
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α’ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Β’

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email : spudonpe@minedu.gov.gr

Πληροφορίες    : Κ. Μελέτση (Α/θμια)
: Ζ. Χαλινίδου (Α/θμια)
: Α. Βάρλα (Β/θμια)
: Ο. Μαραγκού (Eπ. Eκπ/ση)

Τηλέφωνο : 210 3442248 (Α/θμια)
: 210 3443272 (Δ/θμια)
: 210 3442212 (Επ. Εκπ/ση)

Μαρούσι, 27-11- 2019

Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ3/177855/186621/Δ1
                                                                                                                                        

ΠΡΟΣ: κα ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΛΗ
e-mail: ekiritsi@randp.gr

      

ΚΟΙΝ.:  -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
  -ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
  (μέσω αντίστοιχων Περ. Δ/νσεων   
  Εκπ/σης)
  -ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
  (μέσω αντίστοιχων Δ/νσεων Π.Ε. & 
  Δ.Ε.)               

ΘΕΜΑ : Έγκριση δράσεων εντός σχολικού περιβάλλοντος

Σχετ.: Τα υπ’ αριθμ. 177855/14-11-2019/Δ1 και 102279/25-6-2019/Δ1 εισερχόμενα του ΥΠΑΙΘ

Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη την με αριθμ. 46/07-11-2019 πράξη του 

ΔΣ του Ι.Ε.Π., σας κάνουμε γνωστό ότι εγκρίνεται η υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε σχολικές μονάδες νησιών άγονης γραμμής και ορεινών περιοχών 

της ηπειρωτικής Ελλάδας του συνημμένου πίνακα από τη μη κερδοσκοπική εταιρία «Αναγέννηση και 

Πρόοδος», για το σχολικό έτος 2019-2020 με τις ακόλουθες επισημάνσεις:

Α. Εγκρίνεται η υλοποίηση των ενημερωτικών ομιλιών: 1) «Αποφασίζω να μην καπνίζω», ομιλία 

σε μαθητές/-τριες Ε' και ΣΤ' Δημοτικού, καθώς και σε μαθητές/-τριες Γυμνασίου και Λυκείου, 2) 

«Χαμογέλα!», ομιλία για τη στοματική υγιεινή σε μαθητές/-τριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, 3) 
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«Υγιεινή Διατροφή και τρόπος ζωής», ομιλία σε μαθητές/-τριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, 4) 

«Τι θα κάνω μετά το σχολείο», ομιλία (Επαγγελματικός Προσανατολισμός) σε μαθητές/-τριες Λυκείου, 

5) «Σεξουαλική Αγωγή», ομιλία σε μαθητές/-τριες Λυκείου. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των ενημερωτικών ομιλιών εντός του σχολικού 

ωραρίου των σχολικών μονάδων είναι οι εξής:

1. Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχα από τις επισκέπτριες υγείας κ. Αγγελική Βλάσση 

και κ. Ευαγγελία Παπαγιάννη, από τις διατροφολόγους κ. Μαρία Μαράκη και κ. Αναστασία 

Κολομβότσου και από την ψυχολόγο κ. Λεγάκη Λουκία.

2. Η διοργάνωση των ομιλιών να είναι προαιρετική για το σχολείο και δύναται να 

πραγματοποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/τριας και του Συλλόγου 

Διδασκόντων και εφόσον εντάσσονται στο πλαίσιο συγκεκριμένης δράσης ή σχολικής 

δραστηριότητας που υλοποιείται στο σχολείο.

3. Η πραγματοποίηση των ομιλιών να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των τάξεων.

4. Κάθε ενημερωτική ομιλία να μην υπερβαίνει σε χρονική διάρκεια τη μία (1) διδακτική ώρα.

5. Η ενημέρωση των μαθητών/τριών να μη συνδέεται με οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση 

και να μην περιλαμβάνει διανομή ή προβολή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού ή άλλου μη 

εγκεκριμένου υλικού.

Β. Όσον αφορά τις δράσεις οφθαλμολογικού ελέγχου, αξιολόγησης της ανάπτυξης και της 

διατροφικής πρόληψης, ανίχνευσης μαθησιακών διαταραχών και μυοσκελετικών ανωμαλιών των 

μαθητών/-τριών, δίνεται κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα να εφαρμοστούν, στην περίπτωση που κατά την 

κρίση του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων θεωρείται ότι οι συγκεκριμένες ιατρικές-

διαγνωστικές εξετάσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και καλύπτουν κενά και αδυναμίες των 

συγκεκριμένων περιοχών.

Για την διεξαγωγή του συνόλου των δράσεων του εν λόγω Προγράμματος θα πρέπει να 

προηγηθεί ενημέρωση των γονέων και των εκπαιδευτικών, ώστε να υπάρχει ενυπόγραφη-υπεύθυνη 

δήλωση των γονέων-κηδεμόνων, έχοντας υπόψη ότι για όλες τις περιπτώσεις η συμμετοχή των 

μαθητών/τριών δεν είναι υποχρεωτική. 



Οι Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στους οποίους κοινοποιείται το έγγραφο αυτό, 

παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τα σχολεία των περιοχών του συνημμένου πίνακα στα οποία 

θα διεξαχθεί το πρόγραμμα δράσεων.

Συν.: Πίνακας περιοχών

                                                                                                     
         

Εσωτ. Διανομή: 1. Δ/νση Σπουδών Π.Ε., Τμ. Α’
  2. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τμ. Β’
  3. Δ/νση Επαγγ/κής Εκπ/σης, Τμ. Β’

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ
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