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ΘΕΜΑ : Έγκριση αιτήματος 
Σχετ.:    α) τo με αρ. πρωτ. 49460/29-04-2021 εισερχόμενo έγγραφo του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
              β) το με αρ. πρωτ. 72833/18-06-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Απόσπασμα
                 Πρακτικού του Ι.Ε.Π.)

Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού και έχοντας υπόψη το με αρ. 31/17-06-2021 
Απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 
2021-2022 η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και το συνοδευτικό υλικό του 
Υπουργείου Υγείας, Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Δ/νση 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Γ΄ Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας & 
Πρόληψης, τα οποία απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στα προτεινόμενα προγράμματα να είναι 
προαιρετική και δωρεάν για τους μαθητές και τις μαθήτριες σε κάθε περίπτωση και 
ανεξαρτήτως του τρόπου υλοποίησής τους (διαδικτυακά ή/και δια ζώσης).
2. Τα προγράμματα να υλοποιούνται μετά από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων 
και τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας.
3. Σε περίπτωση υλοποίησης των προγραμμάτων στον σχολικό χώρο μπορούν να εισέρχονται 
δύο (2) άτομα το ανώτερο σε κάθε Τμήμα πλέον του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το 147ο 

ΠΡΟΣ:  Υπουργείο Υγείας,
               Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
               Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
               Τμήμα Γ΄ Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας &
               Πρόληψης
               pfy3@moh.gov.gr 
ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

