-6-2018   ηλεκτρονικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 31/17-
07-2018  απόσπασμα πρακτικού  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, σας γνωρίζουμε  ότι το εν λόγω αίτημα που αφορά στην 
παιδαγωγική καταλληλότητα του εκπαιδευτικού  προγράμματος «Ποδηλατίζω  με Ασφάλεια», στα σχολεία  
της Α/θμια και  Β/θμιας  Εκπ/σης,   γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2018-19, με τις εξής προϋποθέσεις: 
 (α) Οι επισκέψεις στα σχολεία και η ενημέρωση των μαθητών/-τριών να πραγματοποιηθούν ύστερα από 

συνεννόηση με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων των εν λόγω σχολείων και σχετική απόφασή 

τους. Απαραίτητη προϋπόθεση η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των 

μαθητών/-τριών.  

(β) Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν, 

(γ) Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο πρόγραμμα να πραγματοποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη των 

γονέων/κηδεμόνων τους, παρουσία των εκπαιδευτικών των τάξεων των σχολείων που θα συμμετέχουν 

και να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στην ηλικία και στο μαθησιακό επίπεδο των μαθητών/-τριών. 

(δ) Να μην υπάρχει διανομή οποιουδήποτε υλικού, το οποίο θα αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση 

παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων, καθώς και διάθεση μη εγκεκριμένου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

εκπαιδευτικού υλικού.  
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