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ΘΕΜΑ: «Κοινωνικό Σχολείο: Σκοπός,  Πλαίσιο Λειτουργίας, Δράσεις - Οδηγίες και κατευθύνσεις» 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
Έχοντας υπόψη: 

 Το υπ. αριθμ. Γ.Δ. 58β/1-9-2014 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. περί « Εφαρμογής του Προγράμματος Κοινωνικού 
Σχολείου στους μαθητές των σχολείων της χώρας» 

 Την υπ. αριθμ. 142753/Γ7/10-09-2014 περί «Συγκρότησης Συντονιστικού Οργάνου του έργου με τίτλο 
:Κοινωνικό Σχολείο» Υ.Α. 

 Την υπ. αριθμ. 143571/Γ4/10-9-2014 περί «Θεσμοθέτησης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού» 
Υ.Α. 

 Την υπ. αριθμ. 140337/Γ4/5-9-2014 περί «Πανελλήνιας Διεξαγωγής του προγράμματος Kids΄ Athletics» 
Υ.Α. 

 Την υπ. αριθμ. 145459/Γ4/12-09-2014 απόφαση περί «Διεξαγωγής του Προγράμματος Kids’ Athletics». 

 Το υπ. αριθμ. 145324/Γ7/12-09-2014 έγγραφο περί «Δράσεων ευαισθητοποίησης στα σχολεία Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπ/σης στο πλαίσιο του Προγράμματος του Κοινωνικού Σχολείου». 

 Την υπ’. αριθμ. 172189/Γ1/23-10-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με δράσεις που αφορούν το 
«Διαδίκτυο». 

 Το με αριθμ. 56/18-09-2014 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με θέμα: Εφαρμογή δράσεων στο 
πλαίσιο του «Κοινωνικού Σχολείου». 

 Την με αριθμ. 66/04-11-2014  Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. σχετικά με το ασκησιολόγιο το οποίο έχει ήδη 
ενταχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών της Φυσικής Αγωγής των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄, και ΣΤ΄ των Δημοτικών 
Σχολείων. 

 
σας ενημερώνουμε τα εξής: 

 
Β. ΣΚΟΠΟΣ 
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την προαγωγή της υγείας και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των 
μαθητών και της σχολικής κοινότητας, προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος του «Κοινωνικού 
Σχολείου». Το «Κοινωνικό Σχολείο» περιλαμβάνει δέσμη δράσεων και εκδηλώσεων, οι οποίες εντάσσονται 
στο σύνολο του σχολικού προγράμματος, απευθύνονται σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα και δεν 
αποτελούν μεμονωμένες προσπάθειες. Στους σκοπούς του προγράμματος του «Κοινωνικού Σχολείου» 
περιλαμβάνεται η προαγωγή της υγείας και της ποιότητας της ζωής των μαθητών και της σχολικής 
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κοινότητας, μέσα από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη δράσεων οι οποίες θα υλοποιούνται με την ενεργό 
συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. 

 
Το «Κοινωνικό Σχολείο» υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με τα 
Υπουργεία Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δημόσιας Τάξης και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Στο 
παρόν στάδιο υλοποίησης του, έχουν συμμετάσχει πολλοί φορείς, οι οποίοι συνεχώς αυξάνονται λόγω της 
δυναμικής του προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρονται: το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, ο Σ.Ε.ΓΑ.Σ., η ΕΣΔΥ, το ΙΙΕΑΑ, το 
Ι.Ψ.Σ.Υ., ο Ο.Κ.Α.Ν.Α., η Ε.Ο.Ε., η Δ.Κ.Ο.Ε., το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, η Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία, η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS, η Μονάδα Εφηβικής 
Υγείας(Μ.Ε.Υ) καθώς επίσης Ολυμπιονίκες και αθλητές διαφόρων αθλημάτων. 

