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Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : disedu@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες : Β. Λελεντζή 

: Π. Μπελόγια 
Τηλέφωνο : 210 344 2224 ΠΡΟΣ : 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικού

Σχετ : (α) το με αρ. πρωτ. Φ2/95934/Δ7/13-06-2019 εισερχόμενο έγγραφο του τέως ΥΠ.Π.Ε.Θ. (νυν Υ.ΠΑΙ.Θ.)
           (β) το με αρ. πρωτ. Φ2/ΠΜ/98550/Δ7/19-06-2019 εξερχόμενο έγγραφο του τέως ΥΠ.Π.Ε.Θ. (νυν 

Υ.ΠΑΙ.Θ.) και
           (γ) το με αρ. πρωτ. 139727/10-09-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο ανωτέρω (α) σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 35/05-09-2019 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:

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 τα 
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.

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

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

Δ. Αγωγή 
στοματικής 
υγείας

1. «Στοματική υγεία 
και διατροφή»

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

Οδοντίατροι και 
επαγγελματίες υγείας 
που εργάζονται στις 
Δημόσιες Δομές 
Παροχής Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας του 
Ε.Σ.Υ. (Κέντρα Υγείας, 
κ.ά.), στις ΤΟ.Μ.Υ., 
στις υπηρεσίες 
Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειών της 
χώρας, σε συνεργασία 
με τους 
εκπαιδευτικούς και 
τους Υπεύθυνους 
Αγωγής Υγείας των 
οικείων 
Περιφερειακών 
Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης

Καθόλη τη 
διάρκεια του 
σχολικού έτους

 Η υλοποίηση του προγράμματος να 
λαμβάνει χώρα τουλάχιστον ένα μήνα 
μετά την έναρξη του σχολικού έτους.

 Το πρόγραμμα να μην υπερβαίνει τη μία 
(1) διδακτική ώρα ανά παρουσίαση και 
ανά τάξη για την Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευσης και τις δύο (2) διδακτικές 
ώρες ανά παρουσίαση και ανά τάξη για τη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

 Στις τάξεις Δημοτικού το πρόγραμμα  με 
τίτλο «Στοματική υγεία και διατροφή» να 
υλοποιείται, κατά προτίμηση, εφόσον 
προηγηθεί η υλοποίηση του 
προγράμματος  με τίτλο: «Δόντια Γερά-
Στοματική Υγεία για Παιδιά».

  Στις περιπτώσεις που στις σχολικές 
μονάδες έχει σχεδιαστεί η υλοποίηση 
προγράμματος του θεματικού άξονα ΙΣΤ. 
«Διατροφική Αγωγή», να ακολουθεί, κατά 
προτίμηση, και το πρόγραμμα με τίτλο 
«Στοματική υγεία και διατροφή».
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Ε. Πρόληψη και 
διαχείριση της 
χρήσης
καπνού στα 
σχολεία

2. «Ανασαίνω 
ελεύθερα-ζω 
ελεύθερα»

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

 Εκπαιδευτικοί, 
 Ιατροί και 

επαγγελματίες 
υγείας, των Δημόσιων 
Δομών Παροχής 
Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας 
(Κέντρα Υγείας, κ.ά.), 
των ΤΟ.Μ.Υ., των 
Νοσοκομείων του 
Ε.Σ.Υ. και Υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειακών 
Ενοτήτων 

Καθόλη τη 
διάρκεια του 
σχολικού έτους

 Το πρόγραμμα να μην υπερβαίνει τη μία 
(1) διδακτική ώρα ανά παρουσίαση και 
ανά τάξη. 

 Στο πλαίσιο του εν λόγω θεματικού άξονα 
να αξιοποιηθεί, κατά προτίμηση, το 
πρόγραμμα ΙΓ.1. με τίτλο «Αναπνέω 
καθαρό αέρα», ως εισαγωγική 
παρουσίαση στους μαθητές/τριες 
Δημοτικού και της Α΄ τάξης Γυμνασίου.

