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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

ΤΜΗΜΑ Β’ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ                     

ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
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Ταχ. Δ/νση : Α.Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι  
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Email : disedu@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες : Παπαδοπούλου Ελένη 
Τηλέφωνα : 2103442255 
                              

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

Μαρούσι,21-9-2018 

Εξ.Πρωτ.: Φ2.1/157367/Δ7 

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

Βαθμός Ασφαλείας: - 

Να διατηρηθεί μέχρι: - 

Βαθμός Προτερ.: - 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ: 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝ: 

  
Θέμα: Απάντηση σε αίτημα έγκρισης δράσεων /παρεμβάσεων του Υπουργείου Υγείας  

Σχετ: το   υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ2.1./141855/3-9-2018/Δ7, εισερχόμενο του ΥΠΠΕΘ 

 

           Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το  με αρ 37/30-8-2018 απόσπασμα    

πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. που αφορά γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα του Υπουργείου Υγείας για 

την επανέγκριση δράσεων/ παρεμβάσεων και εκπαιδευτικού υλικού ευαισθητοποίησης και 

ενημέρωσης μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο της 

Αγωγής Υγείας, σε εθνικό επίπεδο, για το σχολικό έτος 2018-2019, σας ενημερώνουμε ότι oι δράσεις/ 

          παρεμβάσεις και το εκπαιδευτικό υλικό που αφορούν τους ακόλουθους θεματικούς άξονες 

εγκρίνονται  για το σχολικό έτος 2018-2019 με τις εξής προϋποθέσεις :  

1)E-BUG:Εκπαιδευτικό υλικό, διαβαθμισμένο κατάλληλα για μαθητές/ τριες Δημοτικού και 

Γυμνασίου (Δ’,Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του Δημοτικού σχολείου και όλων των τάξεων του Γυμνασίου) το 

οποίο να παρουσιάζεται κατά προτεραιότητα από τον/ την εκπαιδευτικό της τάξης ή από 

επαγγελματίες της υγείας σε συνεργασία με τους /τις εκπαιδευτικούς και τους/τις Υπευθύνους /ες 

Αγωγής Υγείας /Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και κατά 

προτίμηση στο χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο έως το Φεβρουάριο. 

2)Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία: εκπαιδευτικό υλικό διαβαθμισμένο κατάλληλα για 

μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου. 

  Το προαναφερθέν υλικό να παρουσιάζεται από ιατρούς και επαγγελματίες υγείας σε συνεργασία με 

τους/ τις εκπαιδευτικούς και τους/τις Υπευθύνους /ες Αγωγής Υγείας /Σχολικών 3)Δραστηριοτήτων,  
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εκτός από την ενότητα γ η οποία δύναται να παρουσιάζεται από εκπαιδευτικούς της τάξης συναφών 

γνωστικών αντικειμένων(πχ. Βιολόγοι, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι κλπ) 

Προαγωγή της Εθελοντικής Αιμοδοσίας: το εκπαιδευτικό υλικό όπως προσδιορίζεται και 

διαβαθμισμένο κατάλληλα για μαθητές και μαθήτριες 11-18 ετών (Ε’, ΣΤ’ τάξεων Δημοτικού , 

Γυμνασίου , Α, Β, τάξεων Λυκείου). Το εκπαιδευτικό υλικό επίσης μπορεί να παρουσιάζεται από 

ιατρούς- επαγγελματίες υγείας σε συνεργασία με τους/ τις εκπαιδευτικούς και τους Υπευθύνους/ες 

Αγωγής Υγείας / Σχολικών Δραστηριοτήτων. 

Αγωγή Στοματικής Υγείας : εγκρίνεται το εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις τάξεις της πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία). Το εκπαιδευτικό υλικό να παρουσιάζεται από 

ιατρούς- επαγγελματίες υγείας σε συνεργασία με τους/ τις εκπαιδευτικούς και τους Υπευθύνους/ες 

Αγωγής Υγείας / Σχολικών Δραστηριοτήτων των Οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. 

Τα  ως άνω εκπαιδευτικά υλικά μπορούν να αξιοποιηθούν για το σχολικό έτος 2018-2019 

για   την ανάπτυξη Δράσεων παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης του μαθητικού πληθυσμού 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τις εξής προϋποθέσεις: 

Α) Οι δράσεις/ προγράμματα  και το συνοδευτικό τους υλικό έχουν χαρακτήρα προαιρετικό για τις 

σχολικές μονάδες και αξιοποιούνται κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού είτε ως ολοκληρωμένο 

πλαίσιο δράσεων στο πλαίσιο προγράμματος αγωγής υγείας που υλοποιείται στο σχολείο, είτε ως 

αυτόνομες δράσεις/μεμονωμένες δραστηριότητες σε επίπεδο ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης. 

