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 Απαντώντας στο από 5-12-2014 έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε 
την υλοποίηση του προγράμματος «Εβδομάδα εθελοντισμού Let’s do it Greece 2015”, μιας 
εβδομάδας δράσεων μέσα στη σχολική μονάδα και με τη συμμετοχή όλης της σχολικής 
κοινότητας, προκειμένου να υιοθετηθεί ο σχολικός χώρος ως πεδίο δράσης καθαρισμού και 
βελτίωσης του περιβάλλοντος. Σκοπός της εβδομάδας είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
συμμετοχή και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα εθελοντισμού και 
περιβάλλοντος, αλλά και η δράση τους ως πολλαπλασιαστές ενημέρωσης και δράσης στην 
τοπική και ευρύτερη κοινωνία. 
 
             Οι δράσεις θα υλοποιηθούν κατά την εβδομάδα  που προηγείται της πανελλαδικής 
ημέρας  πανελλαδικής διεξαγωγής της καμπάνιας «Let’s do it Greece”, Κυριακή 26 Απριλίου 
2015, προκειμένου να συμμετάσχουν και οι μαθητές, κατόπιν έγκρισης. Η καμπάνια 
αποτελεί την ελληνική εκδοχή του “Let’s do it world”, τη μεγαλύτερη εθελοντική καμπάνια 
σε παγκόσμια κλίμακα, με συμμετοχή 108 χωρών και 9.000.000 εθελοντών.  
 
         Προτείνεται  να δημιουργηθεί μια ομάδα στο σχολείο που θα εκπροσωπεί τη σχολική 
μονάδα και θα αποτελείται από το Διευθυντή ή τον εκπαιδευτικό που θα οριστεί ως 
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Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr  
Email  : spudonpe@minedu.gov.gr   
Πληροφορίες :  Σ. Λαπατά 
                                   Ι. Γεροντίνης 
Τηλέφωνο : 210 344 3605 

FAX  : 210 344 3354 

 

ΠΡΟΣ: 
Let’s do it Greece  
Υπόψη κ. Κιούση/ κα. Λαμπαδαρίου 
email:  greeceletsdoit@gmail.com  
 

ΚΟΙΝ: 
1. Περιφερειακές Δ/νσης Εκπ/σης της χώρας 
2. Σχολικούς  Συμβούλους Δημοτικής 

Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής της 
χώρας  
(μέσω των Περ/κων Δ/νσεων) 

3. Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης της xώρας 
4. Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπ/σης & 

Σχολικών Δραστηριοτήτων (μέσω των 
Δ/νσεων Α/θμιας Εκπ/σης 

5. Σχολικές Μονάδες Α/βαθμιας Εκπ/σης της 
χώρας  
(μέσω των Δ/νσεων Α/θμιας Εκπ/σης) 
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υπεύθυνος, μαθητές από όλες τις τάξεις, έναν εκπρόσωπο από το σύλλογο γονέων και αν 
είναι εφικτό, από έναν εκπρόσωπο του Δήμου.       
 
        Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.letsdoitgreece.org ή 
επικοινωνήστε με τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής κο Νίκο Κιούση, Γενικός Συντονιστής 
ή κα Ελένη Λαμπαδαρίου, Υπεύθυνη Στρατηγικού Σχεδιασμού μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου: greeceletsdoit@gmail.com  
  

            Η έγκριση δίδεται για το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015.  
 
            Οι δράσεις είναι προαιρετικές και δωρεάν για τους μαθητές και θα 
πραγματοποιηθούν, χωρίς να παρακωλύεται η εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος 
με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Σχολικού Συμβούλου και μετά από συνεννόηση με τους 
Δ/ντές/τριες των σχολικών μονάδων. Επισημαίνεται επίσης, ότι κρίνεται απαραίτητη η 
αποφυγή διανομής οποιουδήποτε υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση. Η 
παρουσία του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων, της 
οικείας Δ/νσης , κρίνεται απαραίτητη.   

             Παρακαλούμε για την αποστολή του απολογισμού των δράσεων στην Δ/νση μας.                                                                                      

                                                                       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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