ΣΤ. Προαγωγή 
ψυχικής υγείας 
παιδιού και 
εφήβου

3. «Βιώνω τα 
συναισθήματά μου»

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

 Ιατροί και 
επαγγελματίες υγείας 
των Δημόσιων Δομών 
Παροχής Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας 
(Κέντρα Υγείας, κ.ά.), 
των ΤΟ.Μ.Υ., των 
Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. 
και Υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειακών 
Ενοτήτων

Καθόλη τη 
διάρκεια του 
σχολικού έτους

Το πρόγραμμα να μην υπερβαίνει τις δύο (2) 
διδακτικές ώρες ανά τάξη.



5

Ι. Πρόληψη 
ατυχημάτων

4. «Ασφαλής 
κολύμβηση για 
πρόληψη 
ατυχημάτων στο 
νερό»

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

 Εκπαιδευτικοί
 Ιατροί και 

επαγγελματίες υγείας 
των Δημόσιων Δομών 
Παροχής Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας 
(Κέντρων Υγείας, 
κ.ά.), των ΤΟ.Μ.Υ., 
των Νοσοκομείων του 
Ε.Σ.Υ. και Υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειακών 
Ενοτήτων

Απρίλιος έως 
και Ιούνιος

Το πρόγραμμα να μην υπερβαίνει τη μία (1) 
διδακτική ώρα ανά παρουσίαση και ανά 
τάξη. 

Ι. Πρόληψη 
ατυχημάτων

5. «Πρόληψη 
ατυχημάτων»

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

 Εκπαιδευτικοί
 Ιατροί και 

επαγγελματίες υγείας 
των Δημόσιων Δομών 
Παροχής Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας 
(Κέντρων Υγείας, 
κ.ά.), των ΤΟ.Μ.Υ., 
των Νοσοκομείων του 
Ε.Σ.Υ. και Υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειακών 
Ενοτήτων

Καθόλη τη 
διάρκεια του 
σχολικού έτους

Το πρόγραμμα να μην υπερβαίνει τη μία (1) 
διδακτική ώρα ανά παρουσίαση και ανά 
τάξη. 
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Ι. Πρόληψη 
ατυχημάτων

6. «Πρώτες βοήθειες 
για παιδιά»

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

 Εκπαιδευτικοί
 Ιατροί και 

επαγγελματίες υγείας 
των Δημόσιων Δομών 
Παροχής Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας 
(Κέντρων Υγείας, 
κ.ά.), των ΤΟ.Μ.Υ., 
των Νοσοκομείων του 
Ε.Σ.Υ. και Υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειακών 
Ενοτήτων

Καθόλη τη 
διάρκεια του 
σχολικού έτους

 Το πρόγραμμα να μην υπερβαίνει τη μία 
(1) διδακτική ώρα ανά παρουσίαση και 
ανά τάξη. 

 Να ληφθεί υπόψη ότι «το υλικό “Πρώτες 
Βοήθειες- Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς” 
στο πρόγραμμα “Πρώτες  Βοήθειες για 
παιδιά” περιέχει οδηγίες για ενέργειες 
Πρώτων Βοηθειών που δεν απαιτούν 
ιδιαίτερη εκπαίδευση και είναι σημαντικές 
σε περίπτωση ανάγκης χρήσης τους αλλά 
σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί 
υποχρέωση των εκπαιδευτικών τυχόν 
απομνημόνευση ή χρήση τους».

ΙΓ. Υγιής 
αναπνοή, 
πρόληψη 
αλλεργιών στην 
παιδική ηλικία

7. «Αλλεργίες στα 
παιδιά»

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

 Εκπαιδευτικοί 
 Ιατροί αλλεργιολόγοι 

του Ε.Σ.Υ. καθώς και 
επαγγελματίες υγείας: 
επισκέπτες/τριες 
υγείας και 
νοσηλευτές/τριες των 
Δημόσιων Δομών 
Παροχής Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας 
(Κέντρα Υγείας, κ.ά.), 
των ΤΟ.Μ.Υ., των 
Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. 
και Υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειακών 
Ενοτήτων

