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Μαρούσι, 16-01-2019
Εξ.Πρωτ.: Φ2.1/6572/Δ7

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

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

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΡΟΣ:

Θέμα: Έγκριση ενημερωτικών ομιλιών
Σχετ. : το με αρ. πρωτ. 4612/14-01-2019 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΠΕΘ

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 1/10-01-2019 
απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση των ενημερωτικών 
ομιλιών – δράσεων με τίτλο: α) «Φάρμακα και Υγεία», β) «Η ιστορία του φαρμάκου από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα», γ) «Ο κύκλος της ζωής του φαρμάκου: Από την έρευνα ως το ράφι 
του Φαρμακείου», δ) «Χρήση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ και κίνδυνοι από την λανθασμένη χρήση τους», ε) 
«Η αλόγιστη χρήση φαρμάκων και η υγεία του κοινωνικού συνόλου», στ) 
«Φαρμακοεπαγρύπνηση», ζ) «Εμβόλια και Εμβολιασμοί», η) «Ο ρόλος του φαρμακοποιού στην 
επίτευξη καλής υγείας», θ) «Ήλιος και Αντηλιακή προστασία», ι) «Συμπληρώματα διατροφής», κ) 
«Ανακύκλωση Φαρμάκων» και λ) «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Σπουδές στην 
Φαρμακευτική Επιστήμη - Το επάγγελμα του Φαρμακοποιού στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση» της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Γενικής και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2018-2019, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των σχολείων στις εν λόγω δράσεις 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.

2. 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. 

3. Πριν την υλοποίηση των δράσεων να προηγηθεί ενημέρωση του/της Συντονιστή/στριας 
Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και του/της Υπεύθυνου/ης Αγωγής Υγείας (ή 
του/της Υπεύθυνου/ης Σχολικών Δραστηριοτήτων) της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

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

5. Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων να γίνει αποκλειστικά από τα μέλη της 
Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών, όπως αναγράφονται στο υπ’ αρ. 1/10-01-2019 
απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ.
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6. Κατά την υλοποίηση των ομιλιών 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).

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

8. 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. για το τρέχον σχολικό έτος.

9. Να γίνονται οι απαραίτητες επιμέρους προσαρμογές ανάλογα με την ηλικία και το 
μαθησιακό επίπεδο των μαθητών/τριών.

10. Η υλοποίηση των δράσεων να γίνεται εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού 
πλαισίου, με την παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης και να μην υπερβαίνει τις 
τέσσερις (4) διδακτικές ώρες. 

                                                                                                                                                                              

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
1 Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών pepharm@otenet.gr
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