               info@iep.edu.gr 
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Απόσπασμα Πρακτικού της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19.
4. Οι παρεμβάσεις/δράσεις και το συνοδευτικό τους υλικό να αξιοποιούνται από τον/την 
εκπαιδευτικό κατά την κρίση του/της, είτε στο πλαίσιο προγράμματος αγωγής υγείας που 
υλοποιείται στο σχολείο, είτε ως αυτόνομες δράσεις/μεμονωμένες δραστηριότητες σε 
επίπεδο ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των μαθητών και μαθητριών.
5. Η υλοποίηση των ενημερωτικών δράσεων από τον/την εκπαιδευτικό να γίνεται σύμφωνα 
με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και μαθητριών της τάξης (με προσαρμογές 
ανάλογα με την ηλικία, τη βαθμίδα και τις μαθησιακές ανάγκες), διασφαλίζοντας τη συνάφεια 
με τον εκπαιδευτικό και διδακτικό προγραμματισμό και σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους 
Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 
6. Η πρόσκληση των ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας για την υλοποίηση των 
ανωτέρω δράσεων στο σχολείο να λαμβάνει χώρα στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες τα 
εξεταζόμενα θέματα απαιτούν κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού την παρουσία 
εξειδικευμένου επαγγελματία υγείας και πάντα διασφαλίζοντας τη συνάφεια της δράσης με 
το πρόγραμμα σπουδών και τη συνέχεια των προσφερόμενων μαθησιακών εμπειριών.
7. Στην περίπτωση που στο πλαίσιο ενημερωτικής δράσης πραγματοποιηθεί επίσκεψη στη 
σχολική τάξη ιατρού ή άλλου επαγγελματία υγείας: α) αυτή να πραγματοποιείται: (αα) με τη 
σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών και 
κατόπιν συνεννοήσεως ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα, (ββ) εντός 
σχολικού ωραρίου, παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης και με διάρκεια που δεν 
υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές ώρες, β) να έχει προηγηθεί ενημέρωση των 
γονέων/κηδεμόνων των μαθητών και μαθητριών σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη δράση και να 
έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης αυτών, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή 
των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική και γ) τα πρόσωπα αυτά να έχουν ορισθεί εκ των 
προτέρων και να έχουν ενημερωθεί σχετικά οι σχολικές μονάδες.
8. Οι υπεύθυνοι ιατροί ή άλλοι επαγγελματίες υγείας οι οποίοι θα υποστηρίξουν την 
υλοποίηση ενημερωτικών δράσεων στο σχολείο θα πρέπει να είναι επαγγελματίες του χώρου 
υγείας οι οποίοι απασχολούνται ως προσωπικό δημόσιων υπηρεσιών υγείας. 
9. Κατά την υλοποίηση των παρεμβάσεων/δράσεων να μην επιτρέπεται η διάθεση ή η 
προβολή οποιουδήποτε υλικού ή προϊόντος το οποίο αφορά άμεση διαφήμιση/προώθηση 
εμπορικών προϊόντων φορέων/επιχειρήσεων ή υπηρεσιών ή δεν είναι εγκεκριμένο από το 
Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2021-2022, συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών σε τυχόν 
χορηγούς των συγκεκριμένων παρεμβάσεων/δράσεων.
10. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων και συμμετεχουσών μαθητών και μαθητριών, εκπαιδευτικών και 
γονέων/κηδεμόνων [ν.4624/2019, Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία 
Δεδομένων-GDPR].
11. Σε κάθε περίπτωση επίσκεψης των μαθητών και μαθητριών σε χώρους εκτός της σχολικής 
μονάδας απαιτείται (α) απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και (β) η σύμφωνη γνώμη της 
Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας.
12. Να εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στις σχολικές επισκέψεις και μετακινήσεις 
των μαθητών και μαθητριών, όπως αυτές προβλέπονται για (α) την Π/θμια Εκπαίδευση στη 
με αρ. πρωτ. Φ.14/89494/ΓΔ4/17-7-2020 (Β΄2888) Υπουργική Απόφαση και (β) τη Δ/θμια 
Εκπαίδευση στη με αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (Β΄456) Υπουργική Απόφαση. Ωστόσο, 
σε κάθε περίπτωση και κατά προτεραιότητα να τηρούνται αυστηρά τα οριζόμενα στις 
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εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή/και εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούν στα 
μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων για την αποφυγή διάδοσης του 
κορωνοϊού και να λαμβάνονται υπόψη τα κατά τόπους ισχύοντα μέτρα και οι απαγορεύσεις 
αναφορικά με τον COVID-19. 
13. Σε περίπτωση διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού αυτό να διανέμεται χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/μαθήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς και να αξιοποιείται 
εφόσον κριθεί ότι υπάρχει συνάφεια με το Πρόγραμμα Σπουδών ή/και το σχετικό Πρόγραμμα 
Σχολικών Δραστηριοτήτων.
14. Μετά την έγκριση των προγραμμάτων, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου/ης, να 
αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (α) το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού και 
(β) σύντομη περιγραφή κάθε προγράμματος (περιγραφή δράσεων, μεθοδολογία, στόχοι, 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αποτίμηση).
15. Το εκπαιδευτικό υλικό να τεθεί υπόψη των Υπεύθυνων Αγωγής Υγείας/Σχολικών 
Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
ώστε να αξιοποιηθεί αναλόγως σε Προγράμματα και δράσεις Αγωγής Υγείας.
16. Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων/δραστηριοτήτων να πληρούνται οι κανόνες υγείας 
και ασφάλειας των ωφελούμενων μαθητών και μαθητριών, καθώς και των εμπλεκόμενων 
εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
17. Στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η 
φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών και μαθητριών.  
18. Σε κάθε περίπτωση τα προγράμματα να μη χρησιμοποιηθούν για κανενός είδους 
διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό.
19. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μελλοντική εμπορική διάθεση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και του συνοδευτικού υλικού με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης 
του Υ.ΠΑΙ.Θ. .
20. Στο τέλος του διδακτικού έτους κατατίθεται από τον Φορέα σύντομο κείμενο (Έκθεση 
Αποτίμησης) στο οποίο, σε κάθε περίπτωση, να συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 
(α) αριθμός των σχολικών μονάδων που συνεργάστηκαν, 
(β) στοιχεία ταυτότητας των συμμετεχουσών σχολικών μονάδων (ονομασία, Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και για τα ελληνικά σχολεία του 
εξωτερικού: ονομασία, Πόλη και Χώρα),
(γ) αριθμός ωφελούμενων μαθητών και μαθητριών, 
(δ) αριθμός εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών και 
(ε) τρόπος υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (διαδικτυακά ή/και δια ζώσης). 
Τα ανωτέρω στοιχεία, που αφορούν στην αποτίμηση του προγράμματος, αποστέλλονται από 
τους Φορείς έως τη λήξη του σχολικού έτους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. από τις 
οποίες έλαβαν την έγκριση και κοινοποιούνται στο Ι.Ε.Π. . 

Εκτός των ως άνω, απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση των προγραμμάτων είναι 
και οι κάτωθι: 
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ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Θεματικός άξονας

Τίτλος 
εκπαιδευτικού 

προγράμματος/
συνοδευτικού 

υλικού

Ομάδα-στόχος και 
βαθμίδα 

εκπαίδευσης
Υπεύθυνοι/ες υλοποίησης

Χρονικό 
διάστημα 

υλοποίησης
Παρατηρήσεις

1. «Οι μαθητές 
στη χώρα των 
μικροβίων»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Δ΄-ΣΤ΄ τάξεις 
Δημοτικού)

Α. Ε-Bug

2. «Γνωρίζω και 
αντιμετωπίζω τα 
μικρόβια»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Γυμνάσιο)