 
Το «Κοινωνικό Σχολείο» δρα παράλληλα με τα μαθήματα, με την υλοποίηση προγραμμάτων που στοχεύουν 
στη σωστή πληροφόρηση, στην προσφορά εμπειριών, στην παροχή γνώσεων και στην ανάπτυξη των 
απαραίτητων δεξιοτήτων που θα συμβάλουν στην διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και στην 
εξέλιξη των μαθητών /τριών σε υγιείς και ενεργούς πολίτες.  
Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκατέσσερις(14) διακριτούς θεματικούς άξονες παρέμβασης: 

1. Διατροφή/Ευ-Ζην 
2. Άθληση 
3. Ενημέρωση και πρόληψη για μολυσματικές ασθένειες  
4. Διαδίκτυο 
5. Αντιμετώπιση και πρόληψη του χουλιγκανισμού  
6. Πρόληψη Ατυχημάτων 
7. Αισθητική Αγωγή 
8. Ολυμπισμός και Κοινωνία 
9. Σεξουαλική Αγωγή 
10. Ρατσισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα 
11. Ναρκωτικά 
12. Αλκοόλ 
13. Κάπνισμα 
14. Σχολικός εκφοβισμός 

 
Ειδικότερα στον άξονα του Ρατσισμού και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μεταξύ των άλλων θα δίνεται 
έμφαση στην ευαισθητοποίηση του μαθητικού πληθυσμού, έτσι ώστε να καταπολεμηθούν οι 
προκαταλήψεις και τα στερεότυπα και να προαχθεί η ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνική ζωή.  
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους μαθητές της χώρας, τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στους γονείς των μαθητών μέσω των συλλογικών οργάνων τους. 
 
Στο Υ.ΠΑΙ.Θ. το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το συντονιστικό όργανο του έργου «Κοινωνικό Σχολείο» και 
τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις συναρμόδιες 
Διευθύνσεις. 
 
Γ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Συντονιστές δράσεων – Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
Για την εύρυθμη λειτουργία, αποτελεσματική επικοινωνία και τον στρατηγικό σχεδιασμό των δράσεων του 
«Κοινωνικού σχολείου», σύμφωνα με το αριθμ.: Γ.Δ. 58β/1-9-2014 με θέμα :«Εφαρμογή του Προγράμματος 
στους μαθητές των σχολείων της χώρας» έγγραφο του κ. Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίστηκαν σε 
κάθε Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης ένας περιφερειακός υπεύθυνος συντονισμού της υλοποίησης των 
δράσεων του «Κοινωνικού Σχολείου» καθώς και σε κάθε Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ένας υπεύθυνος συντονισμού υλοποίησης των δράσεων του Κοινωνικού Σχολείου αντίστοιχα. 
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Οι ανωτέρω υπεύθυνοι συντονισμού των δράσεων των Περιφερειακών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων 
Π.Ε. και Δ.Ε. έχουν την ευθύνη του συντονισμού και της υλοποίησης του προγράμματος του «Κοινωνικού 
Σχολείου». 
 
Σημειώνεται ότι σε κάθε έναν από τους εμπλεκόμενους φορείς έχει οριστεί επίσης ένας υπεύθυνος  
εκπρόσωπος του φορέα, ο οποίος και θα συνεργάζεται με τους συντονιστές υλοποίησης των δράσεων του 
«Κοινωνικού Σχολείου» των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε.. 
 
Ο υπεύθυνος συντονιστής της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης, οι υπεύθυνοι συντονισμού των δράσεων  
των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε., οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας και Σχολικών 
Δραστηριοτήτων, Υπεύθυνοι Ομάδων Φυσικής Αγωγής οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής σε 
συνεργασία με τους Διευθυντές/Προϊσταμένους, και τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών μονάδων 
σχεδιάζουν και υλοποιούν ενημερωτικές δράσεις και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης σχετικές με τους 
θεματικούς άξονες παρέμβασης. 
 
Οι υπεύθυνοι συντονιστές δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση το ρόλο των στελεχών εκπ/σης 
(Σχολικών Συμβούλων, Δ/ντών Π.Ε. & Δ.Ε. και Διευθυντών/Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων, 
Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, και Σχολικών Δραστηριοτήτων, Υπεύθυνων Ομάδων Φυσικής Αγωγής), οι οποίοι 
λειτουργούν με βάση το κείμενο θεσμικό πλαίσιο και έχουν διακριτούς και σαφείς ρόλους. Μέριμνά τους 
είναι η συνέργεια όλων όσων έχουν τη διοικητική και παιδαγωγική ευθύνη για τη λειτουργία των σχολικών 
μονάδων, η γόνιμη συνεργασία και η αποτελεσματικότητα. 
 
