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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ  
ΤΜΗΜΑ Α’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ  
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Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr  
Email  :disedu@minedu.gov.gr  
                               :  Σ. Λαπατά 
                               :  Μ. Κολούντζου 
Τηλέφωνο : 210 344 3002 
  : 210 344 3791 

ΠΡΟΣ :ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. 
Email:info@fotokiklosi.gr 
 
 
 

  

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα  της Φωτοκύκλωσης για τις σχολικές μονάδες της  Α/θμιας και Β/θμιας   Εκπ/σης.  
 
Σε απάντηση του από 19-7-2019 ηλεκτρονικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ.39/26-09-

2019 απόσπασμα πρακτικού  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το εν λόγω αίτημα που αφορά στην παιδαγωγική 

καταλληλότητα των κάτωθι εκπαιδευτικών προγραμμάτων  της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ , που απευθύνεται σε 

μαθητές/-τριες  Αθμιας και Β/θμιας Εκπ/σης,   γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2019-20, 

Α. Ως προς τη συλλογή ποσοτήτων λαμπτήρων, φωτιστικών, μικροσυσκευών σε κάδους της εταιρείας 

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ, από σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και  

Β. Ως προς την πραγματοποίηση της ενημερωτικής/εκπαιδευτικής δράσης ευαισθητοποίησης για την 

ανακύκλωση λαμπτήρων, φωτιστικών και μικροσυσκευών και την προστασία του περιβάλλοντος σε μαθητές 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Ωστόσο, απαραίτητες προϋποθέσεις θεωρούνται οι εξής: 

1. Η συμμετοχή και η ενημέρωση των μαθητών/-τριών να πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης με τη 

Δ/νση και τον Σύλλογο Διδασκόντων των σχολείων, οι οποίοι αποφασίζουν την ημερομηνία και ώρα 

υλοποίησης του προγράμματος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού 

προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/-τριών. 

2. Την ένταξη του προγράμματος στο πλαίσιο ευρύτερης συναφούς σχολικής δράσης, ή προαιρετικού 

προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων που υλοποιείται στο σχολείο. 

3. Η υλοποίηση των ενημερωτικών/εκπαιδευτικών δράσεων της εταιρείας ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. να γίνεται 

παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων και η διάρκειά τους ανά τμήμα να μην υπερβαίνει η μία 

(1) διδακτική ώρα. 

4. Η συμμετοχή στις ενημερωτικές εκπαιδευτικές δράσεις της εταιρείας ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ να γίνεται χωρίς 

οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των μαθητών και να μην περιλαμβάνεται διανομή οποιουδήποτε 

διαφημιστικού υλικού. 

http://www.minedu.gov.gr/


5. Με την ολοκλήρωση των δράσεων κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ οι 

απολογισμοί και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια των 

ανωτέρω δράσεων. 

 

 

                                                                                            
                                                                                            O   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
Εσωτερική Διανομή: Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία-Τμήμα Α΄ 


