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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

ΤΜΗΜΑ Β’ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ                     

ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
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Ταχ. Δ/νση : Α.Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι  
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Πληροφορίες : Παπαδοπούλου Ελένη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

Μαρούσι,19-6-2018 

Εξ.Πρωτ.: Φ 2.1/100956/Δ7 

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

Βαθμός Ασφαλείας: - 

Να διατηρηθεί μέχρι: - 

Βαθμός Προτερ.: - 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ: 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝ: 

  
 
 
Θέμα: Αίτηση Έγκρισης προγράμματος  

Σχετ: το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ2.1/93576/7-6-2018/Δ7/εισερχόμενο του ΥΠΠΕΘ 

 

           Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το  με αρ 24/31-05-2018 απόσπασμα    

πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. που αφορά εισήγηση σχετικά με αίτημα της μη κερδοσκοπικής 

Οργάνωσης «Αντιγόνη» για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Schools for 

Change”, σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αφορά μαθητές 

και μαθήτριες των αντίστοιχων βαθμίδων σας ενημερώνουμε ότι: 

          Το πρόγραμμά σας εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2018-2019 με τις εξής προϋποθέσεις: 

          α) Η συμμετοχή των σχολείων στο εν λόγω πρόγραμμα είναι προαιρετική και υλοποιείται με τη 

σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων, 

          β) Να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και το διδακτικό προσωπικό, ώστε 

να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα  

          γ) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να πραγματοποιείται παρουσία 

του εκπαιδευτικού της τάξης και  με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων /κηδεμόνων  

 



   2 

          δ) Η υλοποίηση του προγράμματος να πραγματοποιείται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση 

           ε) Απαγορεύεται η διανομή ή προβολή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού το οποίο αφορά 

έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων, καθώς και η διάθεση μη 

εγκεκριμένου υλικού ή εκπαιδευτικού υλικού από το Υπουργείο Παιδείας. 

           

                 

                                                                                                   O   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
                                                                                                ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 

 
 

                                                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
 

                                                                                                    
           
 

 
 

Εσωτερική Διανομή: 
1)Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων  
 και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β’   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
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ΜΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Υπόψη κας. Αθανασίας Τέλλιου 

 
 
athanasiate@gmail.com 
athanasia.telliou@antigone.gr 
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