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ΠΡΟΣ : 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης προγράμματος για το σχολικό έτος 2018-2019
ΣΧΕΤ: το με αρ. πρωτ. Φ2.1/191798/Δ7/09-11-2018 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας και έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 53/08-11-2018 
Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό 
έτος 2018-2019 εγκρίνεται η συμμετοχή του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου με διακριτικό τίτλο «Πνοή», σε συνεργασία 
με τον ΟΚΑΝΑ, σε ενημερωτικές δράσεις/παρεμβάσεις αγωγής υγείας για την Πρόληψη των Εξαρτήσεων 
και την Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του σε θέματα 
που αφορούν τους βασικούς άξονες «Ψυχική Υγεία- Διαπροσωπικές Σχέσεις», «Πρόληψη Χρήσης 
Εξαρτησιογόνων ουσιών», ή επιμέρους θέματα συναφή με τους παραπάνω άξονες. Τα εν λόγω 
προγράμματα απευθύνονται σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δύνανται να υλοποιηθούν μόνον με τις ως κάτω αναφερόμενες 
προϋποθέσεις:

Α. Σε ό,τι αφορά τα εκπαιδευτικά υλικά:
α) να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω εκπαιδευτικά υλικά που έχουν εγκριθεί από το ΥΠΠΕΘ για το τρέχον 
σχολικό έτος:
A. Για την Πρόληψη των Εξαρτήσεων και την Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας:

 «Παιχνίδια παιδιών», για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (για εκπαιδευτικούς και 
μαθητές/μαθήτριες Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων Δημοτικού)

 «Στηρίζομαι στα πόδια» μου, για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (για εκπαιδευτικούς και 
μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου)

Β. Για την Πρόληψη και Διαχείριση της Xρήσης Kαπνού στα Σχολεία:
 «Κάπνισμα όχι εμείς!», για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (για εκπαιδευτικούς και 

μαθητές/μαθήτριες (Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού)
β) να προσαρμοστούν χρονικά και σε δράσεις διάρκειας έως και τέσσερις (4) ώρες, οι οποίες δύνανται να 
υλοποιηθούν είτε από στελέχη του εκάστοτε Κέντρου Πρόληψης είτε από τους εκπαιδευτικούς ή τους 
επαγγελματίες υγείας, κατόπιν εκπαίδευσης και εποπτείας τους από το Κέντρο Πρόληψης,
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γ) να ενταχθούν στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού και διδακτικού έργου του/της εκπαιδευτικού 
της τάξης, με την προϋπόθεση ότι αυτός/αυτή έχει ενημερωθεί/επιμορφωθεί από στελέχη του Κέντρου 
Πρόληψης, 
δ) να αξιοποιούνται από τον/την εκπαιδευτικό κατά την κρίση του, ο/η οποίος/α επιλέγει τις 
δραστηριότητες που θεωρεί κατάλληλες για τη στοχοθεσία του προγράμματος και τις ιδιαίτερες ανάγκες 
των μαθητών/τριών,
ε) να μην πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση των εκπαιδευτικών υλικών με την αναφορά της 
συγκεκριμένης έγκρισης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. .

Β. Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση δράσεων σε μαθητές/τριες:
α) η συμμετοχή των σχολείων στα εν λόγω προγράμματα να είναι προαιρετική και δωρεάν για τους/τις 
μαθητές/τριες και να πραγματοποιείται,
β) η υλοποίηση των προγραμμάτων να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στην ηλικία και το μαθησιακό 
επίπεδο των μαθητών/τριών,
γ) να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά τα 
συγκεκριμένα προγράμματα και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση αυτών, έχοντας 
υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική,
δ) πριν την υλοποίηση των προγραμμάτων να προηγηθεί ενημέρωση των Υπευθύνων Σχολικών 
Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
ε) στην περίπτωση που στο πλαίσιο δράσης στα προαναφερόμενα προγράμματα πραγματοποιηθεί 
επίσκεψη στελέχους του εκάστοτε Κέντρου Πρόληψης ή του επαγγελματία υγείας, αυτό να γίνει (αα) με 
απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/τριας ή του/της 
Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας, (ββ) κατόπιν συνεννόησης, έτσι ώστε να μην παρακωλύεται το 
σχολικό πρόγραμμα και (γγ) με την παρουσία του εκπαιδευτικού της τάξης, ο οποίος θα συμμετέχει στη 
δραστηριότητα, 
στ) κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων 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), 
ζ) να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση των 
μαθητών/τριών,
η) να μην επιτραπεί η διάθεση και 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.,

Γ. Σε ότι αφορά την επιμόρφωση εκπαιδευτικών:
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις επιμορφωτικές συναντήσεις με τα εξειδικευμένα στελέχη του 
Κέντρου Πρόληψης «Πνοή», για την ενημέρωσή τους σχετικά με την εφαρμογή των ως άνω εκπαιδευτικών 
υλικών/παρεμβάσεων πρόληψης στη σχολική τάξη, να είναι προαιρετική και εκτός του εργασιακού τους 
ωραρίου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Εσωτερική Διανομή: 

1. Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β’  
2. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’ (http://www.e-yliko.gr/)

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                            
                                                                                    

ΧΡΥΣΟΥΛΑ  Λ .  ΜΠΑΚΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
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