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         Nα διατηρηθεί μέχρι: 
         Βαθμ. Προτερ.:  

                 
 

        

                            Μαρούσι,   12/5/2017 
                      Αρ. Πρωτ. : Φ.13.1/78585/Δ2 

                            
  

        

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                        
                            ΤΜΗΜΑ Β΄                             

                                                                                      

 ΠΡΟΣ: 

   

 
   
   
    KOIN: 1.Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε.  

  της χώρας. 

                                                                     2. Δ/νσεις Π.Ε. της χώρας. 

                                                                     3. Δ/νσεις Δ.Ε. της χώρας. 

 

 

 

Θέμα: «Έγκριση υλοποίησης ενημερωτικών δράσεων σε σχολικές μονάδες» 

Σχετ. έγγραφo: τo  με  αρ.  πρ. 64204/Δ2/13-4-2017 εισερχόμενο  του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  

   

    Απαντώντας στο με αρ. πρ. 700/13-4-2017 έγγραφό σας και λαμβάνοντας υπόψη το 

γεγονός ότι το υλικό των Προγραμμάτων σας εστάλη στο ΙΕΠ κατά το τρέχον σχολικό έτος και 

λάβαμε το με αρ. πρ. 14/23-3-2017 Απόσπασμα Πρακτικού, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε 

την συνέχεια των προγραμμάτων κατά το σχολικό έτος 2017-18 και την είσοδο μελών της 

Ελληνικής Ένωσης Έρευνας και Διάσωσης Εθελοντών Αττικής (Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α.) σε σχολικές 

μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης για την ενημέρωση των μαθητών και μαθητριών σε 

θέματα: Α΄ Βοηθειών, Βασικών αρχών πυροπροστασίας και Βασικών αρχών προστασίας από 

σεισμούς, υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

      α) η συμμετοχή του σχολείου στις εν λόγω δράσεις είναι προαιρετική και θα πραγματοποιείται 

με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας και του Συλλόγου Διδασκόντων και με τη σύμφωνη 

γνώμη του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου, καθώς και των κηδεμόνων των μαθητών, 

               

   ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

                       ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄  

     -----  

                                     ----- 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
            EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
                                            ----- 

 

 Ελληνική Ένωση  Έρευνας 
 & Διάσωσης  Εθελοντών 
 Αττικής  (Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α.) 
eeedea@yahoo.gr 
 



     β) θα πρέπει να υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση με τα σχολεία ώστε να μην παρακωλύεται 

το σχολικό πρόγραμμα, 

γ) η υλοποίηση των δράσεων να γίνει χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών, 

δ) η υλοποίηση των δράσεων που θα επιλεγούν από το σχολείο να μην υπερβαίνει τις δύο 

διδακτικές ώρες, 

ε) το υλικό βάσει του οποίου θα γίνουν οι ενημερωτικές δράσεις να είναι το ίδιο με αυτό που 

υποβλήθηκε στο ΙΕΠ κατά το τρέχον σχολικό έτος. 

          Επισημαίνουμε τέλος, ότι απαγορεύεται η διάθεση οποιουδήποτε υλικού που αφορά σε 

άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών εντός της σχολικής μονάδας. 

 

          

 

     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

    Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 

2. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄   ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ 

3. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και  

Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα  Γ΄ 

4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και                                 

       Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα  Γ΄  
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