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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 
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ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

Μαρούσι,2-10-2018 

Εξ.Πρωτ.: Φ.2.1/ 163889/Δ7 

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

Βαθμός Ασφαλείας: - 

Να διατηρηθεί μέχρι: - 

Βαθμός Προτερ.: - 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ: 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝ: 

  
Θέμα: Απάντηση  σε αίτημα επανέγκρισης υλοποίησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος του ΓΝΑ 
Λάρισας . 
Σχετ: το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ2.1/109379/29-6-2018/Δ7/εισερχόμενο του ΥΠΠΕΘ 
 

           Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ πρωτ. 42/13-9-2018 

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

επανέγκρισης υλοποίησης προγράμματος εκπαίδευσης μαθητών /τριών στη βασική 

καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)- Kids save lives που αφορά σχολικές μονάδες της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Λαρίσης , σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμά σας 

εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2018-2019, με τις εξής προϋποθέσεις: 

          Α) Η συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα είναι προαιρετική και υλοποιείται με τη σύμφωνη 

γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων, και σε συνεργασία με τον/την Υπεύθυνο Σχολικών 

δραστηριοτήτων ή τον /την Υπεύθυνο Αγωγής Υγείας της οικείας Διεύθυνσης.         

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

μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα. 

         Γ) Να εξασφαλιστεί η ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων και να υπάρχει ενυπόγραφη υπεύθυνη 

δήλωση των γονέων /κηδεμόνων ,έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους  στο πρόγραμμα 

είναι προαιρετική.          

          Δ) Απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση των μαθητών/τριών . Η εκπαίδευση των 

μαθητών /τριών να διεξαχθεί με την απαραίτητη διακριτικότητα και να προστατευτούν τα προσωπικά 

δεδομένα των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών.  
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          Ε) Η συμμετοχή των μαθητών/τριων στο πρόγραμμα πραγματοποιείται παρουσία του/ της 

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

οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού 

         ΣΤ) Η διάρκεια του προγράμματος να μην υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές ώρες για τους 

μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου που θα συμμετάσχουν ενώ για τους 60 μαθητές/τριες που θα 

πιστοποιηθούν , η διάρκεια απασχόλησής τους εντός του ωρολογίου προγράμματος να μην 

υπερβαίνει τις τέσσερες (4) διδακτικές ώρες. 

         Ζ) Η Δράση θα πραγματοποιηθεί παρουσία  των εκπαιδευτικών και θα είναι δωρεάν. 

         Η) Απαγορεύεται η διανομή οποιουδήποτε έντυπου ή άλλου τύπου και μορφής διαφημιστικού υλικού 

στους μαθητές /τριες των σχολικών μονάδων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

          Δεν εγκρίνεται η διανομή του εκπαιδευτικού υλικού που προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από το 

φορέα στην παρέμβαση(μετάφραση του εγχειριδίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Αναζωογόνησης) καθώς αυτό φέρει εμπορικά σήματα τα οποία συνδέονται με την προώθηση 

συγκεκριμένων εμπορικών προϊόντων. 

 

           Ένα αντίτυπο του συγκεκριμένου εγχειριδίου, δύναται να δοθεί στη σχολική μονάδα που συμμετέχει 

στο πρόγραμμα προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί αν παραστεί ανάγκη από τους /τις 

εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

 

 
                                                                                                   O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

                                                                                                 ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 
 
 

                                                                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  

           

             

 

   

  Εσωτερική Διανομή: 
  1)Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων  
 και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β’  
 2) Δ/ση ΔΕ Σπουδών ,Τμήμα Β’ 
 3)Δ/ση Εδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’ 
 4)Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης , Τμήμα Β’ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

1 
404 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΛΑΡΙΣΑΣ, Τμήμα Καρδιολογίας ,υπόψη κ. 
Παρίση  

a) 404gsnl@army.gr 
b) charalambosparisis@yahoo.gr 

 
 

2 ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
mail@thess.pde.sch.gr 
 

3 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ  

mail@dide.lar.sch.gr 
 

4 
Συντονιστή/τρια Εκπαιδευτικού Έργου (δια 
μέσου της οικείας Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Λαρίσης) 

 

5 
Υπεύθυνο/η Αγωγής Υγείας δια μέσου της 
οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ν. Λαρίσης  

 

 

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

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

1  ΥΠ.Π.Ε.Θ.  e-yliko 
 
e-yliko@minedu.gov.gr 
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