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Μαρούσι, 9-5-2019
Εξ.Πρωτ.: Φ2.1/Ε.Π. / 71719 /Δ7

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

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

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΡΟΣ:

Θέμα: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 65152/23-04-2019 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΠΕΘ

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 15/22-04-2019 
απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του επιμορφωτικού 
προγράμματος με τίτλο «BOYS & GIRLS PLUS» του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Κηφισιάς- Ο.ΚΑ.ΝΑ. «Προνόη», που απευθύνεται σε 
μαθητές/τριες Β/θμιας Εκπ/σης (Γυμνασίου και Λυκείου), για το σχολικό έτος 2018-2019, υπό τις 
εξής προϋποθέσεις:
Α) Σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό υλικό:

1. Η συμμετοχή των σχολείων στο εν λόγω πρόγραμμα 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 της σχολικής μονάδας. 

2. Ο/Η εκπαιδευτικός να αξιοποιεί το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος κατά 
την κρίση του/της, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της τάξης, τις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών.

3. Το εκπαιδευτικό υλικό να χρησιμοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις 
μαθητές/τριες και τον Σύλλογο Διδασκόντων.

4. Να μην επιτραπεί η διάθεση ή 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. για το τρέχον σχολικό έτος, συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών σε τυχόν 
χορηγούς της συγκεκριμένης ενημερωτικής παρέμβασης.

5. Να μην πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού με την 
αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

6. Πριν την υλοποίηση του προγράμματος να προηγηθεί ενημέρωση του/της Συντονιστή/στριας 
Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και του/της Υπεύθυνου/ης Αγωγής Υγείας της 
οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

7. Κατά την υλοποίηση των δράσεων στα σχολεία να είναι εξασφαλισμένη η ασφάλεια και η 
προστασία των προσωπικών δεδομένων των εκπαιδευτικών και 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).
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8.  Σε περίπτωση που στο πλαίσιο δράσης στο ως άνω πρόγραμμα πραγματοποιηθεί επίσκεψη 
στελέχους του Κέντρου Πρόληψης, αυτή να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου 
Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας, εντός 
σχολικού πλαισίου και με την παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης, ο οποίος/η οποία 
θα συμμετέχει στη δραστηριότητα. 

9. Να υποβληθεί στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στο Ι.Ε.Π. ηλεκτρονικό αρχείο με τα 
αποτελέσματα/απολογισμό της εφαρμογής του ως άνω προγράμματος.

Β) Σε ό,τι αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις επιμορφωτικές συναντήσεις με τα στελέχη του 
Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Προνόη» 
σχετικά με την εφαρμογή του ως άνω προγράμματος/εκπαιδευτικού υλικού πρόληψης στη 
σχολική τάξη να είναι προαιρετική, δωρεάν και εκτός του εργασιακού ωραρίου αυτών. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                            

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

1
Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων 
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας Δήμου Κηφισιάς «ΠΡΟΝΟΗ»

  info@pronoi.org.gr
            

              

2

Εσωτερική Διανομή
1. Δ/νση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία-Τμήμα Β’
2. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας & Καινοτομίας-Τμήμα Α΄ (Ανάρτηση σε http://edu-gate.minedu.gov.gr/)

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                            
                                                                                    

ΧΡΥΣΟΥΛΑ  Λ .  ΜΠΑΚΑ
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