
 
 

Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ , Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ  

ΤΜΗΜΑ Α’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ  
ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

----- 

                
Μ          Μαρούσι , 16-12-2019 

        Αρ. Πρωτ. : Φ1/ΜΚ/193109/198824/Δ7       
    

 

 

 

  
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:ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) 
Email: : elsa.hristodoulou@gmail.com 
 
 

  

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα  σας.  

 

Σε απάντηση του από 19-7-2019  ηλεκτρονικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 50/5-12-
2019 απόσπασμα πρακτικού  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το εν λόγω αίτημα που αφορά στην παιδαγωγική 
καταλληλότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος της Δημοτικής Επιχείρισης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας 
(ΔΕΥΑΛ) με τίτλο: «Το νερό»  , στα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης,   γίνεται αποδεκτό για το σχολικό 
έτος 2019-20, με τις εξής προϋποθέσεις:  
(i) η συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα είναι προαιρετική και πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη 

του Συλλόγου Διδασκόντων,   

(ii) να υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων, ώστε 

να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα,  

(iii) η υλοποίηση των δράσεων τόσο στον σχολικό χώρο όσο και στον χώρο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. να γίνεται παρουσία 

των εκπαιδευτικών των σχολείων με την αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων και προϋποθέσεων που 

απαιτούνται για την ασφάλεια των μαθητών/-τριών, δωρεάν και χωρίς διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού 

υλικού, 

(iv) η διάρκεια του προγράμματος να μην υπερβαίνει τη μία (1) διδακτική ώρα,  

(v) να μη γίνει ηχογράφηση ή/και βιντεοσκόπηση των μαθητών/-τριών που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. 
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