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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

Μαρούσι,21-9-2018 

Εξ.Πρωτ.: Φ2.1/157330/Δ7 

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

Βαθμός Ασφαλείας: - 

Να διατηρηθεί μέχρι: - 

Βαθμός Προτερ.: - 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ: 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝ: 

  
Θέμα: Απάντηση σε αίτηση έγκρισης προγράμματος του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου – 

Αγκαλιά-ΖΩ 

Σχετ: το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ2.1/124214/20-7-2018/Δ7/εισερχόμενο του ΥΠΠΕΘ 

           Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το  με αρ 32/19-7-2018 απόσπασμα    

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

κατά του Καρκίνου- ΑγκαλιάΖΩ για την έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα:  

    « Καρκίνος του Δέρματος και Μελάνωμα ,HPV και Εθελοντισμός» το οποίο απευθύνεται  σε μαθητές 

/τριες της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(Γ’ Γυμνασίου, Α’, Β’, Γ’ Λυκείου), για το σχολικό έτος 2018-

2019, σας ενημερώνουμε ότι: 

          Το  πρόγραμμα σας  με θέμα :1) Καρκίνος του Δέρματος και Μελάνωμα 2) Ιός των Ανθρωπίνων 

Θηλωμάτων (HPV)εγκρίνon ται  για το σχολικό έτος 2018-2019  υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

1) Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα είναι προαιρετική και πραγματοποιείται 

με τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων , σε συνεργασία με τον/ την Υπεύθυνο/η 

Αγωγής Υγείας τον/ την  Υπεύθυνο/η Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης και εφόσον εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερης δράσης ή προγράμματος αγωγής 

υγείας που υλοποιείται στο σχολείο. 

          2) Να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και το σύλλογο διδασκόντων , ώστε 

να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα  

          3) Η  συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να πραγματοποιείται παρουσία 

του εκπαιδευτικού της τάξης το οποίο θα υλοποιηθεί εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού 

πλαισίου. 
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          4) Η συνολική διάρκεια του προγράμματος να μην ξεπερνά τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες. 

          5) Η υλοποίηση του προγράμματος να πραγματοποιείται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση 

          6) Απαγορεύεται η διανομή ή προβολή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού  

          7) Κατά την υλοποίηση του προγράμματος , ο ρόλος των δύο προπτυχιακών φοιτητών που 

συμμετέχουν στην ομάδα εμψυχωτών να είναι επικουρικός και με την ταυτόχρονη παρουσία του 

Συντονιστή – Επιστημονικού Υπεύθυνου του Προγράμματος.  

          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. 

            Δεν εγκρίνονται για το σχολικό έτος 2018-2019 : 1)ως προς τη διανομή στους μαθητές/τριες των 

έντυπων ενημερωτικών φυλλαδίων αυτά που φέρουν εμπορικό σήμα 

          2)ως προς τον άξονα της ενημερωτικής παρέμβασης με θέμα τον εθελοντισμό, καθώς δεν συνδέεται 

με το περιεχόμενο της ενημερωτικής παρέμβασης που εστιάζει σε θέματα αγωγής υγείας και την 

πρόληψη των ασθενειών. 

 
 

                                                                         O   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
       
                                                                                                            ΣΠΟΥΔΩΝ   ΠΕ &ΔΕ  
 
 

                                                                ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ 
 

 
 
 
 
 

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

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

1 
Όμιλος Εθελοντών Κατά του Καρκίνου 
Αγκαλιά-ΖΩ 

 
oekk@otenet.gr 
 
 

 

 

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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