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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
----- 

Μαροφςι, 3-10-2018 

Εξ.Πρωτ.: 164278/Δ7 

Αποςτολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

Βαθμόσ Αςφαλείασ: - 

Να διατηρηθεί μζχρι: - 

Βαθμόσ Προτερ.: - 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΠΡΟ: 

  
 
 
Θζμα: Ζγκριςη εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ  
χετ. : τα υπ’ αρ. πρωτ. 111368/03-07-2018, 160358/26-09-2018, 160356/26-09-2018 και 

160366/26-09-2018 ειςερχόμενα του ΤΠΠΕΘ 
 

Απαντϊντασ ςτο ανωτζρω ςχετικό αίτημά ςασ και ζχοντασ υπόψη το υπ’ αρ. 43/20-09-2018 απόςπαςμα 
πρακτικοφ του ΙΕΠ, ςασ ενημερϊνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηςη του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ με 
τίτλο: «Πάμε ςινεμά;», του «Πάμε ινεμά;», το οποίο απευθφνεται ςε μαθητζσ/τριεσ Α/θμιασ (τάξεισ Εϋ και 
Σϋ)  και Β/θμιασ (Γυμνάςιο-Λφκειο),  για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019, υπό τισ εξήσ προχποθζςεισ: 

1. Να είναι δωρεάν για τουσ μαθητζσ/τριεσ και τα ςχολεία το μζροσ που αφορά την παρουςίαςη ςτο 

ςχολείο.  

2. Σο πρόγραμμα εκτόσ ςχολείου να είναι προαιρετικό και να μην υπερβαίνει την  οικονομική 

επιβάρυνςη των 5 ευρώ που ζχει οριςτεί  για τουσ μαθητζσ/τριεσ που θα επιςκεφτοφν τουσ 

κινηματογράφουσ, καθϊσ και να δίνεται η δυνατότητα ζκπτωςησ ή απαλλαγήσ του ειςιτηρίου 

ςτουσ/ςτισ μαθητζσ/τριεσ και τισ ςχολικζσ μονάδεσ, λόγω οικονομικήσ δυςχζρειασ.  

3. Να αντικαταςταθεί η παλαιότερη ταυτότητα του Τπουργείου Παιδείασ, με την ιςχφουςα ςε όλο το 

ζντυπο υλικό και ςτα ερωτηματολόγια. 

4. Να μην αναφζρονται τα προςωπικά ςτοιχεία των μαθητϊν/τριων ςτα εν λόγω ερωτηματολόγια. 

5. Η ςυμμετοχή των μαθητϊν/τριϊν ςτο πρόγραμμα εντόσ και εκτόσ των ςχολικϊν μονάδων να γίνεται 

με τη ςφμφωνη γνϊμη των γονζων & κηδεμόνων. 

6. Σο μζροσ του προγράμματοσ που αφορά την παρουςίαςη εντόσ τησ ςχολικήσ μονάδασ, θα υλοποιηθεί 

με την προχπόθεςη να μην λειτουργεί επιβαρυντικά ωσ προσ το ωρολόγιο πρόγραμμα.  

7. Η ςυμμετοχή των εκπαιδευτικϊν ςτο πρόγραμμα να είναι προαιρετική και με τη ςφμφωνη γνϊμη τησ 

Διεφθυνςησ τησ ςχολικήσ μονάδασ και του υλλόγου Διδαςκόντων.  

 
                                                                                
                                                                                   Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ Δ/ΝΗ 
 

                                                                                          
 
                                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

 
 
 
 
 

Εςωτερική Διανομή 

Δ/νςη Τποςτήριξησ Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων και Εκπαίδευςησ για την Αειφορία - Σμήμα Γ’   
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 
Α. ΑΠΟΣΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΤ ΠΙΣΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟΤ ΜΕΩ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 
ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ 
 

 

Α/Α Επωνυμία Διεφθυνςη Ηλεκτρονικοφ Σαχυδρομείου 

1 Πάμε ινεμά (υπόψην κ. Αντωνίου Κιοφκα) andoniskioukas@gmail.com 
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ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ – ΣΜΗΜΑ ΑϋΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ 
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ ΕΚΠ/Η 

e-yliko@minedu.gov.gr 
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