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        ΠΡΟΣ :  Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
                     (υπόψη κ. Μπουσίου) 
                      dmpousiou@gmail.com  
                     
         
       ΚΟΙΝ.: 1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης 

                      2. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. & Δ.Ε. 
                          (μέσω των Περιφ/κών Δ/νσεων Εκπ/σης) 
                      3. Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 
                      4. Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε.  

        (Μέσω  των Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.) 
  

 

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος  

Σχετικό έγγραφο: το με αριθ. πρωτ. Φ13/90260/Δ2/30-05-2017 του οικείου υπουργείου 

 

Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας που αφορά στην ανανέωση της έγκρισης του 

εκπαιδευτικού προγράμματος πρόληψης του καπνίσματος «Πάρε Ανάσα» και λαμβάνοντας 

υπόψη τo με αρ. 42/12-10-2017 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε 

ότι το εν λόγω πρόγραμμα είναι παιδαγωγικά κατάλληλο και μπορεί να υλοποιηθεί σε σχολεία 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είτε κατά τη διάρκεια της Ευέλικτης ζώνης 

στο Δημοτικό, είτε να ενταχθεί σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στην Πρωτοβάθμια και τη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2017-2018 με τις εξής προϋποθέσεις: 

α)  η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα να είναι 

προαιρετική, με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων. 

β) να υπάρξει μέριμνα, ώστε να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του σχολείου και του 

ωρολογίου προγράμματος. 

γ) για την συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα να απαιτείται η έγγραφη 

συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων τους.  

δ) το πρόγραμμα να υλοποιηθεί εφόσον ενταχθεί στο πλαίσιο συγκεκριμένης δράσης ή 

σχολικής δραστηριότητας σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε & Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ 
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Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δια μέσου των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και Σχολικών 

Δραστηριοτήτων). 

ε) η υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των 

τάξεων των σχολείων που συμμετέχουν. 

στ) η ενημέρωση των μαθητών/τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στην 

ηλικία και το μαθησιακό επίπεδο τους. 

ζ)  να μη χρησιμοποιηθεί το εν λόγω πρόγραμμα για κανενός είδους διαφημιστικό σκοπό και 

να μην υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευτικών, των μαθητών/τριών ή των 

σχολικών μονάδων.  

η) να ληφθεί μέριμνα για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών. 

 

 

 

                                                                                                    Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 

                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 
 
 
 

Εσωτερική Διανομή:                                                                                               
1. Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα 
2. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. – Τμήμα Γ’ 
3. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. - Τμήμα Β’ 
4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. - Τμήμα Γ’ 
 

 
 
 
 
 

 


