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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.

ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Μαρούσι, 9-7-2021
Αρ. Πρωτ. : Φ.32/73072/EK/ 82653/Δ1

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email : spudonpe@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Eλ.Κωνσταντινίδου
Τηλέφωνο : 210 344 3372

ΠΡΟΣ : α)ΜΑΝΙΩ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Email : maniochadz@gmail.com  
             β)Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων   
Email : info@ses.gr 

ΚΟΙΝ: -Περιφερειακές Διευθύνσεις ΠΕ της χώρας
            - Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
            της χώρας
            Σχολικές Μονάδες της χώρας (μέσω των 
            οικείων ΔΙΠΕ)

ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 
 ΣΧ.:  1.Η με αρ.πρ. 73072/Δ1/24-06-2021 εισερχόμενη ηλεκτρονική Επιστολή του ΙΕΠ

 2.Το με αριθμ. 52881/Δ1/14-05-2021 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας για την έγκριση διανομής του βιβλίου με 
τίτλο «Με τον Πυθαγόρα στον δρόμο» σε σχολικές βιβλιοθήκες και σε μαθητές/μαθήτριες 
δημοτικών σχολείων ανά την επικράτεια, καθώς και την ανάπτυξη σχετικών εκδηλώσεων για την 
οδική ασφάλεια και την παρουσίαση του βιβλίου σε σχολικές μονάδες, σας γνωρίζουμε ότι, 
βάσει της αριθμ. 31/17-06-2021 Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. εγκρίνεται η 
δωρεάν αποστολή/διανομή του βιβλίου, με ευθύνη των ενδιαφερομένων φορέων, σε 
βιβλιοθήκες δημοτικών σχολείων της χώρας, κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

Σύμφωνα με την ως άνω Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό πληροί τις 
παιδαγωγικές προϋποθέσεις για τους μαθητές και τις μαθήτριες Β΄,Γ΄Δ΄και Ε΄τάξεων του 
δημοτικού και δύναται  να αξιοποιηθεί από τον/την εκπαιδευτικό προαιρετικά και κατά την κρίση 
του/της ως συμπληρωματικό υποστηρικτικό υλικό στο πλαίσιο υλοποίησης συναφούς 
προαιρετικού προγράμματος  σχολικών δραστηριοτήτων ή άλλης δράσης κυκλοφοριακής αγωγής 
που υλοποιείται στο σχολείο.

Επιπλέον βάσει της αριθμ. 31/17-06-2021 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. 
εγκρίνεται η παρουσίαση του βιβλίου στους/στις μαθητές/μαθήτριες  από τη συγκοινωνιολόγο 
κα Μανιώ Χατζοπούλου εφόσον ο/η εκπαιδευτικός της τάξης κρίνει ότι αυτό θα λειτουργήσει 
ενισχυτικά για τη δράση κυκλοφοριακής αγωγής που υλοποιεί. Στην περίπτωση αυτή, η 
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παρουσίαση του βιβλίου από την κ. Χατζοπούλου: α) να μην υπερβαίνει σε διάρκεια τις δύο (2) 
διδακτικές ώρες και β) να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στην ηλικία και στο μαθησιακό 
επίπεδο των μαθητών /-τριών και απαλλαγμένη από κάθε στοιχείο διαφήμισης ή εμπορικής 
προώθησης, συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών σε τυχόν χορηγούς του συγκεκριμένου 
εκπαιδευτικού υλικού. 

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού 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.

Εσωτερική Διανομή:
-Γραφείο Υπουργού
-Γραφείο Yφυπουργού
-Γραφείο Γεν.Γραμματέα ΠΕ,ΔΕ & ΕΑΕ
-Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. Τμ. Α΄                                     

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε.,Δ.Ε. & Ε.Α.
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