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ΠΡΟΣ : 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης Προγράμματος των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
Υγείας του Δήμου Ζωγράφου και  Σταθμός- των Δήμων Καλλιθέας ,Μοσχάτου –Ταύρου για το 
σχολικό έτος 2018-2019

ΣΧΕΤ: το με αρ. πρωτ. Φ2.1/155578/19-9-2018/Δ7 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας σχετικά με την εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού των 
Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής Υγείας του Δήμου Ζωγράφου και Σταθμός-των Δήμων 
Καλλιθέας ,Μοσχάτου –Ταύρου, , σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 42/13-9-2018/Δ7 
απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., για το σχολικό έτος 2018-2019 εγκρίνεται η αξιοποίηση του ως 
άνω υλικού, με θέμα «Γυμνάσιο Ερχόμαστε! Η Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο». Το εν λόγω 
πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της χώρας και 
δύναται να υλοποιηθεί μόνον με τις ως κάτω αναφερόμενες προϋποθέσεις:

α) η αξιοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού υλικού να είναι προαιρετική για τον/την εκπαιδευτικό και η 
χρήση του δωρεάν για τον/την εκπαιδευτικό και τους/τις μαθητές/-ήτριες και με απόφαση του Συλλόγου 
Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/τριας ή του/της Προϊσταμένου/ης της σχολικής 
μονάδας,
β) το εκπαιδευτικό υλικό να υλοποιείται κατά την κρίση του εκπαιδευτικού, τόσον όσον αφορά την επιλογή 
και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, όσον και τη μορφή ένταξής τους στο ωρολόγιο πρόγραμμα είτε στο 
πλαίσιο διδασκαλίας επιμέρους γνωστικών αντικειμένων σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες 
προεκτάσεις είτε στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος αγωγής υγείας/σχολικών δραστηριοτήτων, κατά 
προτίμηση στο διάστημα Φεβρουαρίου-Μαΐου,
(γ) για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού και των προτεινόμενων σε αυτό δραστηριοτήτων να 
τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ. 109/01-08-2017, άρθρο 16) 
για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής,
δ) το εν λόγω υλικό δύναται να αξιοποιηθεί από τον/την εκπαιδευτικό ως υποστηρικτικό υλικό για την 
προετοιμασία των μαθητών/-τριών κατά το κρίσιμο στάδιο της μετάβασής τους από το Δημοτικό στο 
Γυμνάσιο,
ε) η υλοποίηση των προτεινόμενων σε αυτό δραστηριοτήτων  μπορούν να ενταχθούν κατά την κρίση του 
εκπαιδευτικού στο πλαίσιο διδασκαλίας επιμέρους γνωστικών αντικειμένων ή στο πλαίσιο υλοποίησης 
προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τον/την Υπεύθυνο/-η Αγωγής Υγείας (ή: 
τον/την Υπεύθυνο/η Σχολικών Δραστηριοτήτων) της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
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στ) το εκπαιδευτικό υλικό «Γυμνάσιο Ερχόμαστε!» μπορεί να αξιοποιείται από όσους εκπαιδευτικούς 
επιθυμούν να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας των μαθητών/-τριών της Στ΄ 
Δημοτικού για το Γυμνάσιο, σύμφωνα με τις αρχές και τη φιλοσοφία της πρωτογενούς πρόληψης, 
ζ) 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,
η) η συμμετοχή των μαθητών/τριών στις ως άνω δράσεις να πραγματοποιείται παρουσία του/της 
εκπαιδευτικού της τάξης,
θ) η διάρκεια συμμετοχής στις δράσεις και η αξιοποίηση του ως άνω υλικού δυνητικά να μην υπερβαίνει τις 
εννέα (9) δίωρες συναντήσεις στην τάξη, μια επίσκεψη των μαθητών/-τριών στο Γυμνάσιο και μια 
απογευματινή συνάντηση με τους γονείς.
Επισημαίνεται τέλος ότι το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Γυμνάσιο Ερχόμαστε! Η Μετάβαση από το 
Δημοτικό στο Γυμνάσιο» και όχι το αντίστοιχο πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών δεν 
προϋποθέτει απαραίτητα την πλαισίωσή του με το αντίστοιχο πρόγραμμα επιμόρφωσης στο οποίο η 
συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και εκτός εργασιακού τους ωραρίου». 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική Διανομή: 
1) Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β’  
2) Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
3) Δ/νση Σπουδών ΠΕ, Τμήμα Β’
3) e-yliko

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

A/A Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου

1  ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ –ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

kepstath@otenet.gr

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                            
                                                                                    

ΧΡΥΣΟΥΛΑ  Λ .  ΜΠΑΚΑ
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