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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
----- 

Μαροφςι, 19/12/2018 

Εξ.Πρωτ.: Φ2.1/218405/Δ7 

Αποςτολι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

Βακμόσ Αςφαλείασ: - 

Να διατθρθκεί μζχρι: - 

Βακμόσ Προτερ.: - 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΠΡΟ: 

  
 
 
Θζμα: Ζγκριςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ 
χετ. : τo με αρ. πρωτ. 182428/30-10-2018 ειςερχόμενο ζγγραφο του ΤΠΠΕΘ 

 
Απαντϊντασ ςτο ανωτζρω ςχετικό αίτθμά ςασ και ζχοντασ υπόψθ το με αρ. 51/25-10-2018 

απόςπαςμα πρακτικοφ του ΙΕΠ, ςασ ενθμερϊνουμε ότι εγκρίνονται τα εκπαιδευτικά υλικά του 

Οργανιςμοφ κατά των Ναρκωτικϊν (ΟΚΑΝΑ), με τίτλουσ: α) «Παιχνίδια παιδιών», για  

μακθτζσ/τριεσ και εκπαιδευτικοφσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (τάξεων Αϋ, Βϋ, Γϋ και Δϋ Δθμοτικοφ), 

β) «τθρίηομαι ςτα πόδια μου», για μακθτζσ/-ιτριεσ και εκπαιδευτικοφσ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ (όλων των τάξεων του Γυμναςίου και του Λυκείου), γ) «Κάπνιςμα; Όχι Εμείσ!», για 

μακθτζσ/τριεσ και εκπαιδευτικοφσ ςχολικϊν μονάδων Πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (Δϋ, Εϋ και Σϋ 

τάξεων Δθμοτικοφ),  για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019, υπό τισ εξισ προχποκζςεισ: 

 

Α) ε ό,τι αφορά τα εκπαιδευτικά υλικά: 

1. Ο/θ εκπαιδευτικόσ να αξιοποιεί τα εν λόγω εκπαιδευτικά υλικά κατά τθν κρίςθ του, 

επιλζγοντασ τισ δραςτθριότθτεσ που κεωρεί κατάλλθλεσ για τθ ςτοχοκεςία του 

προγράμματοσ και τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των μακθτϊν/τριϊν. 

2. Να μθν πραγματοποιθκεί μελλοντικι εμπορικι διάκεςθ των εκπαιδευτικϊν υλικϊν με τθν 

αναφορά τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζγκριςθσ του ΤΠ.Π.Ε.Θ.  

 

Β) ε ό,τι αφορά τθν υλοποίθςθ δράςεων ςε μακθτζσ/τριεσ: 

1. Οι αντίςτοιχεσ παρεμβάςεισ ςτθ ςχολικι τάξθ να  υλοποιοφνται δωρεάν και με χαρακτιρα 

προαιρετικό για τθ ςχολικι μονάδα. 

2. τθν περίπτωςθ που ςτο πλαίςιο δράςθσ ςτα προαναφερόμενα προγράμματα 

πραγματοποιθκεί επίςκεψθ ςτελζχουσ του εκάςτοτε Κζντρου Πρόλθψθσ ι του 

επαγγελματία υγείασ, αυτι να πραγματοποιείται με απόφαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων 

και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του/τθσ Διευκυντι/τριασ τθσ ςχολικισ μονάδασ, εντόσ ςχολικοφ 

πλαιςίου και με τθν παρουςία του/τθσ εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ, ο οποίοσ/θ οποία κα 

ςυμμετζχει ςτθ δραςτθριότθτα. 

3. ε αυτι τθν περίπτωςθ θ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ ςτο ςχολείο να μθν υπερβαίνει τισ 2 ϊρεσ 

ανά τάξθ, ςφμφωνα με το αρ. πρωτ. Γ1γ/ΓΦ3.3,13,18Ζ/11/10/2018 ζγγραφο του Τπουργείου 

Τγείασ. 
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4. Να μθν επιτραπεί θ διανομι ι θ προβολι οποιουδιποτε διαφθμιςτικοφ υλικοφ ι άλλου μθ 

εγκεκριμζνου από το ΤΠ.Π.Ε.Θ. υλικοφ.    

5. Κατά τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ ςτα ςχολεία να είναι εξαςφαλιςμζνθ θ προςταςία των 

προςωπικϊν δεδομζνων των μακθτϊν/τριϊν βάςει τθσ ελλθνικισ και τθσ ευρωπαϊκισ 

νομοκεςίασ (ν. 2472/1997, ν. 4139/2013, Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679, Οδθγία 2002/58/ΕΚ και 

Οδθγία 2009/136/ΕΚ). 

6. Να μθν επιτραπεί ςε καμία περίπτωςθ θ φωτογράφιςθ, θ βιντεοςκόπθςθ και θ 

μαγνθτοφϊνθςθ των μακθτϊν/τριϊν. 

7. Πριν τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ να προθγθκεί ενθμζρωςθ του/τθσ Τπεφκυνου/θσ Αγωγισ 

Τγείασ ι του/τθσ Τπεφκυνου/θσ χολικϊν Δραςτθριοτιτων των οικείων Διευκφνςεων 

Εκπαίδευςθσ.  

8. το πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ να ζχει προθγθκεί ενθμζρωςθ των γονζων/κθδεμόνων 

των μακθτϊν/τριϊν ςε ό, τι αφορά το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα και να ζχει εξαςφαλιςτεί θ 

ενυπόγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ αυτϊν, ζχοντασ υπόψθ ότι θ ςυμμετοχι των παιδιϊν τουσ 

δεν είναι υποχρεωτικι. 

 

Γ) ε ό,τι αφορά τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν: 

Σα ωσ άνω εγκεκριμζνα εκπαιδευτικά υλικά δφναται να εφαρμοςκοφν από τουσ/τισ 

εκπαιδευτικοφσ τθσ τάξθσ κατόπιν ςυμμετοχισ τουσ ςε επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ που 

διοργανϊνονται από τα Κζντρα Πρόλθψθσ, με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ τουσ ςχετικά με τθν 

εφαρμογι των ωσ άνω εκπαιδευτικϊν υλικϊν/παρεμβάςεων πρόλθψθσ ςτθ ςχολικι τάξθ, 

με τθν προχπόκεςθ θ ςυμμετοχι τουσ να είναι προαιρετικι και να πραγματοποιείται εκτόσ 

του εργαςιακοφ τουσ ωραρίου. 

Σζλοσ, οι υπεφκυνοι του Προγράμματοσ να κοινοποιιςουν ςτο ΤΠ.Π.Ε.Θ. τον απολογιςμό του εν 

λόγω προγράμματοσ (παιδαγωγικά αποτελζςματα, ςυμπεράςματα) μετά τθν ολοκλιρωςι του. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εςωτερικι Διανομι 

1. Δ/νςθ Τποςτιριξθσ Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων και Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία - Σμιμα Β’ 
2. Δ/νςθ Φυςικισ Αγωγισ-Σμιμα Αϋ 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ 

ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
 

ΧΡΤΟΤΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 
Α. ΑΠΟΣΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΤ ΠΙΣΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟΤ ΜΕΩ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 
ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ 

Α/Α Επωνυμία Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικοφ Σαχυδρομείου 

1 
ΟΚΑΝΑ (Τπόψθ κα Γεωργαλά Νικολζτασ) ngeorgala@okana.gr 
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