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: Π. Μπελόγια 
Τηλέφωνο : 210 344 2224 ΠΡΟΣ : 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικού

Σχετ : (α) το με αρ. πρωτ. 82154/23-05-2019 εισερχόμενο έγγραφο του τέως ΥΠ.Π.Ε.Θ. (νυν Υ.ΠΑΙ.Θ.)
           (β) το με αρ. πρωτ. Φ2/ΠΜ/84551/Δ7/28-05-2019 εξερχόμενο έγγραφο του τέως ΥΠ.Π.Ε.Θ. (νυν 

Υ.ΠΑΙ.Θ.) και
           (γ) το με αρ. πρωτ. 122291/30-07-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο ανωτέρω (α) σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 30/25-07-2019 απόσπασμα 
πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση των ως κάτω αναφερόμενων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων/υλικών του Υπουργείου Υγείας (Τμήμα Γ΄ Ανάπτυξης Προγραμμάτων 
Αγωγής Υγείας & Πρόληψης, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών 
Υγείας) για το σχολικό έτος 2019-2020 υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Α) Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση δράσεων σε μαθητές/τριες:
1. Η συμμετοχή των σχολείων στα εν λόγω προγράμματα να είναι προαιρετική και δωρεάν για 

τους/τις μαθητές/τριες και να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη 
σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/τριας ή του Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας.

2. Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά το 
συγκεκριμένα προγράμματα και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης αυτών, 
έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.

3. Πριν την υλοποίηση των προγραμμάτων να προηγηθεί ενημέρωση των αρμόδιων 
Συντονιστών/στριών Εκπαιδευτικού Έργου των οικείων ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και των Υπεύθυνων 
Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

http://www.minedu.gov.gr/
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4. Να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση την ηλικία, τη 
βαθμίδα και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών.

5. Τα προγράμματα να υλοποιούνται εντός σχολικού ωραρίου και με την υποχρεωτική παρουσία 
εκπαιδευτικού της τάξης.

6. Στην περίπτωση που στο πλαίσιο των προγραμμάτων πραγματοποιηθεί επίσκεψη ιατρών ή/και 
άλλων επαγγελματιών υγείας, αυτή να πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης, με απόφαση του 
Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας, 
έτσι ώστε να μην παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

7. Κατά την υλοποίηση των δράσεων στα σχολεία να είναι εξασφαλισμένη η προστασία των 
ατομικών δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών βάσει της ελληνικής 
και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ν. 2472/1997, ν. 4139/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Οδηγία 
2002/58/ΕΚ και Οδηγία 2009/136/ΕΚ).

8. Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων στις εγκαταστάσεις των αρμόδιων φορέων:
 α) η επίσκεψη των μαθητών/τριών να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων 
και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας  της σχολικής μονάδας και με ευθύνη αυτών,
β) να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις περί ασφαλούς μετακίνησης, όπως ορίζονται στο ΠΔ 
79/2017 (ΦΕΚ 109/τ.Α’/2017) για την Π/θμια Εκπαίδευση και (ββ) στη με αρ. πρωτ. 33120/ΓΔ4/28-
02-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 681/τ. Β΄/06-03-2017) για τη Δ/θμια Εκπαίδευση και 
γ) να έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών/τριών.

9. Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των 
μαθητών/τριών.

10. Πριν την υλοποίηση των προγραμμάτων να προηγηθεί ανάρτηση του συνόλου του εκπαιδευτικού 
υλικού στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας.

11. Το εκπαιδευτικό υλικό να τεθεί υπόψη των Υπεύθυνων Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων 
των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να αξιοποιηθεί αναλόγως σε 
Προγράμματα και δράσεις Αγωγής Υγείας.

12. Να μην επιτραπεί η διάθεση ή η προβολή οποιουδήποτε υλικού ή προϊόντος το οποίο αφορά 
έμμεση ή άμεση διαφήμιση/προώθηση εμπορικών προϊόντων φορέων/επιχειρήσεων ή 
υπηρεσιών ή δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2019-2020, 
συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών σε τυχόν χορηγούς των συγκεκριμένων 
παρεμβάσεων/δράσεων.