 Εκπαιδευτικοί (κατά προτεραιότητα)
 Ιατροί και επαγγελματίες υγείας 

που εργάζονται κατά προτεραιότητα 
στις Δημόσιες Δομές Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας) 
και Τ.ΟΜ.Υ., καθώς και σε άλλες 
υπηρεσίες Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. 
(π.χ. Γραφεία Νοσοκομειακών 
Λοιμώξεων, Υπηρεσίες Πρόληψης 
και Προαγωγής Υγείας κ.τ.λ.) σε 
συνεργασία με τους/τις 
εκπαιδευτικούς

 Επαγγελματίες των υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων σε 
συνεργασία με τους/τις 
εκπαιδευτικούς

Οκτώβριος 
έως και 
Μάρτιος

Στην περίπτωση που το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα υλοποιείται από ιατρούς και 
επαγγελματίες υγείας, η διάρκεια αυτού να 
μην υπερβαίνει τη μία (1) διδακτική ώρα ανά 
θέμα και ανά τάξη με τη δυνατότητα 
παρουσίασης έως τριών (3) ενοτήτων.

Β. Σεξουαλική και 
Αναπαραγωγική 
Υγεία

3. «Μεγαλώνω 
και αλλάζω! Τι 
μου συμβαίνει; 
Για μικρούς και 
μεγαλύτερους 
εφήβους!»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας (ΣΤ΄ 
τάξης του 
Δημοτικού) και 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Α΄- 
Β΄ τάξεις του 
Γυμνασίου και 
Ειδικού Γυμνασίου)

  Κατά προτεραιότητα ιατροί και 
επαγγελματίες υγείας που 
εργάζονται στις Μονάδες και 
Υπηρεσίες Οικογενειακού 
Προγραμματισμού των 
Νοσοκομείων, στις Δημόσιες Δομές 
Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας του Ε.Σ.Υ. (Κέντρα 
Υγείας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, 
Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.), 

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
του 
σχολικού 
έτους

 Η διάρκεια των δράσεων να μην υπερβαίνει τη 
μία (1) διδακτική ώρα ανά θεματική ενότητα, 
ανά τάξη.

 Οι δράσεις  να διενεργούνται εντός σχολικού 
ωραρίου. 

 Η θεματική ενότητα «Οι σχέσεις στην 
Εφηβεία» να παρουσιάζεται από 
εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς επιστήμονες 
(π.χ. Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους κ.λ.π.).
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4. «Μεγαλώνω 
και αλλάζω! Τι 
μου συμβαίνει; 
Για μικρές και 
μεγαλύτερες 
έφηβες!»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας (ΣΤ΄ 
τάξης του 
Δημοτικού) και 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Α΄- 
Β΄ τάξεις του 
Γυμνασίου και 
Ειδικού Γυμνασίου)

5. «Οι σχέσεις 
στην εφηβεία»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Β΄- Γ΄ 
τάξεις Γυμνασίου)

6. «Σεξουαλική 
Αγωγή για 
κορίτσια»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Β΄-Γ΄ 
τάξεις Γυμνασίου)

7. «Σεξουαλική 
Αγωγή για 
αγόρια»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Β΄-Γ΄ 
τάξεις Γυμνασίου)

8. «Αντισύλληψη 
στην εφηβεία»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Α΄-Β΄ 
τάξεις Λυκείου)

σε άλλες υπηρεσίες Νοσοκομείων 
του Ε.Σ.Υ. (π.χ. Γυναικολογικές και 
Παιδιατρικές κλινικές, Υπηρεσίες 
Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας 
κ.τ.λ.), καθώς και σε υπηρεσίες 
Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών 
της χώρας, σε συνεργασία με τους 
εκπαιδευτικούς των οικείων 
Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης
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9. «Σεξουαλικώς 
Μεταδιδόμενες 
Λοιμώξεις»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Α΄-Β΄ 
τάξεις Λυκείου)

Γ. Προαγωγή της 
Εθελοντικής 
Αιμοδοσίας

10. «Εθελοντική 
Αιμοδοσία»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας 
(Δημοτικό) και 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Γυμνάσιο-Λύκειο)

 Κατά προτεραιότητα ιατροί και 
επαγγελματίες υγείας που 
εργάζονται στις
Υπηρεσίες/Τμήματα/Κέντρα 
Αιμοδοσίας των Νοσοκομείων του 
Ε.Σ.Υ. και στις Δημόσιες Δομές 
Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας του Ε.Σ.Υ., σε 
συνεργασία με τους 
προαναφερόμενους φορείς, καθώς 
και με τους/τις εκπαιδευτικούς των 
οικείων Περιφερειακών 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

 Ιατροί και επαγγελματίες υγείας  
που εργάζονται στις Διευθύνσεις 
Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών 
της χώρας

 Στελέχη αρμόδιων υπηρεσιών του 
Εθνικού Κέντρου Εθελοντικής 
Αιμοδοσίας

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
του 
σχολικού 
έτους

Η διάρκεια των παρουσιάσεων να μην 
υπερβαίνει τη μία (1) διδακτική ώρα. 

