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Θέμα: Ανάπτυξη - Υλοποίηση από το Υπουργείο Υγείας δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας σε Εθνικό επίπεδο από Μονάδες Υγείας 
αρμοδιότητας 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για το σχολικό έτος 2022-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Της 6ης  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ –ΗΠΕΙΡΟΥ & 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005, ΦΕΚ 81, τεύχος Α΄ «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 
2. Τις διατάξεις του Ν.3527/2007, ΦΕΚ 25, τεύχος A΄ «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 
3. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 ΦΕΚ 112/13-07-2010 Τεύχος Α’. 
4. Τις διατάξεις του Ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/τΑ΄/07.08.2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες Διατάξεις». 
5. Την υπ΄ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.66159/18-9-2019 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

761/ΥΟΔΔ/19-09-2019 σχετικά με τον διορισμό του Διοικητή  της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, Ηπείρου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων όπως παρατάθηκε με το άρθρο δέκατο 
έβδομο του ν.4812/2021 (ΦΕΚ 110/Α΄/30.06.2021)   και με το άρθρο 81 του ν.4915/22 (ΦΕΚ 63/Α’/24-
03-2022) και τη υπ’αριθμ.Γ4β/Γ.Π.ΟΙΚ.44311/28.07.2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
670/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./30.07.2022) 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4675/2020(ΦΕΚ 54/11-03-2020) «Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας- 
ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις» 

7. Το υπ΄αριθμ. Γ1γ/ΓΦ3.3,13,18Ζ, ΦΑΥ4,6(2022) /Γ.Π. 57605/ 1-11-2022 Εξ. Επείγον έγγραφο της Δ/νσης 
ΠΦΥ με  θέμα:   «Ανάπτυξη – υλοποίηση από το Υπουργείο Υγείας δράσεων και παρεμβάσεων 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε 
Εθνικό Επίπεδο για το σχολικό έτος 2022-2023»  (ΑΔΑ : ΨΨ87465ΦΥΟ-ΟΗ1).

8. Το υπ’ αριθμ. 67904/7-11-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας, προς όλες τις δομές υγείας αρμοδιότητάς 
μας. 

9. Τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων Δημόσιων Μονάδων Υγείας για συμμετοχή στις δράσεις και 
παρεμβάσεις Αγωγής Υγείας για το σχολικό έτος 2022-2023.
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   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την έγκριση ανάπτυξης – υλοποίησης δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του 
μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας στα όρια της 6η Υ.Πε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, 
Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2022-2023, όπως αναφέρονται (ανά Περιφέρεια, Νομό, 
Μονάδες Υγείας, θεματικό άξονα και επαγγελματίες Υγείας στους πίνακες (Παράρτημα Ι). 

Επιπρόσθετα επισημαίνουμε τα εξής: 

 Κατά την υλοποίηση των δράσεων στη σχολική κοινότητα, απαραίτητο είναι οι ιατροί και οι 
επαγγελματίες υγείας που μετέχουν σε αυτές, να λαμβάνουν υπόψη όλα τα πρωτόκολλα, τις οδηγίες 
και τα μέτρα που καθορίζονται από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ για τη διασφάλιση της 
προστασίας από την μετάδοση του κορωνοϊού στα σχολεία.

 Οι δράσεις/προγράμματα και το συνοδευτικό υλικό έχουν χαρακτήρα προαιρετικό για τις σχολικές 
μονάδες και προϋποθέτουν ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Υπουργείου Υγείας.

 Να μην υπάρξει καμία οικονομική επιβάρυνση για την υπηρεσία μας. 
 Οι δράσεις που θα διενεργηθούν θα πραγματοποιούνται έπειτα από συνεννόηση με τις κατά τόπους 

Διευθύνσεις Εκπαιδεύσεως. 
 Δεν θα παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των Νοσοκομείων ΕΣΥ, των Δομών της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας καθώς και των Δομών Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. 
 Όλες οι αναφερόμενες στον πίνακα ομάδες θα πρέπει να συνεργάζονται για την επίτευξη του 

καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. 
 Κάθε δράση θα γίνεται με παράλληλη ενημέρωση του Τμήματος Προγραμματισμού Δράσεων 

Δημόσιας Υγείας. 
 Όλοι οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν αρμοδίως και εγκαίρως τις οργανικές 

τους μονάδες, καθώς και τους προϊσταμένους τους.
 Παρακαλούμε όπως τηρηθούν αυστηρά οι κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας – Δ/νση 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σύμφωνα με το σχετικό (7).

   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ
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