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Μαρούσι, 19-12-2018
Εξ.Πρωτ.: Φ2.1/218477/Δ7

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Βαθμός Ασφαλείας: -
Να διατηρηθεί μέχρι: -
Βαθμός Προτερ.: -

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΡΟΣ:

Θέμα: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος 
Σχετ. : το με αρ. πρωτ. 215332/14-12-2018 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΠΕΘ

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 59/13-12-2018 
απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος «Τι συμβαίνει στην εφηβεία», της Μονάδας Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής 
Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών του Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», το οποίο 
απευθύνεται σε μαθητές/τριες σχολείων Πρωτοβάθμιας (ΣΤ’ τάξης) και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (όλες οι τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου), για το σχολικό έτος 2018-2019, υπό τις εξής 
προϋποθέσεις:

1. Πριν την επίσκεψη στα σχολεία να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τη Διεύθυνση του 
σχολείου και το διδακτικό προσωπικό, ώστε να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των 
σχολείων. 

2. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος στα σχολεία να είναι εξασφαλισμένη η προστασία 
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).

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

4. Να μην επιτραπεί η διάθεση ή η προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά έμμεση ή 
άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων ή δεν είναι εγκεκριμένο από το 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.

5. Πριν την υλοποίηση του προγράμματος να προηγηθεί ενημέρωση του/της Υπεύθυνου/ης 
Σχολικών Δραστηριοτήτων ή του/της Υπεύθυνου/ης Αγωγής Υγείας των οικείων 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

6. Η συμμετοχή των σχολείων στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν για 
τους/τις μαθητές/τριες και να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων 
και τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/τριας ή του/της Προϊσταμένου/ης της σχολικής 
μονάδας.

7. Οι εκπαιδευτικοί να επιλέγουν μία θεματική για την υλοποίησή της, ανάλογα με τις ανάγκες 
και τις δυνατότητες της σχολικής μονάδας έως δύο (2) διδακτικές ώρες.
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8. Να γίνονται οι απαραίτητες επιμέρους προσαρμογές ανάλογα με την ηλικία και το 
μαθησιακό επίπεδο των μαθητών/τριών.

9. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εν λόγω πρόγραμμα να πραγματοποιείται εντός 
ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, με την παρουσία του/της εκπαιδευτικού 
της τάξης.

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

                                                                                                                                                                              

Ακριβές Αντίγραφο
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Εσωτερική Διανομή
1. Δ/νση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία - Τμήμα Β’
2. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας & Καινοτομίας – Τμήμα Α΄ (Ανάρτηση σε e-yliko)

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
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Μονάδας Εφηβικής Υγείας της Β΄ 
Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. 
Κυριακού» (Υπόψη κας Τσίτσικα Αρτέμιδος)

info@youth-health.gr

 

                                                                                         

                                                                                                      

                                                                                                                                                                           

              

3


		2018-12-19T11:40:19+0000
	CHRYSOULA BAKA




