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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 :ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 
ΧΑΡΟΥΠΙ 
 
 
 
 

  

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα  της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Το Χαρούπι»  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. 37/30-
08-2018  απόσπασμα πρακτικού  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το εν λόγω αίτημα που αφορά στην παιδαγωγική 
καταλληλότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος    με θέμα: «Στην Αλάνα της φύσης» , που απευθύνεται σε 
μαθητές/-τριες  της Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης ,   γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2018-19 με τις 
εξής προϋποθέσεις: 

 Οι επισκέψεις των σχολείων δύνανται να πραγματοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης με τη Δ/νση και 

το Σύλλογο Διδασκόντων των σχολείων.  

 Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων 

και κηδεμόνων των μαθητών/τριών που θα συμμετέχουν στα εν λόγω προγράμματα.  

 Η υλοποίηση των προγραμμάτων να πραγματοποιείται παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων.  

 Oι χώροι υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος να πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων 

συνάθροισης κοινού έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/-τριών και να πραγματοποιούνται 

με ευθύνη της Δ/νσης και του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολείων.  

 Δεν επιτρέπεται η διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού.  

 Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα, το οποίο ανέρχεται στα 5€ ανά μαθητή/-τρια θα πρέπει να 

συνεκτιμηθεί από το Σύλλογο Διδασκόντων του κάθε σχολικής μονάδας». 
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