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Βαθμόσ Αςφαλείασ:              

Βαθμόσ Προτεραιότητασ:  

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ        
     ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ                                       Πάτρα,  11/01/2018 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 
Δ/ΝΘ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΑΧΑΪΑ 
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ΑΓΩΓΘ ΤΓΕΙΑ   

  
 

 
 

 
 

 

Τπεφθυνη  :  Θωμοποφλου Ιωάννα 
Δ/νςη  :  Γιαννιτςών 5 και Ηπείρου 
Σαχ. Κώδ.  :  26223 ΠΑΣΡΑ 
Σηλζφωνο :  2610-465837 
Φαξ            :  2610-465836 
E-mail: health-promotion@dide.ach.sch.gr 
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ΚΟΙΝ.: 

   

 

«Πρώτεσ Βοήθειεσ και Αςφάλεια ςτο χολικό περιβάλλον» 

Εκπαιδευτικζσ Παρεμβάςεισ ςε μαθητζσ από το ώμα Εθελοντών 

αμαρειτών, του Ελληνικοφ Ερυθροφ ταυροφ 

Χ.:   η με αρ. πρωτ.   Φ.20.1/178432/Δ2/23-10-2017 Ζγκριςη του ΤΠ.Π.Ε.Θ.  

       

Η Δ/νςη Δ/Θμιασ Εκπ/ςησ Αχαΐασ δια τησ Τπευθφνου Αγωγήσ Τγείασ ςε ςυνεργαςία με 

το ώμα Εθελοντών αμαρειτών, Διαςωςτών και Ναυαγοςωςτών Πάτρασ του Ελληνικοφ 

Ερυθροφ ταυροφ, διοργανώνει εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ με βιωματικό χαρακτήρα για 

μαθητζσ/τριεσ των ςχολικών μονάδων αρμοδιότητάσ τησ ςε θζματα «Πρώτων Βοηθειών και 

Αςφάλειασ ςτο χολικό περιβάλλον», με την ζγκριςη του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

Ο Ελληνικόσ Ερυθρόσ ταυρόσ είναι οργανιςμόσ ςυνυφαςμζνοσ από την ίδρυςή του με 

τον Εθελοντιςμό, τισ Πρώτεσ Βοήθειεσ, τη Διάςωςη και την παροχή Τπηρεςιών Τγείασ ςτην 

Ελλάδα. Οι Εκπαιδευτζσ του ώματοσ Εθελοντών αμαρειτών, Διαςωςτών και Ναυαγοςωςτών 

Πάτρασ, θεωρώντασ πρωταρχικήσ ςημαςίασ την αςφάλεια και την υγεία ςτον ευαίςθητο χώρο 

του ςχολείου, πραγματοποιοφν επί ςειρά ετών ενημερωτικζσ παρεμβάςεισ ςτα ςχολεία τησ 

Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αχαΐασ.  

Επιςημαίνεται ότι οι παρεμβάςεισ είναι δωρεάν και προαιρετικζσ για τουσ μαθητζσ και  

τουσ εκπαιδευτικοφσ και θα πραγματοποιηθοφν χωρίσ να παρακωλφεται η ομαλή λειτουργία 

των ςχολείων και μετά από ςυνεννόηςη με τουσ/τισ Διευθυντζσ /ντριεσ των ςχολικών 

μονάδων, ενώ για τη ςυμμετοχή των μαθητών απαιτείται η ζγγραφη ςυγκατάθεςη των γονζων 

/κηδεμόνων τουσ. Επίςησ, κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διάθεςησ οποιουδήποτε υλικοφ, η 

  

χολικζσ Μονάδεσ  Δ/θμιασ Εκπ/ςησ 
Αχαΐασ 
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 Περιφ/κή Δ/νςη ΠΕ & ΔΕ Δυτ.  Ελλάδασ 

 Γραφείο χολικών υμβοφλων 

 ώμα Εθελοντών αμαρειτών Πάτρασ 

  του Ελληνικοφ Ερυθροφ ταυροφ 

 
 ΘΕΜΑ: 

mailto:health-promotion@dide.ach.sch.gr


 

οποία αφορά ζμμεςη ή άμεςη διαφήμιςη παροχήσ υπηρεςιών ατόμων ή φορζων, καθώσ και η 

προβολή μη εγκεκριμζνου από το Τπουργείο Παιδείασ εκπαιδευτικοφ υλικοφ.  

 

Για τον καλφτερο προγραμματιςμό τησ υλοποίηςησ των εκπαιδευτικών 

παρεμβάςεων, παρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να δηλώςουν ςυμμετοχή 

αποςτζλλοντασ ςυμπληρωμζνη τη ςυνημμζνη αίτηςη ςτην ηλεκτρονική διεφθυνςη του 

γραφείου Αγωγήσ Τγείασ  Δ.Δ.Ε. Αχαΐασ:  health-promotion@dide.ach.sch.gr  

 

 

υν.:  1. Αίτηςη ςυμμετοχήσ 

 
                                                                                                                                                                               

                      ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ                                                    Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑ 
       Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

  
                                                                                                                    
 
                                                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΦΡΑΣΘ 

 
                    ΗΑΦΕΙΡΟΤΛΑ ΜΑΡΑΝΣΘ 
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