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Θέμα: « Πρόγραμμα ενεργειών σωστής εκπαίδευσης –υγιεινής διατροφής στα Δημοτικά
Σχολεία τη χώρας- Διανομή φρούτων στους μαθητές»
Σας ενημερώνουμε ότι το «Πρόγραμμα ενεργειών σωστής εκπαίδευσης –υγιεινής διατροφής στα
Δημοτικά Σχολεία τη χώρας- Διανομή φρούτων στους μαθητές», πρόκειται να υλοποιηθεί για όγδοη
συνεχή χρονιά κατά το σχολικό έτος 2018-2019, από την εταιρεία ΝΤΟΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε., η οποία με
αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, προτίθεται να το υλοποιήσει στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της
χώρας και σε Δομές Υποδοχής για την εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Το πρόγραμμα στοχεύει
στην ανάδειξη της υψηλής διατροφικής αξίας των φρούτων στις ηλικίες 6-12 ετών, όπου είναι πλέον
απαραίτητα και ωφέλιμα. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε με επιτυχία τις προηγούμενες σχολικές
χρονιές στις σχολικές μονάδες Π.Ε. της χώρας.
Μέσω του προγράμματος θα γίνεται παράλληλα, δωρεάν διανομή φρούτων (μπανάνα) στους
μαθητές των Δημοτικών Σχολείων.
Επισημαίνεται ότι τα φρούτα που θα διανεμηθούν στους μαθητές, δεν πρέπει να φέρουν σε κανένα
σημείο τους το εμπορικό σήμα της εν λόγω εταιρίας.
Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι, η ανωτέρω εταιρία, ευαισθητοποιημένη από τις ιδιαίτερα
δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την περίοδο, προτίθεται να προβεί στην
αποστολή φρούτων σε οικογένειες που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση, προκειμένου
να συμβάλλει στην κάλυψη των διατροφικών τους αναγκών.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή και
του Συλλόγου Διδασκόντων της κάθε σχολικής μονάδας.
Επειδή το πρόγραμμα περιλαμβάνει διανομή μπανάνας, η κατανάλωση η οποία αντενδείκνυται σε
ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες, παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων , όπως ενημερώνουν
εγκαίρως εγγράφως τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών, ζητώντας τη συγκατάθεσή τους για
την κατανάλωση του συγκεκριμένου φρούτου από τους μαθητές.
Η εταιρία οφείλει, πριν την επίσκεψή της στις σχολικές μονάδες, να έρχεται σε τηλεφωνική
επικοινωνία με το διευθυντή/τρια του σχολείου, ώστε να μη διαταράσσεται το ωρολόγιο
πρόγραμμα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ &ΔΕ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ
Συν: μία (1) σελίδα- δήλωση συγκατάθεσης γονέων.

1) Εσωτερική Διανομή:
1 Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων
και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β’
2) Δ/νση Σπουδών ΠΕ, Τμήμα Β’,
3) Δ/νση Ειδικής Αγωγής, Τμήμα Β’.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού
Α/Α Επωνυμία
Ταχυδρομείου
ΠΔΕ της χώρας
1

(στις έδρες τους)

2

Προϊσταμένους Παιδαγωγικής και Επιστημονικής
Καθοδήγησης

3

Σχολικούς Συμβούλους Δημ. Εκ/σης (μέσω των Δ/σεων
Π.Ε)

4
5

Δ/νσεις Π.Ε. Της Χώρας
Σχολικές μονάδες Π.Ε. της χώρας (μέσω Δ/νσεων Π.Ε.)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Α/Α
Επωνυμία
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
ΝΤΟΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π. Ε
1
Stathis.pislis@dole.com
Υπόψη κ.Πισλή Στάθη
Marilena.emmanoulidou@dole.com
2
Υπόψη κας Εμμανουηλίδου Μ.
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ΔΗΛΩΣΗΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣΓΟΝΕΩΝ
Αγαπητοί γονείς – κηδεμόνες των μαθητών μας,
Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία ΝΤΟΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας & Θρησκευμάτων διοργανώνει δωρεάν διανομή φρούτων, στο πλαίσιο της διάδοσης των
οφελών της καθημερινής κατανάλωσης φρούτων και κατ’ επέκταση της αλλαγής διατροφικών
συνηθειών, με στόχο την υιοθέτηση της υγιεινής διατροφής. Επειδή το πρόγραμμα περιλαμβάνει
και δ ω ρ ε ά ν διανομή μπανάνας, η κατανάλωση της οποίας δεν ενδείκνυται σε ορισμένες ομάδες
πληθυσμού, ζητούμε την συγκατάθεση σας ή όχι για την χορήγηση μπανάνας στο παιδί σας.
Αφού υπογράψετε θετικά ή αρνητικά την παρούσα δήλωση, παρακαλούμε να επιστραφεί πίσω στο
σχολείο το αργότερο έως την ……...……………………….. καθώς η διανομή θα
πραγματοποιηθεί ……………………………………….....................................
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………….......... ΤΑΞΗ:…………
ΔΕΧΟΜΑΙ / ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΙ το παιδί μου να καταναλώσει μπανάνα (σβήνετε ένα από τα δύο)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΑ:…………………………………………….
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