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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
----- 

Μαροφςι, 12-09-2018 

Εξ.Πρωτ.: 149636/Δ7 

Αποςτολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

Βακμόσ Αςφαλείασ: - 

Να διατθρθκεί μζχρι: - 

Βακμόσ Προτερ.: - 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΠΡΟ: 

  
 
 
Θζμα: Ζγκριςη εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ  
χετ. : τα υπ’ αρ. πρωτ. 108342/29-06-2018 και 133855/08-08-2018 ειςερχόμενα του ΤΠΠΕΘ 

 
Απαντϊντασ ςτο ανωτζρω ςχετικό αίτθμά ςασ και ζχοντασ υπόψθ το υπ’ αρ. 34/ 31-07-2018 

απόςπαςμα πρακτικοφ του ΙΕΠ, ςασ ενθμερϊνουμε ότι εγκρίνονται οι δράςεισ του Πολιτιςτικοφ 
Οργανιςμοφ Μακεδονίασ- Θράκθσ «Εςαεί εν ροι», ςε ςυνεργαςία με ιδιωτικοφσ και δθμόςιουσ 
φορείσ με κοινωφελείσ ςκοποφσ, για μακθτζσ/τριεσ τθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ 
και θ άδεια ειςόδου ςε ςχολεία Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ, για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 και 
ςυγκεκριμζνα τθ χρονικι περίοδο από τον μινα Νοζμβριο μζχρι τον μινα Μάιο, με τισ εξισ 
προχποκζςεισ: 

1. Η ςυμμετοχι των μακθτϊν/τριϊν ςτισ εν λόγω δράςεισ είναι δωρεάν. 
2. Να μθν υπάρχει άμεςθ ι ζμμεςθ διαφιμιςθ (π.χ. Ιδιωτικισ χολισ Χοροφ) 
3. Για τθν άδεια ειςόδου του φορζα ςτα ςχολεία να ηθτθκεί θ ςφμφωνθ γνϊμθ του 

Διευκυντι/τριασ και του υλλόγου Διδαςκόντων του ςχολείου. 

4. Η ςυμμετοχι των ςχολικϊν μονάδων να είναι προαιρετικι και να γίνεται φςτερα από 
εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ και χωρίσ να παρακωλφεται θ εφαρμογι του ωρολογίου 
προγράμματοσ.  

5. Πικανζσ επιςκζψεισ των ςχολείων ςτουσ χϊρουσ που κα διεξαχκοφν οι δράςεισ, κα πρζπει 
να τθροφν: α. για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη όςα προβλζπει το Π.Δ. 79/ 2017/άρθρο 
16, όπου οι ςχολικζσ επιςκζψεισ/μετακινιςεισ ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ ηωισ και του 
πολιτιςμοφ, πραγματοποιοφνται μόνο με απόφαςη του υλλόγου Διδαςκόντων και τθ 
ςφμφωνη γνϊμη του/τησ χολικοφ υμβοφλου, που ζχει τθν ευκφνθ τθσ επιςτθμονικισ - 
παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ και υποςτιριξθσ των εκπαιδευτικϊν των ςχολικϊν μονάδων 
και β. για τα ςχολεία τησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ιςχφει η υπ. αριθμ. 33120/ΓΔ4/6-
3-17 Τ.Α., αριθμ. φφλλου 681, τευχ. Β’, με τίτλο «Εκδρομζσ- Επιςκζψεισ Μαθητϊν 
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Εντόσ και Εκτόσ Χϊρασ». 
 

 
  

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ Δ/ΝΗ 
 
 
 

 ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ  
 

 
 

 

Εςωτερική Διανομή 

Δ/νςθ Τποςτιριξθσ Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων και Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία - Σμιμα Γ’   
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 
Α. ΑΠΟΣΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΤ ΠΙΣΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟΤ ΜΕΩ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 
ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ 

Α/Α Επωνυμία Διεφθυνςη Ηλεκτρονικοφ Σαχυδρομείου 
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ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – 
ΘΡΑΚΗ «Εσαεί εν Ροή» terpsi@esai.gr , esai@esai.gr 

 
 


		2018-09-14T12:01:12+0300




