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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Μαρούσι, 31-10-2018
Εξ.Πρωτ.:  Φ 2.1./ 183879/Δ7

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

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

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΡΟΣ:

ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝΚΟΙΝ:

                                                                                        
Θέμα: Απάντηση Αίτησης Έγκρισης προγράμματος Του Δήμου Θεσσαλονίκης 

Σχετ: το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ2.1/122308/18-7-2018/Δ7/εισερχόμενο του ΥΠΠΕΘ

           Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ πρωτ. 31/17-7-2018 απόσπασμα    

πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. που αφορά γνωμοδότηση σχετικά με το αίτημα του Τμήματος 

Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας 

και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την έγκριση υλοποίησης παρεμβάσεων αγωγής 

υγείας σε μαθητές και μαθήτριες δημοτικών σχολείων Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης ,από την 

Επισκέπτρια Υγείας κ. Ξεφτέρη Ελένη, συνεργάτιδα του εν λόγω τμήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης , 

σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμά σας εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2018-2019 στους 

προαναφερθέντες δήμους υπό τις εξής προϋποθέσεις :

1)«Ατομική Υγιεινή», για τους μαθητές/τριες των Δ’, Ε’, ΣΤ’ τάξεων των δημοτικών σχολείων με την 

αξιοποίηση του εγκεκριμένου από το Υπουργείο Υγείας E-BUG  και την Αγωγή της Στοματικής 

Υγείας.

2) «Αιμοδοσία» για τους μαθητές/τριες της ΣΤ’ τάξης δημοτικών σχολείων , με την αξιοποίηση του 

εγκεκριμένου υλικού του Υπουργείου Υγείας για την Προαγωγή της Εθελοντικής Αιμοδοσίας 3) 

3)«Διατροφή» για τους μαθητές/τριες Ε’[, και ΣΤ’[ τάξεων Δημοτικού Σχολείου. Λόγω της μη 

υποβολής του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού , η ενημερωτική παρέμβαση να τίθεται υπόψη των 

Υπευθύνων Αγωγής Υγείας Ή των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, προκειμένου να εκτιμηθεί 

η δυνατότητα αξιοποίησής του σε δράσεις και προγράμματα Αγωγής Υγείας που υλοποιούνται στα 

σχολεία ευθύνης τους. 
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4)Η συμμετοχή της σχολικής μονάδας στις εν λόγω δράσεις είναι προαιρετικές  και υλοποιούνται  

με απόφαση του /της Διευθυντή /τριας και τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και 

του/ της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου ή του Υπευθύνου/ης Αγωγής Υγείας των οικείων 

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης , σύμφωνα με όσα ορίζονται στην σχετική ετήσια εγκύκλιο του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ.

5)Να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και το διδακτικό προσωπικό ,ώστε   

να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα.

     6)Η συμμετοχή των μαθητών/τριών να πραγματοποιείται με την έγγραφη συγκατάθεση των    

γονέων/κηδεμόνων αυτών.

7)Η συμμετοχή των μαθητών/τριων στο πρόγραμμα πραγματοποιείται παρουσία του/ της 

εκπαιδευτικού της τάξης, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση και χωρίς διανομή ή προβολή 

οποιουδήποτε υλικού που αφορά άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών.

8)Η υλοποίηση των δράσεων που θα επιλεγούν από το σχολείο δεν  θα πρέπει να υπερβαίνουν τις  

δύο (2) διδακτικές ώρες.

9) Οι δράσεις διενέργειας προληπτικού οδοντιατρικού ελέγχου, καθώς και ελέγχου οπτικής 

οξύτητας σε μαθητές/τριες των δημοτικών σχολείων , οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν σε 

χώρους υπηρεσιών παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας στην κοινότητα (κοινωνικό οδοντιατρείο του 

Δήμου Θεσσαλονίκης, Δημοτικά Ιατρεία), να γνωστοποιηθούν μέσω των σχολικών μονάδων 

στους/στις μαθητές/τριες και τους γονείς /κηδεμόνες αυτών προκειμένου να συμμετάσχουν 

προαιρετικά οι ενδιαφερόμενοι μαθητές/τριες  γονείς και κηδεμόνες.

                                                           O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
                                                          ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ&ΔΕ 

                                                      

                                                                                                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ                                                                            

          

            

  Εσωτερική Διανομή:
 1)Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων 
 και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β’ 
2) Δ/νση ΠΕ Σπουδών ,Τμήμα Β’
3)Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’
4)Δ/νση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’
5)Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’                                                                
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

A/A Επωνυμία- Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

1. Υπόψη κου Μπουτσιούκη Σταμάτη και  κας Ξεφτέρη , elenxefteri@gmail.com

e.xefteri@thessaloniki.gr
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