13. Τα εν λόγω προγράμματα να μη χρησιμοποιηθούν για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο 
εμπορικό σκοπό και σε κανένα στάδιο της υλοποίησής τους να μην προκύπτει κανένα κόστος 
συμμετοχής για τους/τις μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, τους γονείς/κηδεμόνες, καθώς και τις 
σχολικές μονάδες.

Β) Σε ό,τι αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: 
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση να είναι προαιρετική, δωρεάν και να 
πραγματοποιείται εκτός του εργασιακού ωραρίου τους.

Εκτός των ως άνω, απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση των προγραμμάτων είναι και οι κάτωθι: 
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ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΥΛΙΚΟ

Θεματικός άξονας
Τίτλος εκπαιδευτικού 

προγράμματος/
υλικού

Ομάδα-στόχος και 
βαθμίδα εκπαίδευσης Υπεύθυνοι/ες υλοποίησης

Χρονικό 
διάστημα 

υλοποίησης
Παρατηρήσεις

1. «Οι μαθητές στη 
χώρα των 
μικροβίων»

Μαθητές/τριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Δ΄-ΣΤ΄ τάξεις 
Δημοτικού)

Α. Ε-Bug

2. «Γνωρίζω και 
αντιμετωπίζω τα 
μικρόβια»

Μαθητές/τριες 
σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Γυμνάσιο)

 Εκπαιδευτικοί (κατά 
προτεραιότητα)

 Ιατροί και επαγγελματίες υγείας 
που εργάζονται κατά 
προτεραιότητα στις Δημόσιες 
Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας (Κέντρα Υγείας) και 
Τ.ΟΜ.Υ., καθώς και σε άλλες 
υπηρεσίες Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. 
(π.χ. Γραφεία Νοσοκομειακών 
Λοιμώξεων, Υπηρεσίες Πρόληψης 
και Προαγωγής Υγείας κ.τ.λ.) σε 
συνεργασία με τους/τις 
εκπαιδευτικούς

 Επαγγελματίες των υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων σε 
συνεργασία με τους/τις 
εκπαιδευτικούς

Οκτώβριος έως 
και Μάρτιος

Στην περίπτωση 
όπου το 
εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα 
υλοποιείται από 
ιατρούς και 
επαγγελματίες 
υγείας, η διάρκεια 
αυτού να μην 
υπερβαίνει τη μία 
(1) διδακτική ώρα 
ανά τάξη με τη 
δυνατότητα 
παρουσίασης έως 
τριών (3) ενοτήτων.
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3. «Είμαι έφηβη! Τι 
μου συμβαίνει;»

4. «Είμαι έφηβος! Τι 
μου συμβαίνει;»

Μαθητές/τριες 
σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Α΄- Β΄ 
τάξεις Γυμνασίου)

5. «Οι σχέσεις στην 
εφηβεία - Τα δύο 
φύλα»

Μαθητές/τριες 
σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Β΄- Γ΄ 
τάξεις Γυμνασίου)

6. «Σεξουαλική 
Αγωγή για κορίτσια»

Μαθητές/τριες 
σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Β΄-Γ΄ 
τάξεις Γυμνασίου)

7. «Σεξουαλική 
Αγωγή για αγόρια»

Μαθητές/τριες 
σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Β΄-Γ΄ 
τάξεις Γυμνασίου)

8. «Αντισύλληψη 
στην εφηβεία»

Μαθητές/τριες 
σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Α΄-Β΄ 
τάξεις Λυκείου)

Β. Σεξουαλική και 
Αναπαραγωγική 
Υγεία

9. «Σεξουαλικώς 
Μεταδιδόμενες 
Λοιμώξεις»

Μαθητές/τριες 
σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Α΄-Β΄ 
τάξεις Λυκείου)

