
  
  
 
 
             

        Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
                      

                                                       Βαθμός Ασφαλείας: 
        Nα διατηρηθεί μέχρι: 
        Βαθμ. Προτερ.:              

                                     Μαρούσι, 15-11-2017 
                       Αρ. Πρωτ. :  Φ13.1/ 196698  /Δ2                    

                            
                       

                             

                                                                                ΠΡΟΣ:                                         

                                                                                ΚΟΙΝ:      1. Περιφερειακές  Δ/νσεις Εκπ/σης  της  χώρας 

               2. Σχολικoύς  Συμβούλους Δ.Ε. (μέσω των                        

   Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης) 

           3. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης  της χώρας 

               4. Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια (μέσω των οικείων ΔΔΕ) 

 
ΘΕΜΑ:  Απάντηση σε αίτημα έγκρισης εκπαιδευτικών δράσεων για το σχολ. έτος 2017-2018 

        Σχετ. έγγραφο: το  με αρ. πρ. 131675/ΓΔ4/2-8-2017 εισερχόμενο του  οικείου Υπουργείου. 
 

        Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. ΕΕR 18-59/28-07-2017 αιτήματός  σας για έγκριση των 
ετήσιων δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού και επιμόρφωσης  της μαθητικής και εκπαιδευτικής 
κοινότητας σε θέματα που αφορούν την ιστορία του έντεχνου χορού στην Ελλάδα και ευρύτερα, την 
ανάπτυξη αισθητικής αγωγής στις παραστατικές τέχνες και την υποστήριξη σε διαδικασίες 
επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής καθοδήγησης νεαρών ατόμων με 
καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα ή ιδιαίτερες κλίσεις στις παραστατικές τέχνες,  σας ενημερώνουμε ότι 
κατόπιν εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 43/19-10-
2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του,  εγκρίνονται οι ανωτέρω δράσεις από 
τον Πολιτιστικό Οργανισμό Μακεδονίας-Θράκης «Εσαεί εν ροή» και η άδεια εισόδου σε Γυμνάσια 
και Γενικά Λύκεια υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

- Να μην υπάρχει κανενός είδους οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές/μαθήτριες. 
- Να μην υπάρχει άμεση ή έμμεση διαφήμιση (π.χ. Ιδιωτικής Σχολής Χορού). 
- Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων να είναι προαιρετική και να γίνεται ύστερα από 

εκδήλωση ενδιαφέροντος και χωρίς να παρακωλύεται η εφαρμογή του ωρολογίου 
προγράμματος. 

 Επισημαίνεται ότι για τυχόν μετακίνηση των μαθητών  θα πρέπει να γίνεται με την έγκριση 
και άδεια των αρμοδίων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την σύμφωνη γνώμη των 
διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων. Η παρούσα γνωμοδότηση αφορά το σχολικό έτος 2017-
2018. Για περισσότερες πληροφορίες τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να επικοινωνούν με τον 
Πολιτιστικό Οργανισμό ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ «Εσαεί εν ροή»  στο τηλέφωνο: 2333025555, 
6948814387 ή στο email: esai@esai.gr . 

 
                           Η ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

                       ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε ΚΑΙ Δ.Ε.   
 
 
 
                                  ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ 
 
Εσωτερική διανομή:  

Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Γ’  

          ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ 
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 Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
 Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι 
  Πληροφορίες:  Ά. Βάρλα  
                                          Π. Σακκοπούλου   
 Τηλέφωνα:         210 344 3272 
                            210 344 3023 
               210 344 2212 

      

   

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 

                                              ----- 
 

    
«Εσαεί εν ροή» Πολιτιστικός Οργανισμός 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
e-mail:  esai@esai.gr 
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