Οι υπεύθυνοι συντονισμού δράσεων συνεργάζονται με τους ορισμένους συντονιστές των επτά 
Υγειονομικών Περιφερειών του Υπουργείου Υγείας, ώστε να διευκολύνονται όσοι επαγγελματίες υγείας 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στις δράσεις από τις όμορες με τα σχολεία δομές υγείας. 
 
Στην περίπτωση που, εν γνώσει των Συντονιστών, φορείς σε τοπικό επίπεδο επιθυμούν να συμμετάσχουν με 
δράση συναφή προς το πρόγραμμα, θα εξετάζεται αρμοδίως η δυνατότητα αυτής της συμμετοχής.  
 
Ειδικότερα: 
Ι. Ο υπεύθυνος συντονιστής υλοποίησης των δράσεων του «Κοινωνικού Σχολείου» που έχει οριστεί από 
την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης έχει αρμοδιότητες που εκτείνονται σε επίπεδο Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Διευθύνσεων Π.Ε. & Δ.Ε., Σχολικών μονάδων και τοπικής κοινωνίας. Συνεργάζεται 
και συνεπικουρείται στο έργο του από τους Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
Π.Ε. και Δ.Ε., τους Σχολικούς Συμβούλους όλων των ειδικοτήτων, τους Διευθυντές Π.Ε. και Δ.Ε., τους 
Υπευθύνους Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων, Υπευθύνους  Ομάδων Φυσικής Αγωγής,  τους 
Υπευθύνους  Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων και τους Διευθυντές/Προισταμένους των σχολικών μονάδων, 
προκειμένου να υλοποιούνται δράσεις του «Κοινωνικού Σχολείου». 
 
Επιπλέον, συνεργάζεται με τους Συντονιστές όλων των άλλων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, 
ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τις ενέργειές του τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή, 
συντάσσει την μηνιαία έκθεση δράσεων και ενημερώνει τις αρμόδιες Δ/νσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς και το 
Γραφείο Υπουργού. 
 
ΙΙ. Ο υπεύθυνος συντονισμού των δράσεων του «Κοινωνικού Σχολείου» αντίστοιχα σε κάθε Δ/νση 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τον υπεύθυνο συντονισμού δράσεων 
της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ενημερώνει για τις δράσεις του «Κοινωνικού 
Σχολείου» τους Διευθυντές/Προϊσταμένους των οικείων σχολικών μονάδων. Κατευθύνει τους φορείς που 
συμμετέχουν στις δράσεις ώστε να μην υπάρξει αλληλοεπικάλυψη δράσεων στα σχολεία και σε συνεργασία 
με τους λοιπούς εμπλεκόμενους (Σχολικούς Συμβούλους, Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας κτλ.) αντιμετωπίζει 
τυχόν προβλήματα που προκύπτουν. 
 
Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ 
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Στο πλαίσιο του προγράμματος του «Κοινωνικού Σχολείου» έχουν υλοποιηθεί ήδη και υλοποιούνται: 
 
α. Δράσεις που αφορούν στον άξονα «Άθληση - Δια Βίου Άσκηση» 

1. Πανελλήνια Διεξαγωγή του προγράμματος «Kids’ Athletics». Το προαναφερόμενο πρόγραμμα 
πραγματοποιείται και επεκτείνεται σταδιακά σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης της χώρας, από εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής  με τη συμμετοχή Ολυμπιονικών και 
αποτελεί μια οργανωμένη αθλητική δράση, με τη μορφή παιχνιδιού, που δίνει την δυνατότητα 
στους μαθητές να γνωρίσουν από κοντά τον Κλασικό Αθλητισμό.  

2. Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού. Θεσμοθετήθηκε την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου 
κάθε σχολικού έτους, η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, ενταγμένη στο ευρύτερο πλαίσιο 
του «Κοινωνικού Σχολείου» η οποία την φετινή χρονιά, υλοποιήθηκε με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία. 

3. Συνεχίζεται και για τη φετινή χρονιά στο χώρο του Παναθηναϊκού Σταδίου το πρόγραμμα «Kids’ 
Athletics», «Αγαπώ τον Αθλητισμό», ώστε τα σχολεία που επιθυμούν να συνδυάσουν τις αθλητικές 
δραστηριότητες με επίσκεψη σε ένα σημαντικό μνημείο αρχαίας και σύγχρονης ιστορίας και 
παγκόσμιο σύμβολο αθλητισμού να προγραμματίσουν σχετική επίσκεψη.  