 Ιατροί και επαγγελματίες υγείας 
που εργάζονται κατά 
προτεραιότητα στις Μονάδες και 
Υπηρεσίες Οικογενειακού 
Προγραμματισμού των 
Νοσοκομείων, στις Δημόσιες 
Δομές Παροχής Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
του Ε.Σ.Υ. (Κέντρα Υγείας, Κέντρα 
Ψυχικής Υγείας, Τοπικές Μονάδες 
Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.), καθώς και σε 
άλλες υπηρεσίες Νοσοκομείων 
του Ε.Σ.Υ. (π.χ. Γυναικολογικές και 
Παιδιατρικές κλινικές, Υπηρεσίες 
Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας 
κ.τ.λ.), καθώς και σε υπηρεσίες 
Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών 
της χώρας, σε συνεργασία με τους 
εκπαιδευτικούς των οικείων 
Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης

 Εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί 
επιστήμονες (π.χ. Κοινωνιολόγοι, 
Ψυχολόγοι κ.τ.λ.)

Δεκέμβριος έως 
και Απρίλιος

 Η διάρκεια των 
δράσεων να μην 
υπερβαίνει τη μία 
(1) διδακτική ώρα 
ανά θεματική 
ενότητα, ανά τάξη 
(έως δύο τμήματα 
ταυτόχρονα ανά 
δράση).

 Οι δράσεις  να 
διενεργούνται 
εντός σχολικού 
ωραρίου. 

 Σε μαθητές/τριες 
της Α’ και της Β΄ 
Λυκείου, μετά την 
ολοκλήρωση των 
προγραμμάτων, να 
εξετάζεται η 
δυνατότητα 
διενέργειας 
επισκέψεων σε 
Μονάδες και 
Υπηρεσίες 
Οικογενειακού 
Προγραμματισμού 
για σχετική 
ενημέρωση, σε 
σύνδεση με το 
πρόγραμμα 
σπουδών ή/και  
στο πλαίσιο 
Προγραμμάτων 
Σχολικών 
Δραστηριοτήτων.
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Γ. Προαγωγή της 
Εθελοντικής 
Αιμοδοσίας

10. «Εθελοντική 
αιμοδοσία»

Μαθητές/τριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας 
(Δημοτικό) και 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Γυμνάσιο-Λύκειο)

 Κατά προτεραιότητα, ιατροί και 
επαγγελματίες υγείας που 
εργάζονται στις
Υπηρεσίες/Τμήματα/Κέντρα 
Αιμοδοσίας των Νοσοκομείων 
του Ε.Σ.Υ., καθώς και στις 
Δημόσιες Δομές Παροχής 
Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας του Ε.Σ.Υ., σε 
συνεργασία με τους 
προαναφερόμενους φορείς, 
καθώς και με τους/τις 
εκπαιδευτικούς των οικείων 
Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης

 Ιατροί και επαγγελματίες υγείας  
που εργάζονται στις Διευθύνσεις 
Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειών της χώρας

 Στελέχη αρμόδιων υπηρεσιών του 
Εθνικού Κέντρου Εθελοντικής 
Αιμοδοσίας

Καθόλη τη 
διάρκεια του 
σχολικού έτους

Η διάρκεια των 
παρουσιάσεων να 
μην υπερβαίνει τη 
μία (1) διδακτική 
ώρα. 

Δ. Αγωγή 
Στοματικής 
Υγείας

11. «Δόντια γερά-
Στοματική υγεία για 
παιδιά»

Μαθητές/τριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Νηπιαγωγείο-
Δημοτικό) 

Οδοντίατροι και επαγγελματίες 
υγείας που εργάζονται κατά 
προτεραιότητα (α) στις Δημόσιες 
Δομές Παροχής Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
του Ε.Σ.Υ. (Κέντρα Υγείας – 
Τοπικές Μονάδες Υγείας) και (β) 
στις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 
των Περιφερειών της χώρας, σε 
συνεργασία με τους/τις 
εκπαιδευτικούς των οικείων 
Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης.

