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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

Μαρούσι,9-10-2018 

Εξ.Πρωτ.: Φ2.1/ 168472/Δ7 

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

Βαθμός Ασφαλείας: - 

Να διατηρηθεί μέχρι: - 

Βαθμός Προτερ.: - 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ: 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝ: 

  
Θέμα: Απάντηση σε αίτηση έγκρισης προγράμματος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας 
Σχετ:   τα υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ2.1/161937/28-9-2018/Δ7 Και Φ2.1/147892/10-9-2018/Δ72018/Δ7 

εισερχόμενα του ΥΠΠΕΘ 
 
 

               Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη τα  με αρ. πρωτ.  39/06-09-2018  και 44/27-

9-2018 αποσπάσματα  πρακτικών του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. που αφορά γνωμοδότηση σχετικά με το αίτημα 

της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας ,μέσω του ερευνητικού εργαστηρίου «George Behrakis»  για 

την έγκριση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και εκπαιδευτικού υλικού για το Κάπνισμα, με τίτλο 

«Smokefreegreece», καθώς και τη διεξαγωγή μαθητικού συνεδρίου, η οποία απευθύνεται σε μαθητές 

/τριες όλων των βαθμίδων και το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες τάξεων Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού 

σχολείου , Α,Β,Γ, τάξεων Γυμνασίου και Α’ τάξη Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου , για το σχολικό 

έτος 2018-2019, σας ενημερώνουμε ότι: 

          Το πρόγραμμα Προληπτικών παρεμβάσεων και  το υλικό του εγκρίνονται για το σχολικό έτος 

2018-2019  υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

1) Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη 

σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή /τριας  και του Συλλόγου Διδασκόντων  

          2)  Για τις επισκέψεις στις σχολικές μονάδες  πρέπει να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τη Διεύθυνση 

του σχολείου και το διδακτικό προσωπικό, ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα και η 

ασφάλεια των μαθητών/τριών. 

          3)Η ενημέρωση θα γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και δε θα περιλαμβάνει διανομή 

οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού ή κανένα  είδος εντύπου ή ψηφιακού υλικού ,το οποίο 

συνιστά διαφήμιση εμπορικών επιχειρήσεων ή και χορηγών. 
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         4) Το πρόγραμμα έχει χαρακτήρα προαιρετικό για τον/την εκπαιδευτικό ο οποίος επιλέγει την εν 

λόγω δράση λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών της τάξης 

και διασφαλίζοντας τη συνάφεια με τον εκπαιδευτικό και διδακτικό προγραμματισμό ,εντασσόμενο 

στο διδακτικό έργο κατά την κρίση του/της σε ενότητες επιμέρους γνωστικών αντικειμένων οι 

οποίες προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις ή στο πλαίσιο υλοποίησης συναφούς 

προγράμματος αγωγής υγείας σε συνεργασία με τον /την Υπεύθυνο/η Αγωγής Υγείας /σχολικών 

Δραστηριοτήτων, των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. 

          5) Η υλοποίηση του προγράμματος να πραγματοποιείται παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης 

που θα συμμετέχει στη δραστηριότητα , η οποία πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στην 

ηλικία και στο μαθησιακό επίπεδο των μαθητών/τριών και να μην υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές  

ώρες. 

           6) Η υλοποίηση της δράσης να γίνεται δωρεάν και χωρίς τη διανομή ή προβολή οποιουδήποτε 

διαφημιστικού υλικού ή άλλου μη εγκεκριμένου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. υλικού. 

           7) Σε κάθε περίπτωση η υλοποίηση του προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 

μαθητών /τριών να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο 

της σχολικής ζωής (ΦΕΚ 109/τ. Α’/1-8-2017 και ΦΕΚ 681/τ. Β’/6-3-2017). 

         8) Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και 

μαθητριών. 

        9) Η συμμετοχή στο πρόγραμμα να πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των 

γονέων-κηδεμόνων των μαθητών 

 

        Εγκρίνονται επίσης για το σχολικό έτος 2018-2019 : 

 

1)Τα βιωματικά σεμινάρια για τους/τις εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης , με θέμα την ύλη του βιβλίου «Παιδεία για έναν Κόσμο χωρίς Κάπνισμα» της Ελληνικής 

Αντικαρκινικής Εταιρίας που θα πραγματοποιηθούν μέσω του Ερευνητικού Κέντρου «George 

Behrakis» καθώς μπορούν να υποστηρίξουν τους /τις εκπαιδευτικούς στην υλοποίηση των 

παρεμβάσεων για την πρόληψη κατά του καπνίσματος στη σχολική τάξη και να συμβάλλουν διαμέσου 

αυτών στην προαγωγή της υγείας των μαθητών/τριών υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών σε αυτά να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται εκτός του εργασιακού τους 

ωραρίου. 

2) Το μαθητικό τετράδιο με θέμα «Μαθαίνω να μην Καπνίζω» το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019 με τις εξής προϋποθέσεις:  

α) Οι εκπαιδευτικές δράσεις που θα το πλαισιώνουν να είναι προσαρμοσμένες στις αντίστοιχες ηλικίες 

των μαθητών/τριών στους/στις οποίους /ες απευθύνονται και β) το εκπαιδευτικό υλικό να διατίθεται 

στους μαθητές και μαθήτριες δωρεάν. 
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          Εγκρίνεται το 9ο συνέδριο με θέμα : Παιδεία Για Έναν Κόσμο χωρίς Κάπνισμα για το σχολικό έτος 

2018-2019 υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

Η συμμετοχή ή μη των μαθητών/τριών και των διακριθέντων/θεισών μαθητών/τριών στις 

εργασίες του συνεδρίου είναι προαιρετική και δύναται να αποφασιστεί  είτε με τη σύμφωνη 

γνώμη των γονέων και κηδεμόνων ( για τους μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης). 

 

                                                               O   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
                                                                                                                        ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 
 

                                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
 

  

                      
 
                                                                                                                                       

                                                                                                                                     
                                                                                 

Εσωτερική Διανομή: 
 1)Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων  
 και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β’  
2)Δνση Σπουδών  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τμήμα Β’ 
3)Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Α’  
4)Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Τμήμα Β’  

 

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

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

1 
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία George 
Behrakis 

 

 

 

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

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

1 E –YLIKO  
e-yliko@minedu.gov.gr 
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