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Μαρούσι, 20-11-2018
Εξ.Πρωτ.: 199233/Δ7

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

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

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΡΟΣ:

Θέμα: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος 
Σχετ. : τα με αρ. πρωτ. 106112/27-06-2018 και 187677/05-11-2018 εισερχόμενα του ΥΠΠΕΘ

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το υπ’ αρ. 52/ 01-11-2018 
απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με 
τη μορφή μουσικής παράστασης,  του Κέντρου Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς «Λύραυλος» με 
τίτλο «Με όχημα τη μουσική ταξιδεύουμε στην Αρχαία και Νεότερη Ελλάδα»,  για μαθητές/ -τριες 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2018-2019,  με τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

 Η συμμετοχή των μαθητών/ τριών να είναι προαιρετική και να γίνεται με τη σύμφωνη 
γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

 Να μη λειτουργεί επιβαρυντικά ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα.
 Η οικονομική συμμετοχή των μαθητών/ τριών να μην υπερβαίνει τα 4€ που έχει οριστεί ως 

ανώτατο όριο
 Οι μετακινήσεις των μαθητών/τριών προς και από τον χώρο της παράστασης να γίνονται 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται (α) για την Α/θμια Εκπαίδευση, στο ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 
109/τ. Α’/01-08-2017), άρθρο 16, όπου οι σχολικές επισκέψεις/ μετακινήσεις στο πλαίσιο 
της σχολικής ζωής και του πολιτισμού, πραγματοποιούνται μόνο με απόφαση του 
Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/ της αρμόδιου/ αρμόδιας Συντονιστή/ 
Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου, που έχει την ευθύνη της επιστημονικής- 
παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων και 
(β) για τη Β/θμια Εκπαίδευση, στη με αρ. 33120/ΓΔ4/06-03-2018 ΥΑ (ΦΕΚ 681/τ. Β’/06-03-
2017).

 Να υλοποιηθεί χωρίς να υπάρχει προβολή και διανομή διαφημιστικού υλικού.

Ακριβές αντίγραφο

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
                          ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

         ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ

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
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