Φεβρουάριος 
έως και Ιούνιος 

Το πρόγραμμα να μην υπερβαίνει τη μία (1) 
διδακτική ώρα ανά τάξη. 
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ΙΔ. Περιβάλλον 
και υγεία

8. «Περιβάλλον και 
υγεία»

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

 Εκπαιδευτικοί
 Ιατροί και 

επαγγελματίες υγείας 
των Δημόσιων Δομών 
Παροχής Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας 
(Κέντρων Υγείας, 
κ.ά.), των ΤΟ.Μ.Υ., 
των Νοσοκομείων του 
Ε.Σ.Υ. και Υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειακών 
Ενοτήτων

Καθόλη τη 
διάρκεια του 
σχολικού έτους

 Το πρόγραμμα να μην υπερβαίνει τη μία 
(1) διδακτική ώρα ανά τάξη. 

 Στο πλαίσιο του εν λόγω θεματικού άξονα 
να αξιοποιηθεί, κατά προτίμηση, το 
πρόγραμμα ΙΓ.1. με τίτλο «Αναπνέω 
καθαρό αέρα», ως εισαγωγική 
παρουσίαση στους μαθητές/τριες του 
Δημοτικού και της Α΄ τάξης Γυμνασίου.

ΙΕ. Υγιής ύπνος: η 
σημασία, η 
ασφάλεια και η 
απόλαυση

9. «Υγιής ύπνος: 
σημασία, ασφάλεια, 
απόλαυση»

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

 Εκπαιδευτικοί
 Ιατροί και 

επαγγελματίες υγείας 
των Δημόσιων Δομών 
Παροχής Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και 
Ψυχικής Υγείας 
(Κέντρων Υγείας, 
Κέντρων Ψυχικής 
Υγείας κ.ά.), των 
ΤΟ.Μ.Υ., των 
Νοσοκομείων του 
Ε.Σ.Υ. και Υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας των 
Π.Ε. 

Καθόλη τη 
διάρκεια του 
σχολικού έτους

Το πρόγραμμα να υλοποιείται:
 α) είτε σε δύο (2) διδακτικές ώρες ανά 
τάξη με αρχική προβολή του ντοκιμαντέρ 
και στη συνέχεια διενέργεια της 
παρουσίασης,
 β) είτε με ανεξάρτητη προβολή του 
ντοκιμαντέρ και συζήτηση μίας (1) 
διδακτικής ώρας, τουλάχιστον μία 
εβδομάδα πριν την διενέργεια της 
παρουσίασης. 



8

ΙΣΤ. Διατροφική 
αγωγή

10. «Διατροφική 
αγωγή»

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

 Εκπαιδευτικοί
 Ιατροί και 

επαγγελματίες υγείας 
όπως διαιτολόγοι, 
επισκέπτες/τριες 
υγείας, 
νοσηλευτές/τριες, 
κ.ά. των Δημόσιων 
Δομών Παροχής 
Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας 
(Κέντρα Υγείας, κ.ά.), 
των ΤΟ.Μ.Υ., των 
Νοσοκομείων του 
Ε..Σ.Υ. και Υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας των 
Π.Ε. 

Καθόλη τη 
διάρκεια του 
σχολικού έτους

 Το πρόγραμμα να μην υπερβαίνει τη μία 
(1) διδακτική ώρα ανά παρουσίαση και 
ανά τάξη. 

 Το σχετικό παιδαγωγικό υλικό να 
αξιοποιείται στο πλαίσιο του διδακτικού 
ωραρίου μετά την υλοποίηση του 
προγράμματος για παιχνίδια και 
βιωματικές δράσεις .