Καθόλη τη 
διάρκεια του 
σχολικού έτους

Η διάρκεια της 
δράσης να μην 
υπερβαίνει τις δύο 
(2) διδακτικές ώρες. 
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Ε. Πρόληψη και 
Διαχείριση της 
Χρήσης Καπνού 
στα Σχολεία

12. «Τα Δυνατά Όχι»

Μαθητές/τριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Νηπιαγωγείο-Α΄ 
έως Γ΄ τάξεις 
Δημοτικού)

Εκπαιδευτικοί
Καθόλη τη 
διάρκεια του 
σχολικού έτους

Το πρόγραμμα να 
υλοποιείται για 
περίοδο τουλάχιστον 
τριών (3) μηνών ( 20 
έως 40 ώρες, οι 
οποίες θα 
διαχέονται κατά 
περίπτωση 
σύμφωνα με το 
πρόγραμμα 
σπουδών).  

13. «Η πυξίδα του 
εαυτού μου»

Μαθητές/τριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Γ΄ έως 
ΣΤ΄ τάξεις 
Δημοτικού) και 
εκπαιδευτικοί

Εκπαιδευτικοί, κατόπιν συμμετοχής 
τους σε επιμορφωτικές συναντήσεις 
που διοργανώνονται από τον φορέα 
υλοποίησης, καθώς και ειδικός 
επιστήμονας του Ινστιτούτου Υγείας  
του Παιδιού, που έχει τον 
επιστημονικό συντονισμό του 
προγράμματος.  

Καθόλη τη 
διάρκεια του 
σχολικού έτους

Το πρόγραμμα να 
έχει διάρκεια 
περίπου δύο (2) 
μήνες (οκτώ 
εβδομάδες).

ΣΤ. Προαγωγή 
Ψυχικής Υγείας 
Παιδιού και 
Εφήβου 14. «Η 

διαφορετικότητα 
στη σχολική 
κοινότητα ως 
ευκαιρία για 
προσωπική 
ανάπτυξη»

Μαθητές/τριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Δημοτικό) και 
εκπαιδευτικοί

 Εκπαιδευτικοί, κατόπιν συμμετοχής 
τους σε επιμορφωτικές 
συναντήσεις που διοργανώνονται 
από τον φορέα υλοποίησης (Κέντρο 
Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθήνας),

 Ιατροί και επαγγελματίες ψυχικής 
υγείας του Κέντρου Παιδοψυχικής 
Υγιεινής Αθήνας.  

Καθόλη τη 
διάρκεια του 
σχολικού έτους

Το πρόγραμμα να 
μην υπερβαίνει τις 
δύο (2) ώρες ανά 
τάξη και να 
υλοποιείται με 
διάχυση στη 
διδακτική ύλη, 
σύμφωνα με το 
πρόγραμμα 
σπουδών.
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15. «Τεχνικές 
χαλάρωσης για την 
πρόληψη και τον 
έλεγχο του στρες»

Μαθητές/τριες 
σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Γυμνάσιο-Λύκειο)

 Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής
 Ιατροί και επαγγελματίες υγείας 

των Δημόσιων Δομών Παροχής 
Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και Νοσοκομείων 
του Ε.Σ.Υ. και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας των Περιφερειακών 
Ενοτήτων 

Καθόλη τη 
διάρκεια του 
σχολικού έτους

Το πρόγραμμα να 
έχει διάρκεια δύο (2) 
ώρες ανά τάξη και 
υλοποιείται εντός 
σχολικού ωραρίου.

