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ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Σχολικής Υγιεινής του 
Τομέα Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας και έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 7/21-02-2019 

Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής σχετικά με την έγκριση υλοποίησης 

Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Σχολικής Υγιεινής του Τομέα Νοσηλευτικής του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού, σας ενημερώνουμε ότι:  

Εγκρίνονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα:  

α)  «Πρώτες Βοήθειες», για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

β) «Πρόληψη ατυχημάτων», για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (Α΄Γυμνασίου) 

Εκπαίδευσης σχολείων του Ν. Αττικής και όπου υπάρχουν μόνιμα Περιφερειακά Τμήματα του Ε.Ε.Σ.,  

γ)  «Ατομική Υγιεινή», για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολείων του Ν. Αττικής και 

όπου υπάρχουν μόνιμα Περιφερειακά Τμήματα του Ε.Ε.Σ.,  

δ) «Υγιεινή Διατροφή», για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (Α΄Γυμνασίου) 

Εκπαίδευσης σχολείων του Ν. Αττικής και όπου υπάρχουν μόνιμα Περιφερειακά Τμήματα του Ε.Ε.Σ.,  

ε) «Υγιεινή Εμμήνου Ρύσεως», για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε΄ και Στ΄ τάξης  

Δημοτικού) σχολείων του Ν. Αττικής και όπου υπάρχουν μόνιμα Περιφερειακά Τμήματα του Ε.Ε.Σ.,  

στ) «Ασφαλής χρήση Διαδικτύου», για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας (Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού) 

και Δευτεροβάθμιας (Γυμνασίου) Εκπαίδευσης σχολείων του Δήμου Φυλής και των γειτονικών 

Δήμων,  

ζ) «Σχολικός Εκφοβισμός», για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας (Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού) και 

Δευτεροβάθμιας (Α΄ Γυμνασίου) Εκπαίδευσης σχολείων του Δήμου Φυλής και των γειτονικών Δήμων 

και η) «Μαθαίνω να φροντίζω την υγεία μου», για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας (Ε΄ και Στ΄ τάξης 

Δημοτικού) Εκπαίδευσης σχολείων των Νομών Αλεξανδρούπολης, Κοζάνης, Τρικάλων, Αγρινίου και 

Ηρακλείου.  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ                                   
& ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 
ΤΜΗΜΑ Β’ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ  

ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

   
 

 

  

 

 

 

Ταχ. Δ/νση : Α.Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι  
Ιστοσελίδα : www.minedu.gov.gr 
Email : disedu@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες :  Λελεντζή Βασιλική 
                           : Χατζοπούλου Ευαγγελία 
Τηλέφωνα : 2103442223 
 

 
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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   Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 

Υ/Σ 
 

 
 

Μαρούσι, 18-03-2019 

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:disedu@minedu.gov.gr


 

Η έγκριση δίνεται για το σχολικό έτος 2018 – 2019 υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

α) η συμμετοχή των σχολείων στα εν λόγω προγράμματα να είναι προαιρετική και δωρεάν για 

τους/τις μαθητές/τριες και να πραγματοποιούνται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη 

σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας, 

β) πριν την επίσκεψη στα σχολεία να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και 

το διδακτικό προσωπικό, ώστε να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων, 

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 Συντονιστών/στριών 

Εκπαιδευτικού Έργου των οικείων ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και Σχολικών 

Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

ε) κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων στα σχολεία να είναι εξασφαλισμένη η προστασία των 

προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους 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),  

στ) να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση 

των μαθητών/τριών, 

ζ) 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. για το 

τρέχον σχολικό έτος και να μη χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω προγράμματα για κανενός είδους 

διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό, 

η) να γίνονται οι απαραίτητες επιμέρους προσαρμογές ανάλογα με την ηλικία και το μαθησιακό 

επίπεδο των μαθητών/τριών, 

θ) τα προγράμματα να υλοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, με την 

παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης αα) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο της 

Ευέλικτης Ζώνης και ββ) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο Προγραμμάτων Αγωγής 

Υγείας, 

ι) τα ανωτέρω Προγράμματα Αγωγής Υγείας του Τομέα Νοσηλευτικής του Ε.Ε.Σ. να τεθούν υπόψη 

των Υπεύθυνων Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων 

Εκπαίδευσης, ώστε να αξιοποιηθούν αναλόγως σε Προγράμματα και Δράσεις Αγωγής Υγείας. 

 
 

 

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ 