Β) Η επιλογή των ενημερωτικών δράσεων από τους/ τις εκπαιδευτικούς να γίνεται σύμφωνα με τις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών της τάξης, διασφαλίζοντας τη συνάφεια με τον 

εκπαιδευτικό και διδακτικό προγραμματισμό και σε συνεργασία με τον/την Υπεύθυνο /Υπεύθυνη 

Αγωγής Υγείας (ή  τον/ την Υπεύθυνο/ η Σχολικών Δραστηριοτήτων) της οικείας Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης. 

Γ)Η πρόσκληση των ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας για την υλοποίηση των ανωτέρω          

δράσεων στο σχολείο να λαμβάνει χώρα στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες τα εξεταζόμενα 

θέματα απαιτούν κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού την παρουσία εξειδικευμένου 

επαγγελματία υγείας και πάντα διασφαλίζοντας τη συνάφεια της δράσης με το πρόγραμμα 

σπουδών και τη συνέχεια των προσφερόμενων μαθησιακών εμπειριών. 

Δ) Στην περίπτωση που στο πλαίσιο ενημερωτικής δράσης στους προαναφερόμενους   θεματικούς 

άξονες πραγματοποιηθεί επίσκεψη ιατρού ή άλλου επαγγελματία υγείας , αυτή να 

πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων και κατόπιν συνεννοήσεως 

ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα. 

Ε)Η ενημέρωση των μαθητών/τριών από ιατρό ή άλλο επαγγελματία υγείας να    πραγματοποιείται 

παρουσία του εκπαιδευτικού της τάξης που θα συμμετέχει στη δραστηριότητα, να είναι 

προσαρμοσμένη στην ηλικία και το μαθητικό επίπεδο των μαθητών/τριών και να μην υπερβαίνει 

σε διάρκεια τις δύο (2) ώρες.  
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 ΣΤ)Η υλοποίηση των δράσεων στο σχολείο να γίνεται δωρεάν και χωρίς διανομή οποιουδήποτε 

διαφημιστικού υλικού. 

 Ζ)Οι Υπεύθυνοι Ιατροί ή άλλοι επαγγελματίες υγείας οι οποίοι θα υποστηρίξουν την υλοποίηση 

ενημερωτικών δράσεων στο σχολείο θα πρέπει να είναι επαγγελματίες του χώρου υγείας οι οποίοι 

απασχολούνται ως προσωπικό δημόσιων υπηρεσιών υγείας. 

            Δεν εγκρίνεται  : η διανομή αγγλόγλωσσου ενημερωτικού φυλλαδίου για τους γονείς στο 

ήδη εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό για την «Αγωγή Στοματικής Υγείας» 

Εγκρίνεται το αίτημα της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για τη διενέργεια προληπτικού 

οδοντιατρικού ελέγχου σε μαθητές/ τριες Νηπιαγωγείων και Δημοτικών εντός του ωρολογίου 

προγράμματος των σχολείων για το σχολικό έτος 2018-2019 σύμφωνα με το ΠΔ/79/2017 (άρθρο 

16,παρ.2β)για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τη με αρ. πρωτ. 

33120/ΓΔ4/2017(ΦΕΚ681/Β/6-3-2018,άρθρο 4,) Υπουργική Απόφαση του ΥΠΠΕΘ για τις σχολικές 

μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

           Επισημαίνεται τέλος ότι οι εγκρίσεις για τους προαναφερθέντες θεματικούς άξονες και το 

υλικό αυτών δίδεται για το σχολικό έτος 2018-2019. 

 

                                                           O   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
                                  ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 

 

                                                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  

            

    

 

 

                 
 

                                                                                                                    
Εσωτερική Διανομή: 
1)Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων  
 και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β’  
2)Δνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τμήμα Β’ 
3)Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Α’  
4)Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Τμήμα Β’  
5)Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

1 
Υπουργείο Υγείας  
υπόψη κ. Χατζιχαραλάμπους  
  

 
pfy3@moh.gov.gr 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

1  ΠΔΕ  ΠΕ & ΔΕ της χώρας  

2  Δ/νσεις ΠΕ &ΔΕ της χώρας  

3 
Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων ΠΕ & ΔΕ 
(δια μέσου των οικείων διευθύνσεων ΠΕ & ΔΕ 
της χώρας) 

 

4 
Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Δια μέσου 
των οικείων Διευθύνσεων ΠΕ &ΔΕ της Χώρας) 
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