
   
 

 

 
 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση υλοποίησης ενημερωτικών δράσεων/ομιλιών» 

Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. 180170/Δ2/24-10-2017 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου. 

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 170/27-07-2017 έγγραφό σας και λαμβάνοντας υπόψη το 

με αρ. πρ. 42/12-10-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι 

εγκρίνουμε την υλοποίηση ενημερωτικών δράσεων/εκπαιδευτικών ομιλιών, με βάση τις 

κατευθυντήριες οδηγίες των διεθνών οργανισμών και σύμφωνα με τον αναθεωρημένο 

ευρωπαϊκό κώδικα αντιμετώπισης του καρκίνου, σε μαθητές και μαθήτριες των σχολείων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ειδικευμένους Ιατρούς και άλλους 

Λειτουργούς Υγείας, συνεργάτες της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Η έγκριση δίδεται για 

το σχολικό  έτος 2017-2018. 

Το αντικείμενο των εν λόγω παρεμβάσεων εστιάζει στις ακόλουθες θεματικές: 

 Πρόληψη του καπνίσματος και την εξάρτηση από τη νικοτίνη. 

 Προαγωγή της υγιεινής μεσογειακής διατροφής. 

 Προστασία του περιβάλλοντος και διατήρησης καθαρών χώρων συνάθροισης παιδιών (π.χ. 

παιδικές χάρες, παραλίες, χώροι άθλησης κ.ά.). 

 Εφαρμογή προληπτικών μέτρων και αποφυγή των βλαπτικών επιπτώσεων της ηλιακής 

ακτινοβολίας. 

 Υιοθέτηση ενός υγιεινού μοντέλου ζωής (που περιλαμβάνει τη σωματική  άσκηση και τη 

διατήρηση του σωστού σωματικού βάρους, τους  εμβολιασμούς, τη σωστή σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση κλπ). 

 Ανάπτυξη του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συμμετοχής.  

 

Να διατηρηθεί μέχρι………….. 
Βαθμός Ασφαλείας 
 
Μαρούσι, 20-11-2017 
Αρ. Πρωτ.  Φ13.1/201395 /Δ2 
Βαθ. Προτερ.  
 
ΠΡΟΣ: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
info@cancer-society.gr  
 
ΚΟΙΝ: 

1. ΠΕΡ/ΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  

2. Δ/ΝΣΕΙΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
(Υπόψη Υπεύθυνων Αγωγής Υγείας και 
Σχολικών Δραστηριοτήτων) 

3. Δ/ΝΣΕΙΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
(Υπόψη Υπεύθυνων Αγωγής Υγείας και 
Σχολικών Δραστηριοτήτων) 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕ & ΔΕ 

ΤΜΗΜΑΤΑ  Γ΄  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 

----- 
----- 

 

  

 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη:  151 80 Μαρούσι 
Πληροφορίες: Σ. Λαπατά (Π.Ε.) 
                           Α.  Βάρλα (Δ.Ε.) 
 Χ. Αρβανίτη (Δ.Ε.) 
                           Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.) 
Τηλέφωνο: 210 -344.3318 (Π.Ε.) 
                      210 - 344.3272, 2242  (Δ.Ε) 
                      210 - 344.2212 (Ε.Ε) 

Φαξ: 210 - 344.3390 
Email: spudonde@minedu.gov.gr  

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

mailto:info@cancer-society.gr
mailto:spudonde@minedu.gov.gr


Η υλοποίηση των εν λόγω ενημερωτικών δράσεων  εγκρίνεται υπό τις εξής 
προϋποθέσεις: 

1. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στις εν λόγω ενημερωτικές παρεμβάσεις είναι 

προαιρετική  και πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις  που ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις 

για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. 

2. Η ενδεχόμενη επιλογή παρακολούθησης των παρεμβάσεων αυτών από τους μαθητές/-

ήτριες να ενταχθεί ομαλά στον γενικότερο προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου 

από τον/την εκπαιδευτικό, αποτελώντας μέρος ευρύτερης σχετικής  εκπαιδευτικής 

δράσης ή προαιρετικού Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας) με 

τη συνεργασία του Υπευθύνου Αγωγής Υγείας & Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 

3. Η ενημέρωση των μαθητών/-τριών θα πρέπει να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών 

των σχολείων που θα συμμετέχουν στη δραστηριότητα και δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τις δύο διδακτικές ώρες,   

4. Η υλοποίηση των παρεμβάσεων θα γίνει χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των 

μαθητών/- τριών, 

5. Κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διάθεσης οποιουδήποτε υλικού που αφορά άμεση ή 

έμμεση διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή:  

1. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄ 
(depek_merimna@minedu.gov.gr ) 

2. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης 
Π.Ε. – Τμήμα Γ΄ (spudonpe@minedu.gov.gr ) 

3. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης 
Δ.Ε. – Τμήμα Γ΄ (t05sde9@minedu.gov.gr ) 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.  

 
 
 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ 
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