
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού και ενημερωτικών δράσεων εκ μέρους του Αρχηγείου της 

Ελληνικής Αστυνομίας, σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για 

το σχολικό έτος 2017-2018.» 

Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. 225543/Δ2/21-12-2017 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου 

 Απαντώντας στο από 03-08-2018 έγγραφό σας με θέμα: «Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας 

μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – 

Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού» και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 53/20-12-2017 Απόσπασμα 

Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε ως παιδαγωγικά κατάλληλο το 

εκπαιδευτικό υλικό και τις προτάσεις εκπαιδευτικών δράσεων, σχετικά με θέματα πρόληψης σχολικού 

εκφοβισμού και ναρκωτικών ουσιών, βελτίωσης της κυκλοφοριακής αγωγής και ασφάλειας στο διαδίκτυο 

και άλλων θεματικών ενοτήτων, που άπτονται της προστασίας και της ασφάλειας των μαθητών, και την 

παρουσίασή του εν λόγω υλικού σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

όλης της χώρας. Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2017-2018.  

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση, η εξοικείωση και  η ευαισθητοποίηση της 

μαθητικής κοινότητας για θέματα που άπτονται της προστασίας και της ασφάλειας των μαθητών 

(σχολικός εκφοβισμός, ναρκωτικά, διαδίκτυο, κυκλοφοριακή αγωγή). Το εκπαιδευτικό υλικό θα 

παρουσιαστεί στην εκπαιδευτική κοινότητα μέσω ενημερωτικών ημερίδων και διαλέξεων που θα 

διενεργούνται από κατάλληλα καταρτισμένο και επιμορφωμένο σε θέματα εκπαίδευσης προσωπικό, σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.  

 
Να διατηρηθεί μέχρι………….. 
Βαθμός Ασφαλείας 
Βαθ. Προτερ. ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
Μαρούσι, 13-03-2018 
Αρ. Πρωτ. Φ13.1/41687/Δ2 
 
ΠΡΟΣ: 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ 
ΥΠΟΨΗ Α/Β ΦΟΥΤΣΙΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
trainingdiv2@astynomia.gr  
 
ΚΟΙΝ: 

1. ΠΕΡ/ΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
2. Δ/νσεις Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης της 

χώρας (Υπόψη Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, 
Σχολικών Δραστηριοτήτων και 
Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων) 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
 
 

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕ & ΔΕ 

ΤΜΗΜΑΤΑ  Β΄  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ Α΄ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 

----- 
----- 

 

  

 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη:  151 80 Μαρούσι 
Πληροφορίες:  Σ. Λαπατα (Π.Ε.) 

             Α.  Βάρλα (Δ.Ε.) 
 Χ. Αρβανίτη (Δ.Ε.) 
 Ε. Παναγιωτοπούλου (Ε.Α.Ε.) 
                           Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.) 
Τηλέφωνο: 210 – 344.3318 (Π.Ε.) 

       210 - 344.3272, 2242  (Δ.Ε) 
         210 – 344.2190 (Ε.Α.Ε.) 
                      210 - 344.2212 (Ε.Ε) 

Φαξ: 210 - 344.3390 
Email: spudonde@minedu.gov.gr  
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Στο υλικό περιλαμβάνονται οι  ακόλουθες θεματικές: 

 

1. Ναρκωτικές ουσίες 

2. Παρενόχληση στο διαδίκτυο 

3. Σχολικός εκφοβισμός 

4. Κυκλοφοριακή αγωγή 

 Μέσα από την αναλυτική παρουσίαση και την εκπαιδευτική εφαρμογή των παραπάνω θεματικών 

που αφορούν την προστασία και την ασφάλεια των μαθητών, προάγονται αξίες όπως σεβασμός, 

υπευθυνότητα, συνεργασία και ανεκτικότητα. Το προτεινόμενο υλικό μπορεί να συνδεθεί σε πολλά 

σημεία με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου για γνωστικά αντικείμενα όπως η Μελέτη 

Περιβάλλοντος, η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, τα Φυσικά κ.ά.  

 

Επισημαίνεται ότι η έγκριση για την παιδαγωγική καταλληλότητα του εκπαιδευτικού υλικού 

και την παρουσίασή του στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

όλης της χώρας,  δίδεται με τις εξής προϋποθέσεις: 

 

1. Το προσωπικό  που θα αναλάβει τη δράση παρουσίασης του ενημερωτικού υλικού να το 

μελετήσει προσεκτικά και να το προσαρμόσει στην ηλικία και τις ανάγκες της εκπαιδευτικής 

βαθμίδας στην οποία απευθύνεται, σε στενή συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων και τους 

εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς. 

2. Να υπάρξει μέριμνα, ώστε να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του σχολείου και του 

ωρολογίου προγράμματος. 

3. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα να είναι 

προαιρετική, με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας και του Συλλόγου Διδασκόντων. 

4. Οι εμπλεκόμενοι και ωφελούμενοι που θα αναλάβουν την αποτίμηση και αξιολόγηση των 

προτεινόμενων επιμορφωτικών δράσεων, να μεριμνήσουν για τη συνέπεια και εγκυρότητα της 

προβλεπόμενης διαδικασίας. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή:    
1. Δ/νση   Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης 

Π.Ε. – Τμήμα Β΄ 

2. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης -Τμήμα 
Α΄ 

3. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα 
Β΄  

4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης 
Δ.Ε. – Τμήμα Β΄  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.  

 
 
 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ 


