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Μαρούσι, 10-12-2018
Εξ.Πρωτ.: 212602/Δ7

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

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

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Θέμα: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος
Σχετ. : τα με αρ. πρωτ. 111010/02-07-2018 και 206734/29-11-2018 εισερχόμενα έγγραφα του 

ΥΠΠΕΘ
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 57/ 29-11-2018 απόσπασμα 
πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο « Κόκκινη κλωστή 
δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη», της κας Στεφανοπούλου Παναγιώτας,  για το σχολικό έτος 2018-2019, για 
μαθητές/ τριες των σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Η υλοποίηση του προγράμματος να είναι προαιρετική για τον/την εκπαιδευτικό, να 

πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της εκάστοτε σχολικής μονάδας και του 

Συλλόγου Διδασκόντων αυτής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις σχολικές δράσεις στο 

πλαίσιο της σχολικής ζωής: (α) στο ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109/τ.Α’/2017) για την Π/θμια και (β) 

Εκπαίδευση στη με αριθ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 681/τ. Β’/06-03-2017) για τη Δ/θμια 

Εκπαίδευση. Να τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις των παραπάνω οι οποίες προσδιορίζουν, 

μεταξύ άλλων, και το πλαίσιο διεξαγωγής και ασφάλειας των εκπαιδευτικών επισκέψεων και 

εκδρομών.

2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων να έχει συνεκτιμήσει την οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/τριών ( 3 

ευρώ κατ’ άτομο για συμμετοχή μέχρι 30 μαθητών/τριών και 2 ευρώ κατ’ άτομο για συμμετοχή από 

30 και άνω μαθητών/τριών) και να έχει δώσει τη σύμφωνη γνώμη του.

3. Η διάρκεια του προγράμματος να μην υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές ώρες.

4. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε 

διαφημιστικού υλικού ή άλλου μη εγκεκριμένου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. υλικού.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                                                                                                                                                             

           ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ
Ακριβές αντίγραφο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

Εσωτερική Διανομή
 Δ/νση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία - Τμήμα Γ’
 E-yliko: για ανάρτηση  
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ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

1 Στεφανοπούλου Παναγιώτα giotastefanopoulou@gmail.com 
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