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Θέμα: «Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικών»
Σχετ : τα με αρ. πρωτ. 55630/14-05-2020 και 55685/14-05-2020 εισερχόμενα έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούν σε 
αίτημα του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας 
Χανίων σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 50/22-10-2020 απόσπασμα 
Πρακτικού του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2020-2021 η υλοποίηση των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικών του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ με τίτλους: 
α. «Eνημερώσεις στους μαθητές Γ΄ τάξης Γυμνασίου γύρω από την πρόληψη των εξαρτησιογόνων ουσιών», το 
οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γ΄ τάξη Γυμνασίου) του 
Νομού Χανίων,
β. «Αξιοποιώντας την Ελληνική Μυθολογία στο σύγχρονο σχολείο», το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς 
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Γενικής, καθώς και Ειδικής 
Εκπαίδευσης) του Νομού Χανίων,
γ. «Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Γυμνασίων και Λυκείων σε παιδαγωγικά υλικά Αγωγής Υγείας», το οποίο 
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τύπων της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Χανίων,
δ. «Αξιοποιώντας το Παραδοσιακό Παραμύθι στο σύγχρονο σχολείο», το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς 
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Γενικής, καθώς και Ειδικής 
Εκπαίδευσης) του Νομού Χανίων.

Α1) Σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, με τίτλο: «Eνημερώσεις 
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στους μαθητές Γ΄ τάξης Γυμνασίου γύρω από την πρόληψη των εξαρτησιογόνων ουσιών», το οποίο απευθύνεται 
σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γ΄ τάξη Γυμνασίου) του Νομού Χανίων, αυτό 
δύναται να υλοποιηθεί για το σχολικό έτος 2020-21, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν για τους/τις 
μαθητές/τριες και αυτό δύναται να εφαρμόζεται διαδικτυακά, εφόσον το περιεχόμενό του είναι ταυτόσημο με 
αυτό το οποίο έχει εγκριθεί από το ΙΕΠ .  
2. Υλοποιείται μετά από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της 
Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας ως προς τις εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και την αυστηρή τήρηση των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και την ελαχιστοποίηση της 
πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε συνθήκες 
μετάδοσης του Covid-19. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και 
η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
3. Σε περίπτωση υλοποίησης του προγράμματος στον σχολικό χώρο μπορούν να εισέρχονται δύο (2) άτομα το 
ανώτερο σε κάθε Τμήμα πλέον του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το 147ο Απόσπασμα Πρακτικού της Εθνικής 
Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
4. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη 
συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
5. Πριν από την υλοποίηση του προγράμματος να προηγηθεί: i. ενημέρωση του Συντονιστή/Συντονίστριας 
Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και του/της Υπεύθυνου/-ης 
Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ii. ανάρτηση στον ιστότοπο του φορέα σύντομης 
περιγραφής του προγράμματος (περιγραφή δράσεων, μεθοδολογία, στόχοι, επιδιωκόμενα αποτελέσματα, 
αποτίμηση), καθώς και του εκπαιδευτικού υλικού, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου/-ης.
6. Το εν λόγω πρόγραμμα να υλοποιείται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης με την αξιοποίηση του 
εκπαιδευτικού υλικού «Στηρίζομαι στα πόδια μου», μετά την απαραίτητη επιμόρφωση από τα στελέχη του 
Κέντρου Πρόληψης και σε συνεργασία με τον/την Υπεύθυνο/-η Σχολικών δραστηριοτήτων της οικείας Δ/νσης 
Εκπαίδευσης, εντασσόμενο στο διδακτικό έργο κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού, είτε ως ολοκληρωμένο 
σύνολο δράσεων στο πλαίσιο προγράμματος αγωγής υγείας που υλοποιείται στο σχολείο, είτε ως αυτόνομες 
δράσεις/μεμονωμένες δραστηριότητες σε επίπεδο ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των μαθητών/-τριών.
7. Σε κάθε περίπτωση επίσκεψης των μαθητών/τριών σε χώρους εκτός της σχολικής μονάδας απαιτείται (α) 
απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, (β) η σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας 
και (γ) η διαρκής παρουσία εκπαιδευτικού κατά την υλοποίηση του προγράμματος.
8. Εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στις σχολικές επισκέψεις και μετακινήσεις των μαθητών /τριών, 
όπως αυτές προβλέπονται για (α) την Π/θμια Εκπαίδευση στη με αρ. πρωτ. Φ.14/89494/ΓΔ4/17-7-2020 (Β΄2888) 
Υπουργική Απόφαση και (β) την Δ/θμια Εκπαίδευση στη με αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (Β΄456) Υπουργική 
Απόφαση. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση και κατά προτεραιότητα τηρούνται αυστηρά τα οριζόμενα στις εκάστοτε 
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή/και εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ που αφορούν στα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των 
εκπαιδευτικών μονάδων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού, καθώς και τα κατά τόπους ισχύοντα μέτρα 
και απαγορεύσεις του COVID-19.
9. Η επίσκεψη εξειδικευμένου στελέχους του Κέντρου Πρόληψης στο σχολείο για την ενημέρωση των μαθητών/-
τριών στο πλαίσιο υποστήριξης υλοποίησης του προγράμματος να πραγματοποιείται παρουσία του/της 
εκπαιδευτικού που θα συμμετέχει στη δραστηριότητα και να μην υπερβαίνει σε διάρκεια τις τέσσερις (4) 
διδακτικές ώρες.
10. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις επιμορφωτικές συναντήσεις με τα εξειδικευμένα στελέχη του Κέντρου 
Πρόληψης για την ενημέρωσή τους σχετικά με την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος στη σχολική τάξη 
να είναι προαιρετική, δωρεάν και να πραγματοποιείται εκτός του εργασιακού ωραρίου τους.
11. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων 
μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην 



επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και 
μαθητριών.
12. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
13. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον 
πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.
14. Κατά την υλοποίηση των δράσεων να είναι εξασφαλισμένη η προστασία της υγείας των μαθητών/τριών.
15. Δεν επιτρέπεται η διάθεση/προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο (α) δεν είναι εγκεκριμένο από το 
Υ.ΠΑΙ.Θ., (β) μπορεί να αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση/προώθηση εμπορικών προϊόντων 
φορέων/επιχειρήσεων ή υπηρεσιών ατόμων/φορέων και (γ) αναφέρεται σε τυχόν χορηγούς του συγκεκριμένου 
εκπαιδευτικού προγράμματος.
16. Το πρόγραμμα να μη χρησιμοποιηθεί για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό.
17. Εάν στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιηθούν ενημερωτικές  επισκέψεις εκπροσώπων 
του φορέα, εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, τα πρόσωπα αυτά να έχουν ορισθεί εκ των 
προτέρων και να έχουν ενημερωθεί σχετικά οι σχολικές μονάδες.

Α2) Σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό υλικό που θα αξιοποιηθεί για την υλοποίηση του προγράμματος:
1. Να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
2. Να μην υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και να εναρμονίζεται με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο «περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν.4212/2013). 
3. Να μην πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού με την αναφορά της 
συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. .
4. Να τεθεί υπόψη του/της Υπεύθυνου/-ης Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, ώστε να αξιοποιηθεί αναλόγως σε Προγράμματα και δράσεις Αγωγής Υγείας. 

Β) Σε ό,τι αφορά τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, με τίτλους: (α) 
«Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Γυμνασίων και Λυκείων σε παιδαγωγικά υλικά Αγωγής Υγείας» (για 
εκπαιδευτικούς Δ.Ε.), (β) «Αξιοποιώντας το Παραδοσιακό Παραμύθι στο σύγχρονο σχολείο» (για 
εκπαιδευτικούς Π.Ε.) και (γ) «Αξιοποιώντας την Ελληνική Μυθολογία στο σύγχρονο σχολείο» (για 
εκπαιδευτικούς Π.Ε.), τα οποία απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και 
αφορούν την επιμόρφωσή τους σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας, αυτά δύνανται να υλοποιηθούν 
για το σχολικό έτος 2020-21, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα εν λόγω προγράμματα να είναι προαιρετική, δωρεάν και να 
πραγματοποιείται εκτός του εργασιακού ωραρίου τους. 
2. Οι εκπαιδευτικοί να συμμετάσχουν στα εν λόγω προγράμματα με ατομική συμμετοχή και όχι ως εκπρόσωποι 
της σχολικής μονάδας στην οποία ανήκουν. 
3. Να μην προκύπτει από τις δράσεις με οποιoδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
4. Το εκπαιδευτικό υλικό που θα αξιοποιηθεί κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων να τεθεί υπόψη των 
Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού 
ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της 
πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο 
ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και 
εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά 



με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των 
υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου η παρούσα έγκριση  αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://edu-
gate.minedu.gov.gr/

Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο Υφυπουργού 
2. Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β΄
3. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄ (http://edu-gate.minedu.gov.gr/)

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε, Δ.Ε. ΚΑΙ Ε.Α.

                                                            

                                                              
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΓΚΙΚΑ
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