4. Σχολικός Αθλητισμός σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια: Τα Πανελλήνια Σχολικά Πρωταθλήματα 
Λυκείων, καθώς και οι «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙ΄ΑΣ», μέσω στοχευμένων οργανωτικών δράσεων και 
συνεργασιών με φορείς, υποστηρίζουν και αναδεικνύουν αρκετούς από τους υπόλοιπους άξονες 
του «Κοινωνικού Σχολείου» (όπως Αντιμετώπιση και πρόληψη του χουλιγκανισμού, Ρατσισμός και 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ναρκωτικά, Αλκοόλ, Κάπνισμα, Σχολικός εκφοβισμός) 

 
β. Δράσεις ευαισθητοποίησης στον άξονα πρόληψης μολυσματικών ασθενειών (Σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενα Νοσήματα για μαθητές της Β/βάθμιας Εκπ/σης, Υγιεινή των χεριών και του Αναπνευστικού 
για μαθητές της Α/ βάθμιας Εκπ/σης). 
 
γ. Δράσεις που αφορούν στον άξονα «Διαδίκτυο» όπως η πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων της 
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της χώρας. 
 
δ. Δράσεις που αφορούν στον άξονα «Διατροφή» όπως οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 
σχολικές μονάδες της χώρας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας στις 24.10.2014. 
 
ε. Δράσεις που αφορούν στον άξονα «Ρατσισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα» όπως η υλοποίηση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος «Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους» 
 
Οι ανωτέρω δράσεις θα πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από τα πολύμηνα προγράμματα σχολικών 
δραστηριοτήτων στα οποία την  καθοδήγηση και εποπτεία έχουν οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας και Σχολικών 
Δραστηριοτήτων. 
 
Σχετικά με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων το «Κοινωνικό Σχολείο» δίνει ιδιαίτερη σημασία στην 
επιμόρφωση των μελών τους. Οι Διευθυντές των σχολείων είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση και 
ενεργοποίηση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων.  
 
Με σκοπό τη στήριξη των γονέων των μαθητών καθώς και την ενίσχυση των γνώσεων και των ευκαιριών για 
προβληματισμό σε ζητήματα που αφορούν στους ανωτέρω θεματικούς άξονες επισημαίνεται ότι στις 
σχολικές μονάδες που λειτουργούν οι Σχολές Γονέων, μπορεί να απευθύνεται το σύνολο των γονέων.  
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν σε δράσεις 
του «Κοινωνικού Σχολείου», καλούνται οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι, οι Σύλλογοι Διδασκόντων και οι 
Εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων να εντάξουν, σε συνεργασία με τους συντονιστές των Διευθύνσεων 
Π.Ε. και Δ.Ε., στο σχολικό προγραμματισμό σχετικές δράσεις και να διευκολύνουν τους επαγγελματίες των 
εμπλεκομένων φορέων. Παράλληλα καλούνται να ενημερώνουν τους συντονιστές για τον προγραμματισμό 
των δράσεων στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 
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Ως χρήσιμο εργαλείο επικοινωνίας και ανατροφοδότησης σχεδιάσθηκε και ήδη λειτουργεί ο επίσημος 
ιστότοπος του «Κοινωνικού Σχολείου»: www.socialschool.gr, ο οποίος διαρκώς εμπλουτίζεται με νέα 
δεδομένα. 
 
Για κάθε πληροφορία σχετική με τις δράσεις του «Κοινωνικού Σχολείου», τα στελέχη της εκπαίδευσης και 
οι υπεύθυνοι συντονιστές υλοποίησης των δράσεων θα απευθύνονται στις αρμόδιες για κάθε σχετικό 
θέμα Διευθύνσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.: 

 Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π. Ε. 
(spudonpe@minedu.gov.gr), 210 3443284, Π. Παγώνη  

 Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. 
(t05sded@minedu.gov.gr ), 210 344 3273, Ε. Μπάσιου 

