
  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ενημερωτικού υλικού του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά» 

 

                  Απαντώντας στο υπ’ αρ. πρωτ. 204985/Δ2/24-11-2017 εισερχόμενο έγγραφό σας, και έχοντας υπόψη 

την υπ’ αρ. πρωτ. 3315/19-3-2018 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ’ αριθ. 12/15-

3-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνονται  ως προς την παιδαγωγική καταλληλότητα, 

(Α) το εκπαιδευτικό υλικό του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά το οποίο απευθύνεται σε 

μαθητές/-τριες  σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης του Νομού Αττικής, καθώς και (Β) οι 

εκπαιδευτικές επισκέψεις των μελών του, σε σχολικές μονάδες των παραπάνω Δ/νσεων, για το σχολικό έτος                    

2017-18, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών/-τριών για θέματα που αφορούν στο 

περιβάλλον. 

 

Ωστόσο, επισημαίνονται τα εξής: 

(1) Οι επισκέψεις στα σχολεία και η ενημέρωση των μαθητών/-τριών δύνανται να πραγματοποιηθούν κατόπιν 

συνεννόησης με τη Δ/νση και τον Σύλλογο Διδασκόντων των εν λόγω σχολείων. Απαραίτητη προϋπόθεση η μη 

παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/-τριών. 

(2) Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στις συγκεκριμένες ενημερώσεις είναι προαιρετική και δύναται να 

πραγματοποιηθεί, εφόσον εντάσσονται στο πλαίσιο συγκεκριμένης δράσης ή σχολικής δραστηριότητας, χωρίς να 

υπερβαίνουν τις δύο ώρες και σε συνεργασία με τον/την Υπεύθυνο/-η Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

 TMHMA Α’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ   

 

 

  

 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: 
http://www.minedu.gov.gr 
Email: t05sde1@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες:  Σ. Λαπατά 
                           Π. Νικολακοπούλου 
Τηλέφωνο: 210 3442579 
FAX:             210 3443390 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
----- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ 
18702 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
syndesm1@otenet.gr 
 
 
1. Δ/ΝΣΕΙΣ Α’/ΘΜΙΑΣ & 
Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
(Υπόψη Υπευθύνων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
& Σχολικών Δραστηριοτήτων) 
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Μαρούσι, 12-4-2018 
Αρ. Πρωτ.:  57719/Δ7 

ΠΡΟΣ: 
 
 
 
 

ΚΟΙΝ: 

 

mailto:t05sde1@minedu.gov.gr


 

(3) Η ενημέρωση των μαθητών/-τριών θα πρέπει να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων που θα 

συμμετέχουν στη δραστηριότητα και θα πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στην ηλικία και στο 

μαθησιακό επίπεδο των μαθητών/-τριών της τάξης. 

(4) Η ενημέρωση θα γίνεται χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση και δε θα περιλαμβάνει διανομή 

οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού. 

 

 

 

                                                     
 
 
 
 
 
                                                                                                                               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
  
                                                                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
       Εσωτερική διανομή 
-Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία,  
 -Τμήμα Α’ Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία 
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