 Στις περιπτώσεις που στις σχολικές 
μονάδες έχει σχεδιαστεί η υλοποίηση 
προγράμματος του εν λόγω θεματικού 
άξονα ΙΣΤ. «Διατροφική αγωγή», να 
ακολουθεί, κατά προτίμηση, και το 
πρόγραμμα «Στοματική υγεία και 
διατροφή».
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ΙΖ. Τεχνολογία-
Διαδίκτυο και 
εφηβεία

11. «Τεχνολογία-
Διαδίκτυο και 
εφηβεία»

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

 Εκπαιδευτικοί
 ιατροί και 

επαγγελματίες υγείας 
των Δημόσιων Δομών 
Παροχής Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και 
Ψυχικής Υγείας 
(Κέντρα Υγείας, ΚΨΥ, 
κ.ά.), των ΤΟ.Μ.Υ., 
των Νοσοκομείων του 
Ε.Σ.Υ. και Υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειακών 
Ενοτήτων, καθώς και 
επαγγελματίες υγείας 
– συνεργάτες της 
Μονάδας Εφηβικής 
Υγείας της Β΄ 
Πανεπιστημιακής 
Παιδιατρικής Κλινικής 
του ΕΚΠΑ, 
καταρτισμένων στο 
πλαίσιο του 
προγράμματος 
ΑΡΙΑΔΝΗ.

Καθόλη τη 
διάρκεια του 
σχολικού έτους

Το πρόγραμμα να  υλοποιείται με τις 
κάτωθι προϋποθέσεις: 

α) Είτε ως ολοκληρωμένο πρόγραμμα, με 
την υλοποίηση και των έξι (6) διαδοχικών 
εργαστηρίων από το κάθε ένα από τα 
δύο εγχειρίδια (YOUTH online-YOUTH 
tech), διάρκειας δύο (2) διδακτικών 
ωρών έκαστο. 
Για το Γυμνάσιο, μετά το πρώτο 
εισαγωγικό εργαστήριο, κατά προτίμηση, 
να αξιοποιείται συνοδευτικά η 
παρουσίαση ppt διάρκειας μίας (1) 
διδακτικής ώρας.

β) Είτε ως πρόγραμμα βραχύχρονης 
διάρκειας, με μερική εφαρμογή του 
υλικού ως εξής :
1. Για τις  Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις  Δημοτικού, να 
προηγείται η υλοποίηση του πρώτου 
εισαγωγικού εργαστηρίου και να 
ακολουθεί η διενέργεια δύο άλλων 
εργαστηρίων επιλογής του/της 
συντονιστή/ριας του προγράμματος.
2. Για τις τάξεις του Γυμνασίου, να 
υλοποιείται το εισαγωγικό εργαστήριο 
και ακολούθως να αξιοποιείται η 
παρουσίαση (power point) καθώς και 
δύο άλλα εργαστήρια επιλογής του/της 
συντονιστή/τριας.
Τα εργαστήρια να υλοποιούνται σε 
εβδομαδιαία βάση (ένα εργαστήρι ανά 
εβδομάδα, εντός σαράντα ημερών).
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12. «Εθισμός και 
διαδίκτυο-
παρέμβαση»

ΙΗ. Ενδυνάμωση 
υγείας εφήβων

13. «Εκφοβισμός 
στον φυσικό και 
διαδικτυακό χώρο»

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

 Εκπαιδευτικοί
 Ιατροί και 

επαγγελματίες υγείας 
των Δημόσιων Δομών 
Παροχής Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και 
Ψυχικής Υγείας (Κέντρα 
Υγείας, ΚΨΥ, κ.ά.), των 
ΤΟ.Μ.Υ., των 
Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. 
και Υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειακών 
Ενοτήτων, καθώς και 
επαγγελματίες υγείας – 
συνεργάτες της 
Μονάδας Εφηβικής 
Υγείας της Β΄ 
Πανεπιστημιακής 
Παιδιατρικής Κλινικής 
του ΕΚΠΑ, 
καταρτισμένων στο 
πλαίσιο του 
προγράμματος 
ΑΡΙΑΔΝΗ.

Καθόλη τη 
διάρκεια του 
σχολικού έτους

 Κατά την υλοποίηση του προγράμματος να 
προηγείται η παρουσίαση διάρκειας έως 
δύο (2) διδακτικές ώρες  και ακολούθως να 
διενεργούνται ένα ή δύο βιωματικά 
εργαστήρια από τις σχετικές θεματικές 
ενότητες.

 Τα βιωματικά εργαστήρια να μην 
υπερβαίνουν τις δύο (2) διδακτικές ώρες 
έκαστο.
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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 Α΄
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 
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