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ΘΕΜΑ: Παροχή Αιγίδας σε δράσεις της περιβαλλοντικής ομάδας ReUZ+ του Εργαστηρίου Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) Αγίου Δημητρίου και του 6ου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου 

 

Σχετ.  

1. Αριθμ. πρωτ. ΕΟΑΝ 693/8.2.2022 Αίτημα του 6ου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου και του Εργαστηρίου 
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) Αγίου Δημητρίου με θέμα «Πρόταση παραχώρησης 
αιγίδας»  

2. ν.4736_2020_ΦΕΚ200Α_20.10.2020 άρθρο 14. 

 

 

Κυρία Χρυσού, 

Ο ΕΟΑΝ λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις του ως προς τα προγράμματα ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης που περιλαμβάνουν δράσεις σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (σχετ. 2), αλλά και τις συμβατικές του υποχρεώσεις ως προς το Ευρωπαϊκό έργο 

LIFE18 IPE CEI GREECE “Εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα», θεωρεί ότι οι δράσεις 

στις οποίες αναφέρεστε στο σχετ. 1, εμπίπτουν στο πεδίο ενδιαφέροντός του. 

Στη συνέχεια λοιπόν του ως άνω αιτήματος (σχετ.1) σας γνωστοποιούμε τη χορήγηση της αιγίδας 

του ΕΟΑΝ κατά τη διάρκεια των δράσεων της ομάδας ReUZ+ κατά τη συμμετοχή της στο 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Εικονική Επιχείριση 2021-2022» που στοχεύουν στη δημιουργία 

Κέντρου Συλλογής και Μεταποίησης παλιών οικιακών συσκευών και εργαλείων προς 

επαναχρησιμοποίηση.  

Προς τούτο σας αποστέλλουμε το logo του ΕΟΑΝ ώστε να το χρησιμοποιήσετε στις δράσεις σας. 
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Επί τη ευκαιρία θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο ΕΟΑΝ με δεδομένη τη νομική του φύση, 

δεν δύναται να προβεί σε χορηγία εκδηλώσεων, δράσεων κλπ, αλλά περιοριστικά στηρίζει δράσεις 

που μπορούν να θεωρηθούν άμεσα συνδεδεμένες με τους σκοπούς που επιτελεί βάσει 

αρμοδιοτήτων του. Στην προκειμένη περίπτωση, ο ΕΟΑΝ προτίθεται να συνδράμει στις δράσεις 

σας με προωθητικό-ενημερωτικό υλικό. 

Τέλος, σας παρακαλούμε όπως μας κοινοποιείτε τις σχετικές δράσεις σας και τα αποτελέσματά σας 

ώστε να τα προβάλλουμε στα ΜΚΔ του Οργανισμού. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                                                                                     Με εκτίμηση 

 

Νικόλαος Χιωτάκης 
Δ/νων Σύμβουλος ΕΟΑΝ 
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