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Μαρούσι, 07-02-2019
Εξ.Πρωτ.: 18595/Δ7

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Βαθμός Ασφαλείας: -
Να διατηρηθεί μέχρι: -
Βαθμός Προτερ.: -

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΡΟΣ:

Θέμα: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος 
Σχετ. : τα με αρ. πρωτ. 101316/19-06-2018 και 16363/04-02-2019 εισερχόμενα έγγραφα του 

ΥΠΠΕΘ
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 4/ 31-01-2019 
απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 
τίτλο «Η καταπολέμηση της προκατάληψης, της διαφορετικότητας και της ξενοφοβίας μέσα από την 
τέχνη», του Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του 
Δήμου Γαλατσίου, το οποίο απευθύνεται σε σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου Γαλατσίου, για το σχολικό έτος 2018-2019, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 Η συμμετοχή των μαθητών/τριών να είναι προαιρετική και να εξασφαλιστεί η έγγραφη 
συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων τους.

 Να μην υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/-τριών ή και της σχολικής 
μονάδας.

 Να μην παρακωλύεται το ωρολόγιο πρόγραμμα και το διδακτικό έργο (έως 4 διδακτικές 
ώρες).

 Να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και τους Υπεύθυνους των 
Σχολικών Δραστηριοτήτων.

 Το Πρόγραμμα να υλοποιείται με την παρουσία του/ της εκπαιδευτικού της τάξης και όπου 
είναι δυνατόν και του/της Υπευθύνου Πολιτιστικών θεμάτων και των Σχολικών 
Δραστηριοτήτων.

 Να τηρηθούν τα ισχύοντα για τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνικών έργων των 
μαθητών/τριών καθώς και τα ισχύοντα για τις φωτογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις των 
καλλιτεχνημάτων και των μαθητών/τριών την ώρα που υλοποιούνται οι δράσεις.

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να αποσταλεί στο Ι.Ε.Π. και το ΥΠ.Π.Ε.Θ. το ακριβές 
περιεχόμενο του προγράμματος πριν την έναρξη των δράσεων. 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
                                                                           ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                                                            

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ
Ακριβές αντίγραφο
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
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Δήμος Γαλατσίου- Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας 
Γενιάς (υπόψη κ. Μάνου Ελευθερίου)

elel.manos@gmail.com 

2

Εσωτερική Διανομή
 Δ/νση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία - Τμήμα Γ’
 E-yliko: για ανάρτηση  στα Πολιτιστικά Προγράμματα
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