 Δ/νση Φυσικής Αγωγής  
( physgram@minedu.gov.gr), 210 344 2839, Α. Κατσαρής  

 Δ/νση Ειδικής Αγωγής 
 (t05dea1 @minedu.gov.gr), 210 344 2190, Αθ. Γρίβας 

 
Καλούνται οι  Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να ενημερώσουν τις σχολικές μονάδες της περιοχής 
ευθύνης τους για τα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων συντονισμού του προγράμματος του Κοινωνικού 
Σχολείου όπως αυτοί έχουν οριστεί σε κάθε  Διεύθυνση Π.Ε.  και Δ.Ε. με βάση το  με  αριθμ. Γ.Δ. 58β/1-9-
2014 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. περί « Εφαρμογής του Προγράμματος Κοινωνικού Σχολείου στους μαθητές των 
σχολείων της χώρας» 
 
     
Με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων παρακαλούνται να λάβουν γνώση της παρούσης 
εγκυκλίου ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί. 
 
 
Συν. :Μία (1) σελ. 
 

 
 

                   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 

                                                                                                                       ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 
Όπως πίνακας εσωτερικής διανομής 
 

http://www.socialschool.gr/
mailto:spudonpe@minedu.gov.gr
mailto:t05sded@minedu.gov.gr
mailto:%20physgram@minedu.gov.gr
mailto:spudonpe@minedu.gov.gr
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης της χώρας (έδρες τους) 
2. Προϊσταμένους Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. και Δ.Ε. (μέσω Περιφ. Δ/νσεων 

Εκπ/σης) 
3. Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. και Δ.Ε.(μέσω Περιφ. Δ/νσεων Εκπ/σης) 
4. Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας (έδρες τους) 
5. Υπευθύνους Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων (μέσω Δ/νσεων Εκπ/σης) 
6. Δημόσιες & Ιδιωτικές Σχολικές μονάδες της χώρας (μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε.) 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Υπουργείο Υγείας  
Γρ.Υπουργού 

2. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Γρ. Υπουργού και Γρ. Υφυπουργού Αθλητισμού 

3. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
Γρ. Υπουργού 

4. Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), (Αγράφων 3 - 5, Τ.Κ. 15123, Μαρούσι) 
5. Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων(Σ.Ε.Γ.Α.Σ.), (Λεωφ. Συγγρού 137, Τ.Κ. 171 

21, Νέα Σμύρνη ) 
6. Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), (Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, Τ.Κ. 11521, Αθήνα) 
7. Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών(ΙΙΒΕΑΑ) (Σωρανού Εφεσίου 4, Τ.Κ. 11527, 

Αθήνα)  
8. Ινστιτούτο Ψυχικής και Σεξουαλικής υγείας (Ι.Ψ.Σ.Υ.) (Κηφισίας 360 & Θερμοπυλών 2, Τ.Κ. 15233, 

Χαλάνδρι) 
9. Ο.Κ.Α.Ν.Α. (Αβέρωφ 21,Τ.Κ. 10433, Αθήνα) 
10. Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), (Λ. Δημητρίου Βικέλα 52, Τ.Κ. 15233, Χαλάνδρι) 
11. Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (Ι.Κ.Π.Ι.)(Αλεξανδρουπόλεως 25,Τ.Κ. 11527, Αθήνα) 
12. Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS, (Τ.Θ. 14085,Τ.Κ. 11521, Αθήνα) 
13. Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία( Γεν. Νοσοκομείο «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Λ.Μεσογείων 152, Τ.Κ. 11527) 
14. Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας ( Δ.Κ.Ο.Ε.), (Λυκαβηττού 1Α ,Τ.Κ. 10672, Αθήνα) 
15. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Αχαρνών 417, Τ.Κ. 11223, Αθήνα) 
16. Ι.Ε.Π. (Αν. Τσόχα 36,Τ.Κ. 115 21, Αθήνα) 
17. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, (Ελ. Βενιζέλου 70,Τ.Κ.17671,Καλλιθέα) 
18. Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), (Μεσογείων 24, ΤΚ 11527, Αθήνα) 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο  Υφυπουργού, Α. Δερμεντζόπουλου 
3. Γραφείο  Υφυπουργού, Γ. Γεωργαντά 
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
5. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων 
6. Γραφείο Γεν. Γραμματέα  Δια Βίου Μάθησης 
7. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
8. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Π.Ε.  
9. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Δ.Ε.  
10.  Δ/νση Φυσικής Αγωγής  
11.  Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
12.  Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
13.  Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 
14. Αυτοτελής Δ/νση Παιδείας και Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπ/σης, Ξένων και Μειονοτικών 

Σχολείων  
15. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης 


