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

Μαρούσι, 24/09/2021
Αριθμ. Πρωτ. :   Φ16/120261/Δ2

ΠΡΟΣ:

  

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Η βία στη ζωή των εφήβων: 

πρόληψη και αντιμετώπιση» της ΧΕΝ Θεσσαλονίκης για μαθητές/τριες Δ.Ε. της χώρας – σχ. έτος 2021-

2022.

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 111311/Δ2/09-09-2021  εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

            Απαντώντας στην από 19-7-2021 αίτηση της ΧΕΝ Θεσσαλονίκης, η οποία αφορά σε αίτημα 

έγκρισης διεξαγωγής εκπαιδευτικού προγράμματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το 

Απόσπασμα Πρακτικού 44/02-09-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 

τίτλο: «Η βία στη ζωή των εφήβων: πρόληψη και αντιμετώπιση» της ΧΕΝ Θεσσαλονίκης που 

απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δ.Ε.  (Γυμνασίων και Λυκείων) του Ν. Θεσσαλονίκης (δια ζώσης) και 

όλης της χώρας (εξ αποστάσεως) κατά το σχολικό έτος 2021-2022. 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

1. Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας.
Έδρες τους.  

2. Σχολικές μονάδες Δ.Ε. της χώρας.
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων)

3.  Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή
Τεχνών και Επαγγελμάτων.
info@sivitanidios.edu.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                         ΤΜΗΜΑ Β’

                                    
                                     -----
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)

: Ζήβα Μ. (Δ.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)

Τηλέφωνο         :  210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.218 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.) 1. Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. και Δ.Ε.

Της χώρας. Έδρες τους.
2. Κοινωνική Υπηρεσία ΧΕΝ Θεσσαλονίκης. 

xenthesalonikis@windowslive.com
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          Ειδικότερα, το πρόγραμμα παρέμβασης στα Γυμνάσια διάρκειας δύο (2) διδακτικών ωρών έχει 

τίτλο «Έχω Δικαίωμα να Ζω χωρίς Βία» και απευθύνεται σε μαθητές/τριες και των τριών τάξεων 

Γυμνασίων όλης της χώρας, ενώ το πρόγραμμα παρέμβασης στα Λύκεια διάρκειας τριών (3) 

διδακτικών ωρών έχει τίτλο «Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση για τη Βία στην Οικογένεια» και 

απευθύνεται σε μαθητές/τριες Λυκείων (ΓΕ.Λ. Και ΕΠΑ.Λ.) και των τριών τάξεων όλης της χώρας. 

   Στόχος του εν λόγω προγράμματος που υλοποιείται εντός του σχολικού ωραρίου είναι η 

συστηματική ενημέρωση, η εκτενής πληροφόρηση για τα δικαιώματα, το νομικό πλαίσιο και τις τεχνικές 

αναζήτησης βοήθειας, όπως επίσης και η στήριξη των μαθητών/τριών στην απόφαση να μιλήσουν για 

θέματα βίας σε αρμόδιους φορείς. 

           Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η αμφισβήτηση παγιωμένων αντιλήψεων, η 

κατάρριψη μύθων και κοινωνικών στερεοτύπων σχετικά με τη βία και η ευαισθητοποίηση των εφήβων 

σε υγιείς τρόπους επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

            Επισημαίνεται ότι το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί, εφόσον τηρηθούν 

απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία 

από τον κορωνοϊό COVID-19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις: 

1.  Η συμμετοχή των σχολείων στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική για τους/τις 

μαθητές/τριες και να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου 

Διδασκόντων/Διδασκουσών και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας της 

σχολικής μονάδας, ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα και να υπάρχει 

μέριμνα για την ασφάλεια των μαθητών/τριών.

2. Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι 

αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη υπεύθυνη 

δήλωση αυτών, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι 

υποχρεωτική.

3.  Πριν από την υλοποίηση των προγραμμάτων να προηγηθεί ενημέρωση των 

Συντονιστών/στριών Εκπαιδευτικού Έργου των οικείων ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και των 

Υπεύθυνων Πολιτιστικών Θεμάτων/Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4.  Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών (βάσει της ισχύουσας 

ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας).

5.  Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η 

ηχογράφηση των μαθητών/τριών.

6.  Να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού ή άλλου μη 

εγκεκριμένου από το ΥΠΑΙΘ υλικού, και  να μη χρησιμοποιηθεί το εν λόγω πρόγραμμα 

για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό.



7.  Η χρήση του παρουσιαζόμενου ή διαμοιρασθέντος εκπαιδευτικού υλικού να μην 

υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν. 4212/2013).

8.  Η υλοποίηση του προγράμματος να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από τα 

συνεργαζόμενα πρόσωπα, τα οποία αναφέρονται και τα βιογραφικά των οποίων 

επισυνάπτονται.

9.  Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού «Η βία στη ζωή των εφήβων: πρόληψη και 

αντιμετώπιση» να διατίθεται δωρεάν.

10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του                                  

διαγωνισμού, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων 

ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην 

αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των 

επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό 

προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά 

συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και 

εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική 

αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις 

σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της 

επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 

2310279792 (κ. Eλένη Χράπα) και στο e-mail xenthesalonikis@windowslive.com. 

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή   Με εντολή Υφυπουργού 

2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Κόπτση                                                                                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                       
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.

4.  Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’                                                                                                                                       

5. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄                                                                            

6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων          

και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄                                                                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

     

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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