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Μαρούσι11-1-2019
Εξ.Πρωτ.:  Φ9/4479 /Δ7

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

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

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΡΟΣ:

ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝΚΟΙΝ:

Θέμα: Έγκριση υλοποίησης δράσεων σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Νομού Δράμας 

Σχετ: το υπ’ αριθμ. πρωτ.Φ9/164340/2-10-2018/Δ7 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την 
υλοποίηση δράσεων και ενημερώσεων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, 
διαμέσου του Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων με τη σύμπραξη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
του Π.Τ. Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Δράμας και με το Τμήμα Τροχαίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Δράμας με θέμα: «Πρώτες Βοήθειες» και «Τροχαία Ατυχήματα. Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση 
τροχαίου ατυχήματος», οι οποίες απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες σχολικών 
μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Δράμας, για το σχολικό έτος 2018-2019 με 
σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών στην ανάπτυξη υγιών μοντέλων συμπεριφοράς, 
υπό τις εξής προϋποθέσεις: 
α) πριν την επίσκεψη στα σχολεία να έχει προηγηθεί η συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου 
και το διδακτικό προσωπικό, ώστε να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων 
και του ωρολογίου προγράμματός τους,
β) να μην επιτραπεί η διάθεση οποιουδήποτε υλικού, το οποίο αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση 
παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων, ή δεν είναι εγκεκριμένο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το τρέχον 
σχολικό έτος, 
γ) 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 
Διευθυντή/τριας, ή του/της Προϊσταμένου/νης της σχολικής μονάδας.
δ) πριν την υλοποίηση των δράσεων να έχει προηγηθεί ενημέρωση του οικείου Συντονιστή 
Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΠΕΚΕΣ και του/της Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων, της 
οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
ε) να προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά τις 
συγκεκριμένες δράσεις και να διασφαλισθεί η ενυπόγραφη συγκατάθεσή τους, έχοντας υπόψη ότι η 
συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική,
στ) η υλοποίηση των δράσεων να γίνεται με την παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης,
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ζ) κατά την υλοποίηση των ως άνω ενημερώσεων/δράσεων στα σχολεία να είναι εξασφαλισμένη η 
προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και 
γονέων (βάσει της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας Ν.2472/1997, Ν.4139/2013, οδηγίες της 
2016/679, 2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ).
η) να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση 
των μαθητών/τριών,
θ) να γίνονται οι απαραίτητες επιμέρους προσαρμογές ανάλογα με την ηλικία ή τάξη των μαθητών/-
τριών,
ι) οι ενημερώσεις και οι δράσεις να μην υπερβαίνουν τις δύο (2) διδακτικές ώρες ανά τάξη,
κ) να αποσταλεί πίνακας με τα στοιχεία των κλιμακίων που θα πραγματοποιήσει τις δράσεις και τις 
ενημερώσεις στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Δράμας και το 
χρονοδιάγραμμα αυτών πριν τη διεξαγωγή τους. 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΗΣ 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ

Εσωτερική Διανομή:
1) Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β’
2) Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας &Καινοτομίας-Τμήμα Α’,(Ανάρτηση σε e-yliko)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου

1 ΠΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
pdeamthr@sch.gr

2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕ ΔΡΑΜΑΣ 
mail@dide.dra.sch.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

1 Υπεύθυνος/η Αγωγής Υγείας -Σχολικών 
Δραστηριοτήτων ΔΕ ( διαμέσου της οικείας Διεύθυνσης ΔΕ)
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