16. «Η κουκουβάγια 
που αγαπούσε τον 
ήλιο»

Μαθητές/τριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Α΄ έως 
Γ΄ τάξεις Δημοτικού)

17. «Ο Φήλιος 
μαθαίνει για τον 
ήλιο»

Μαθητές/τριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Δ΄ έως 
ΣΤ΄ τάξεις 
Δημοτικού)

Ζ. Ηλιακή 
Ακτινοβολία-
Προστασία 
«Έξυπνοι στον 
Ήλιο με 
Ασφάλεια»

18. «Ο Φοίβος 
μαθαίνει για τον 
ήλιο

Μαθητές/τριες 
σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Γυμνάσιο)

 Εκπαιδευτικοί (κατά 
προτεραιότητα)

 Επαγγελματίες υγείας, 
νοσηλευτές/τριες και 
επισκέπτες/τριες υγείας (όχι ιατροί) 
των Δημόσιων Δομών Παροχής 
Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και Νοσοκομείων 
του Ε.Σ.Υ. και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας των Περιφερειακών 
Ενοτήτων

Μάρτιος έως 
και Ιούνιος

Το πρόγραμμα να 
έχει διάρκεια μία (1) 
ώρα ανά τάξη και να 
υλοποιείται εντός 
σχολικού ωραρίου.

Η. Υγιεινή και 
Προστασία των 
Ματιών και της 
Όρασης-Σ΄ 
αγαπώ… σαν τα 
μάτια μου

19. «Υγιεινή και 
προστασία των 
ματιών και της 
όρασης-Σ΄ αγαπώ… 
σαν τα μάτια μου»

Μαθητές/τριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας (Ε΄ 
και ΣΤ΄ τάξεις 
Δημοτικού) και 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Γυμνάσιο)

 Εκπαιδευτικοί 
 Ιατροί και επαγγελματίες υγείας 

των Δημόσιων Δομών Παροχής 
Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και Νοσοκομείων 
του Ε.Σ.Υ. και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας των Περιφερειακών 
Ενοτήτων 

Καθόλη τη 
διάρκεια του 
σχολικού έτους

Το πρόγραμμα να 
έχει διάρκεια μία (1) 
ώρα ανά τάξη και να 
υλοποιείται εντός 
σχολικού ωραρίου.   
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Θ. Αξία της 
Τρίτης Ηλικίας-
Κατανοώντας και 
Φροντίζοντας τον 
Παππού και τη 
Γιαγιά

20. «Η Αξία της 
Τρίτης Ηλικίας-
Κατανοώντας και 
φροντίζοντας τον 
παππού και τη 
γιαγιά»

Μαθητές/τριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας (Ε΄ 
και ΣΤ΄ τάξεις 
Δημοτικού) και 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Γυμνάσιο)

 Εκπαιδευτικοί
 Ιατροί και επαγγελματίες υγείας 

των Δημόσιων Δομών Παροχής 
Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και Νοσοκομείων 
του Ε.Σ.Υ. και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας των Περιφερειακών 
Ενοτήτων

Καθόλη τη 
διάρκεια του 
σχολικού έτους

Το πρόγραμμα να 
έχει διάρκεια μία (1) 
ώρα ανά τάξη.   

21. «Ασφαλείς 
διαδρομές προς και 
από το σχολείο»

Μαθητές/τριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Δ΄ έως 
ΣΤ΄ τάξεις 
Δημοτικού) 

 Εκπαιδευτικοί (κατά 
προτεραιότητα)

 Ιατροί και επαγγελματίες υγείας 
των Δημόσιων Δομών Παροχής 
Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και Νοσοκομείων 
του Ε.Σ.Υ. και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας των Περιφερειακών 
Ενοτήτων

 Στελέχη του Ε.Κ.Α.Β. (Ιατροί, 
Νοσηλευτές/τριες, Διασώστες/τριες 
Πληρώματα Ασθενοφόρων) 

 Το πρόγραμμα να 
έχει διάρκεια μία 
(1) ώρα ανά τάξη.

 Σε περίπτωση 
υλοποίησης 
δράσεων εκτός 
σχολείου, ισχύουν 
οι προϋποθέσεις 
που αναφέρονται 
στην παράγραφο Α 
του παρόντος 
εγγράφου.Ι. Πρόληψη 

Ατυχημάτων

22. «Οι νέοι στην 
κυκλοφορία»

Μαθητές/τριες 
σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Γυμνάσιο-Λύκειο)

 Εκπαιδευτικοί (κατά 
προτεραιότητα)

 Ιατροί και επαγγελματίες υγείας 
των Δημόσιων Δομών Παροχής 
Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και Νοσοκομείων 
του Ε.Σ.Υ. και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας των Περιφερειακών 
Ενοτήτων

 Στελέχη του Ε.Κ.Α.Β. (Ιατροί, 
Νοσηλευτές/τριες, Διασώστες/τριες 
Πληρώματα Ασθενοφόρων)

Καθόλη τη 
διάρκεια του 
σχολικού έτους  Το πρόγραμμα να 

έχει διάρκεια δύο 
(2) ώρες ανά τάξη.

