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Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

Μ     
        Mαρούσι, 5-10-2017 

  Αριθ. Πρωτ. Φ14/154018 / 166196  /Δ1  
 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. 
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

----- 
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr  
Email  : spudonpe@minedu.gov.gr   
Πληροφορίες :  Σ. Λαπατά 
                                : Μ. Κολούντζου 
Τηλέφωνο              : 210 344 2247 
FAX   : 210 344 3318 

ΠΡΟΣ:ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
ΚΟΙΝ.: ΠΦΠΟ 
 

 
ΘΕΜΑ :Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος «Άνθρωποι και ζώα  συγκάτοικοι στον ίδιο πλανήτη» 

 Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 36/14-09-2017  απόσπασμα πρακτικού  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π,  το  
αίτημα της ΠΦΠΟ για την υλοποίηση του προγράμματος «Άνθρωποι και ζώα  συγκάτοικοι στον ίδιο πλανήτη», 
γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2017-18, καθώς πληροί τις επιστημονικές και παιδαγωγικές 
προδιαγραφές με τις εξής προϋποθέσεις: 
α) να υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση με τα σχολεία και σύμφωνη γνώμη του/της  Διευθυντή/τριας και του 
Συλλόγου Διδασκόντων, ώστε να μην παρακωλύεται  η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και να διασφαλίζεται 
η ασφάλεια των μαθητών/τριών, και συνεργασία με τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων/Π.Ε. 
β) η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των μαθητών τους στις δραστηριότητες αυτές να είναι προαιρετική, 
με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων  και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις για τις 
σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής (ΠΔ 79/27-7-17/ΦΕΚ 109,τ.Α΄,1-8-2017),  
γ) η υλοποίηση της ενημέρωσης να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων, χωρίς οποιαδήποτε 
οικονομική επιβάρυνση των μαθητών,   
δ) κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διάθεσης μη εγκεκριμένου υλικού καθώς και υλικού το οποίο αφορά 
έμμεση ή άμεση διαφήμιση, προσώπων ή φορέων, και 
ε) οι εκπαιδευτικές δράσεις που θα το πλαισιώνουν θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις αντίστοιχες 
ηλικίες των μαθητών/τριών στους/στις  οποίους/οποίες απευθύνονται. 

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να απευθύνονται     
   στην κα Μ. Κοντού (τηλ. Επικ. 6937012850 & 69799130070) ή στην κα Μπομπολάκη(6976489349). 

                                                                                                      
                 

      
                                                                                                                  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                       
                                                                                                                                                 ΣΠΟΥΔΩΝ  
 

 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                     ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ 
Εσωτερική Διανομή:  
 Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε.-Τμήμα Γ’ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
 

1.Περιφερειακές Δ/νσεις Εκ/σης  της χώρας (έδρες τους) 

2. Προϊσταμένους Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Καθοδήγησης Π.Ε. 

    (μέσω Περιφ. Δ/νσεων Εκπ/σης) 

3. Σχολικούς Συμβούλους Π.Α. & Δημ. Εκπ/σης. 

    (μέσω Περιφ. Δ/νσεων Εκπ/σης) 

4. Δ/νσεις  Π.Ε. της χώρας (έδρες τους) 

5.  Δημόσια & Ιδιωτικά Δημ. Σχολεία  & Νηπ/γεία της χώρας 

     (μέσω Δ/νσεων Π. Ε.) 
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