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Μαρούσι, 30-1-2019
Εξ.Πρωτ.: Φ2.1/14060/Δ7

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

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

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΡΟΣ:

Θέμα: Έγκριση Δράσεων Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

 Σχετ. : το με αρ. πρωτ. Φ2.1/203341/26-11-2018/Δ7 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

             
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας και έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 56/22-11-
2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π., σε ό,τι αφορά τις δράσεις που περιλαμβάνουν εκπαιδευτικό 
υλικό σας ενημερώνουμε ότι: 
Α) Εγκρίνεται η υλοποίηση των ενημερωτικών παρεμβάσεων Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας σε 
σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τίτλους:
α) Εθελοντική Αιμοδοσία β) Δωρητές– Δίκτυα Δωρητών (Δότες μυελού των Οστών) γ) Ασφαλής 
Πλοήγηση στο Διαδίκτυο, δ) Διατροφή-Παχυσαρκία, ε) Αγωγή κατά του καπνίσματος, στ) Ατομική 
Υγιεινή, η) Παχυσαρκία-Σακχαρώδης Διαβήτης, θ) Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα, ι) 
Ακτινοβολία –Ακτινοπροστασία, ια) Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και χρήση των κινητών 
τηλεφώνων, ιβ) Οδική Ασφάλεια, ιγ) Παθήσεις του αναπνευστικού και αλλεργίες και ιδ) Αλλεργικές 
παθήσεις–Αλλεργίες, για το σχολικό έτος 2018-2019 υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Η συμμετοχή των σχολείων στις εν λόγω δράσεις να είναι προαιρετική και δωρεάν και να 
πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της 
Διευθυντή/τριας ή του Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας, είτε αυτές υλοποιούνται στο 
πλαίσιο μαθήματος/ ευέλικτης ζώνης / ολοήμερου, είτε στο πλαίσιο προγράμματος σχολικών 
δραστηριοτήτων. 

2. Πριν την επίσκεψη στα σχολεία να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και το 
διδακτικό προσωπικό.

3. 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.

4. Πριν την υλοποίηση των δράσεων να προηγηθεί ενημέρωση των Συντονιστών/στριών 
Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου Π.Ε.Κ.Ε.Σ. και των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας των οικείων 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

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

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

7.  Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στις ως άνω δράσεις να πραγματοποιείται παρουσία του/της 
εκπαιδευτικού της τάξης.

8. Σε ό,τι αφορά τις δράσεις Αγωγής Υγείας για τις παθήσεις αναπνευστικού και τις Αλλεργικές 
παθήσεις-Αλλεργίες, καθώς δεν αφορούν το γενικό σύνολο του μαθητικού πληθυσμού, αυτές 
δύναται να υλοποιηθούν από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης σε ενότητες επιμέρους γνωστικών 
αντικειμένων, οι οποίες προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις, σε σχέδια εργασίας, στην 
ευέλικτη ζώνη, ή σε συναφή προγράμματα αγωγής υγείας.

Β) Εγκρίνονται επίσης για το σχολικό έτος 2018-2019 οι παρεμβάσεις: α) εξέταση Οπτομετρίας, β) 
Εξετάσεις Σπονδυλικής Στήλης, γ) Προστασία από ήλιο-Πρόληψη μελανώματος, οι οποίες θα 
υλοποιηθούν από τους/τις αναφερόμενους/ες συνεργάτες/τιδες, όπως αυτοί/ες αναφέρονται στο 
με αρ. πρωτ. Φ2.1/203341/26-11-2018/Δ7 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το σχολικό έτος 
2018-2019 υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Κατά τη διάρκεια των εν λόγω δράσεων/παρεμβάσεων, οι ιατροί που διενεργούν τους 
προληπτικούς ελέγχους, να καταγράφουν ενυπόγραφα τα στοιχεία και τα ευρήματά τους μόνο στα 
βιβλιάρια Υγείας των μαθητών/τριών, ώστε να ενημερωθούν οι γονείς-κηδεμόνες των 
μαθητών/τριών για πιθανά προβλήματα υγείας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη διαφύλαξη των 
προσωπικών δεδομένων αυτών.

2. Οι πίνακες με τα στατιστικά ευρήματα των αποτελεσμάτων των προληπτικών ελέγχων να 
κοινοποιηθούν στο ΥΠ.ΠΕ.Θ., στην αρμόδια Διεύθυνση Αειφορίας, στο Τμήμα Β’, Σχολικής Αγωγής 
και Προαγωγής Υγείας.

Γ) Παρέλκει η εξέταση του αιτήματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τις θεατρικές           
παραστάσεις Καραγκιόζη, καθώς το εν λόγω αίτημα αποσύρθηκε από το φορέα. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                             Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                                                                   

                                                 ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ 

              

                                                                               

                                                                                                                                 
   Εσωτερική Διανομή:
1) Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων 

και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β’
2) Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Α’
3) Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’
4) Δ/νση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , Τμήμα Β’,
5) Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ,Τμήμα Β’
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΥΠΟΨΗ ΚΑΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

1)grafeio2.pde@pde.gov.gr
2)koin.all@pde.gov.gr

mailto:grafeio2.pde@pde.gov.gr
mailto:grafeio2.pde@pde.gov.gr
mailto:grafeio2.pde@pde.gov.gr
mailto:grafeio2.pde@pde.gov.gr
mailto:grafeio2.pde@pde.gov.gr
mailto:grafeio2.pde@pde.gov.gr
mailto:grafeio2.pde@pde.gov.gr
mailto:grafeio2.pde@pde.gov.gr
mailto:grafeio2.pde@pde.gov.gr
mailto:koin.all@pde.gov.gr
mailto:koin.all@pde.gov.gr
mailto:koin.all@pde.gov.gr
mailto:koin.all@pde.gov.gr
mailto:koin.all@pde.gov.gr
mailto:koin.all@pde.gov.gr
mailto:koin.all@pde.gov.gr
mailto:koin.all@pde.gov.gr
mailto:koin.all@pde.gov.gr

		2019-01-31T08:05:34+0000
	SOFIA LAPATA




