
  
 
 

        
     

             
                

                                       Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο             
                           

                                                   Βαθμός Ασφαλείας: 
        Nα διατηρηθεί μέχρι: 
        Βαθμ. Προτερ.:  

             
                                

                                                              Μαρούσι, 1-12-2017 
                          Αρ. Πρωτ. :  Φ.13.1/210562/Δ2 

                            
         

                               -----                                                                                   
                                                                                         ΠΡΟΣ : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

                                                              «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» 
                                                            Υπόψη κ. Δρανδάκη Κατερίνας                                                                                                                                     
                      Email: info@ioas.gr 
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                                                 

ΚΟΙΝ:    1. Περιφερειακές  Διευθύνσεις  Π.Ε. και  Δ.Ε. της 
χώρας. Έδρες τους. 

          2. Διευθύνσεις  Δ.Ε. της  χώρας . 
          Υπόψη Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων 
          3. Σχολικές μονάδες Δ.Ε. της  χώρας.            

                                                                                               (μέσω των οικείων Διευθύνσεων) 

 
 

                                                                                                                                                                                      
ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Κάντο -Σωστά» . 
  
        Σχετ. έγγραφο: το υπ’ αριθμ.202566/Δ2/21-11-17 εισερχόμενο του  οικείου Υπουργείου 
 

          Σε απάντηση του υπ’ αριθμ.8/06/Ε3084/30-06-2017 αιτήματός σας σχετικά με την έγκριση  του 

προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής με τίτλο «Κάντο -Σωστά» και λαμβάνοντας υπόψη το με 

αρ.πρ.47/16-11-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται, για 

το σχολικό έτος 2017-2018, η υλοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος σε σχολικές 

μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

 

(α) η συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να υλοποιείται με τη σύμφωνη 

γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων 

της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

 

(β) να υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και το διδακτικό προσωπικό, 

ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα, 

 

(γ) η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο πρόγραμμα να πραγματοποιείται  με την έγγραφη 

συγκατάθεση των κηδεμόνων τους, παρουσία του εκπαιδευτικού της τάξης, χωρίς οποιαδήποτε 

οικονομική επιβάρυνση και χωρίς διανομή ή προβολή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού, 

 

                      ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  Γ΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

                                  ---- 

          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β’ 

  

 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37  
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80,  Μαρούσι 
Mail : spudonde@minedu.gov.gr   
Πληροφορίες:  Βάρλα Α. (Δ.Ε.) 
                            Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)      
                           Θεοδωράκου Β. (Δ.Ε.)                      
Τηλέφωνο:       210-34.43.272  
                           210-34.42.212              
                           210-34.43.273                
Fax:                    210-34.43.390 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
 
 

----- 
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(δ) να μην χρησιμοποιηθεί κατά την υλοποίηση του προγράμματος το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο 

 αξιολόγησης των γνώσεων των μαθητών/-τριών το οποίο εμφανίζεται στο σύνδεσμο 

www.kantososta.gr. 

     Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του εν λόγω Προγράμματος, 

παρακαλείστε όπως απευθύνεστε στην κ. Δρανδάκη Κατερίνα  στο τηλέφωνο 2108620150.                    

                Μετά το τέλος του  εν λόγω προγράμματος, παρακαλείστε όπως αποστείλετε στην Υπηρεσία μας 
τα αποτελέσματα. 
 

 

 

 

                                                                                    
                                                                                                        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

                                                                                                                                                              
                                                                                      ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. 

                                                                                      

 

                                                                                                                                  ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ  

 

                                                     
                      

Εσωτερική Διανομή:    

       1. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.-Τμήμα Β’ 

       2. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.-Τμήμα Γ’ 
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