
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 

  ----- 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

Μαρούσι, 22-10-2018 

Εξ.Πρωτ.: 176537/Δ7 

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

Βαθμός Ασφαλείας: - 

Να διατηρηθεί μέχρι: - 

Βαθμός Προτερ.: - 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ: 

  
 
 
Θέμα: Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων- δράσεων  
Σχετ. : τα υπ’ αρ. πρωτ. 108519/29-06-2018 και 166522/05-10-2018 εισερχόμενα του ΥΠΠΕΘ 

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το υπ’ αρ. 44/ 27-09-2018 
απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνονται τα παρακάτω εκπαιδευτικά 
προγράμματα- δράσεις του Δήμου Βέροιας για σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Βέροιας για το σχολικό έτος 2018-2019: 

 Η δράση « 3ο Δημοτικό Συμβούλιο εφήβων Βέροιας» για μαθητές/ -τριες της Β’ τάξης 
των Λυκείων. 

 Η δράση « 2ο Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων Βέροιας» για μαθητές/ -τριες Στ’ τάξης των 
Δημοτικών σχολείων και 

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα « Δημόσιος αστικός χώρος και graffiti» για μαθητές και 
μαθήτριες Ε’ και Στ’ Δημοτικού, και όλων των τάξεων Γυμνασίων και Λυκείων. 

με τις εξής προϋποθέσεις: 
1. Οι δραστηριότητες να υλοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης και με ευθύνη της διεύθυνσης και 

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

2. Η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών να λαμβάνει υπόψη τη νομοθεσία περί 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων και πνευματικών δικαιωμάτων (ισχύουν τα 
αναφερόμενα στο Ν. 2121/ 1993). 

3. Η συμμετοχή στις δράσεις να είναι προαιρετική, να προϋποθέτει την έγγραφη συναίνεση 
των γονέων/ κηδεμόνων των μαθητών/ -τριών και να είναι δωρεάν για όλους τους 
συμμετέχοντες και όλες τις συμμετέχουσες. 

4. Κατά την υλοποίηση των δράσεων να μην διατεθεί οποιοδήποτε διαφημιστικό ή 
εμπορευματικό υλικό (ατόμων ή φορέων) καθώς και εκπαιδευτικό/ παιδαγωγικό υλικό, το 
οποίο δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

 
 
 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  
 

Εσωτερική Διανομή 

Δ/νση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία - Τμήμα Γ’   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

 
Α/Α 

Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

1 Δήμος Βέροιας- Γραφείο Δημάρχου dimarhos@veria.gr  
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