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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ :Έγκριση Εκπαιδευτικού Προγράμματος

ΣΧΕΤ. : Τα με αρ. πρωτ. Φ2/105561/Δ7/26-06-2018, Φ2.1/123269/Δ1/19-07-2018 Φ2.1/123260/Δ7/19-07-2018 και 
Φ.2.1/123255/Δ7/19-07-2018 εισερχόμενα του ΥΠΠΕΘ

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το  με αρ. πρωτ. 31/17-07-2018 
απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
οδικής ασφάλειας της Εταιρείας Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων (Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.), με 
τίτλο «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια-Οδική Ασφάλεια», σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Δωδεκανήσου για το σχολικό έτος 2018-2019, υπό τις 
εξής προϋποθέσεις:
α. η συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα είναι προαιρετική, πραγματοποιείται με τη σύμφωνη 
γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και σε συνεργασία με τον/την Υπεύθυνο/-η Σχολικών 
Δραστηριοτήτων της οικείας Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης,
β. να υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και το διδακτικό 
προσωπικό, ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα,
γ. οι μαθητές/-ήτριες κάθε τμήματος να απασχοληθούν μέχρι δύο (2) διδακτικές ώρες,
δ. η πραγματοποίηση των ενημερωτικών δράσεων στο σχολείο να γίνεται παρουσία των 
εκπαιδευτικών των τάξεων και η συμμετοχή των μαθητών/-τριών με την ενυπόγραφη συναίνεση 
των γονέων/κηδεμόνων τους,
ε. η συμμετοχή των μαθητών/-τριών σε όλες τις δράσεις του προγράμματος να πραγματοποιείται 
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και να μην υπάρχει διανομή ή προβολή οποιουδήποτε 
διαφημιστικού υλικού,
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Τέλος, η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στις δράσεις: μαθητικός διαγωνισμός με θέμα την οδική 
ασφάλεια, παραγωγή μικρών ταινιών (έως 5min), παραγωγή ραδιοφωνικού σποτ, παρουσίαση 
θεάτρου από μαθητές/-τριες, συνεργασία με την Educartoon και ημερίδα σχετικά με την 
Κυκλοφοριακή Αγωγή είναι προαιρετική, πραγματοποιείται εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
με ευθύνη του φορέα ΕΥ.Θ.Υ.Τ.Α. Ρόδου και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη 
διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων 
μαθητών/-τριών.

                                  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή:

Δ7 - Διεύθυνση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αειφορίας



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

A/A Επωνυμία- Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

1. ΕΥΘΥΤΑ  Ρόδου (Εταιρία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων)- 
efthita_rh@yahoo.gr
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