 Σε περίπτωση 
υλοποίησης 
δράσεων εκτός 
σχολείου, ισχύουν 
οι προϋποθέσεις 
που αναφέρονται 
στην παράγραφο Α 
του παρόντος 
εγγράφου.
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ΙΑ. Πρόληψη 
Λοιμώξεων 
HIV/AIDS, 
Ηπατίτιδες

23. «Πρόληψη 
λοιμώξεων 
HIV/AIDS, 
Ηπατίτιδες»

Μαθητές/τριες 
σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Γ΄ 
τάξη Γυμνασίου-
Λύκειο)

 Ιατροί και επαγγελματίες υγείας 
των Δημόσιων Δομών Παροχής 
Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και Νοσοκομείων 
του Ε.Σ.Υ. και των Υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων, εφόσον 
καταρτιστούν στο εν λόγω 
αντικείμενο

 Στελέχη του Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας (Ιατροί, 
Επαγγελματίες υγείας, Ψυχολόγοι, 
Κοινωνικοί λειτουργοί, 
Κοινωνιολόγοι) 

Καθόλη τη 
διάρκεια του 
σχολικού έτους

Το πρόγραμμα να 
έχει διάρκεια έως 
δύο (2) ώρες ανά 
τάξη.

ΙΒ. Υγιής Στάση 
Σώματος-Βάδιση

24. «Στέκομαι σωστά 
και ασκούμαι»

Μαθητές/τριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Β΄ έως 
ΣΤ΄ τάξεις 
Δημοτικού)

 Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής
 Ιατροί, Φυσικοθεραπευτές και 

Επισκέπτες Υγείας των Δημόσιων 
Δομών Παροχής Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
και Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.  και 
των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 
των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Καθόλη τη 
διάρκεια του 
σχολικού έτους

Το πρόγραμμα να 
έχει διάρκεια μία (1) 
ώρα ανά τάξη.        

ΙΓ. Υγιής 
Αναπνοή-
Πρόληψη 
Αλλεργιών στην 
Παιδική Ηλικία

25. «Αναπνέω 
καθαρό αέρα»

Μαθητές/τριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας 
(Δημοτικό) και 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Α΄ 
τάξη Γυμνασίου)

 Εκπαιδευτικοί
 Ιατροί και επαγγελματίες υγείας 

των Δημόσιων Δομών Παροχής 
Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και Νοσοκομείων 
του Ε.Σ.Υ. και των Υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων 

Καθόλη τη 
διάρκεια του 
σχολικού έτους

Το πρόγραμμα να 
έχει διάρκεια μία (1) 
ώρα ανά τάξη.
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Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω αναφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων να κοινοποιηθεί στο 

Υ.ΠΑΙ.Θ και το Ι.Ε.Π. ο απολογισμός τους (παιδαγωγικά αποτελέσματα - διδακτικά συμπεράσματα).

           

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική Διανομή: 
1. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Β΄
2. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Β΄
3. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
4. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
5. Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β΄ 
6. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄ (http://edu-gate.minedu.gov.gr/)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.

                                                            
                                                                                    

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΣΑΧΑΛΑΣ

http://edu-gate.minedu.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

A/A Επωνυμία
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου

1

   Υπουργείο Υγείας
Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Τμήμα Γ΄ Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής  Υγείας και 
Πρόληψης

  Υπόψη κ. Σ. Χατζηχαραλάμπους

  pfy3@moh.gov.gr 

mailto:pfy3@moh.gov.gr
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