Δ. Αγωγή 
Στοματικής Υγείας

11. «Δόντια γερά-
Στοματική υγεία 
για παιδιά»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Νηπιαγωγείο-
Δημοτικό) 

Οδοντίατροι και επαγγελματίες 
υγείας που εργάζονται κατά 
προτεραιότητα (α) στις Δημόσιες 
Δομές Παροχής Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
του Ε.Σ.Υ. (Κέντρα Υγείας-Τοπικές 
Μονάδες Υγείας) και (β) στις 
υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειών της χώρας, σε 
συνεργασία με τους/τις 
εκπαιδευτικούς των οικείων 
Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
του 
σχολικού 
έτους

Η διάρκεια της δράσης να μην υπερβαίνει τις 
δύο (2) διδακτικές ώρες. 
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12. «Στοματική 
Υγεία και 
Διατροφή»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας 
(Νηπιαγωγείο-
Δημοτικό) και 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Γυμνάσιο-Λύκειο)

Οδοντίατροι και επαγγελματίες 
υγείας (κατά προτεραιότητα) που 
εργάζονται στις Δημόσιες Δομές 
Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας του Ε.Σ.Υ. 
(Κέντρα Υγείας, κ.ά.), στις ΤΟ.Μ.Υ., 
στις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 
των Περιφερειών της χώρας, σε 
συνεργασία με τους 
εκπαιδευτικούς και τους 
Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας των 
οικείων Περιφερειακών 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
του 
σχολικού 
έτους

 Η υλοποίηση του προγράμματος να λαμβάνει 
χώρα τουλάχιστον ένα δίμηνο μετά την έναρξη 
του σχολικού έτους.

 Το πρόγραμμα να υλοποιείται εντός σχολικού 
ωραρίου και να μην υπερβαίνει τη μία (1) 
διδακτική ώρα ανά παρουσίαση και ανά τάξη 
για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και τις δύο 
(2) διδακτικές ώρες ανά παρουσίαση και ανά 
τάξη για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

 Στις τάξεις του Δημοτικού το πρόγραμμα με 
τίτλο «Στοματική υγεία και διατροφή» να 
υλοποιείται, κατά προτίμηση, εφόσον 
προηγηθεί η υλοποίηση του προγράμματος με 
τίτλο: «Δόντια Γερά-Στοματική Υγεία για 
Παιδιά».

 Στις περιπτώσεις που στις σχολικές μονάδες 
έχει σχεδιαστεί η υλοποίηση προγράμματος 
του θεματικού άξονα ΙΣΤ. «Διατροφική 
Αγωγή», να ακολουθεί, κατά προτίμηση, και το 
πρόγραμμα με τίτλο «Στοματική υγεία και 
διατροφή».

Ε. Πρόληψη και 
Διαχείριση της 
Χρήσης Καπνού 
στα Σχολεία

13. «Ελλάδα 
Ελεύθερη 
Καπνού-Smoke 
Free Greece»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας (Ε΄-
ΣΤ΄ τάξεις 
Δημοτικού) και 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Γυμνάσιο και Α΄ 
τάξη Γενικού και 
Επαγγελματικού 
Λυκείου, καθώς και 
στις αντίστοιχες 
τάξεις των Ειδικών 
Σχολείων)

      • Εκπαιδευτικοί
• Επιστήμονες υγείας

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
του 
σχολικού 
έτους

• Το πρόγραμμα να μην υπερβαίνει τις δύο (2)  
   διδακτικές ώρες ανά παρουσίαση και ανά τάξη. 
• Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής στο 
   πρόγραμμα και τα έξοδα μετακίνησης, των   
    μαθητών και μαθητριών και των 
    εκπαιδευτικών, καλύπτονται από το 
    πρόγραμμα του George D. Behrakis 
    Ερευνητικού Εργαστηρίου της Ελληνικής 
    Αντικαρκινικής Εταιρείας.
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14. «Κάπνισμα; 
Όχι Εμείς»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Δ΄-
ΣΤ΄ τάξεις 
Δημοτικού)

 Εκπαιδευτικοί, κατόπιν 
επιμόρφωσής τους από 
στελέχη των Κέντρων 
Πρόληψης των Εξαρτήσεων 
και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας

 Στελέχη των Κέντρων 
Πρόληψης των Εξαρτήσεων 
και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
του 
σχολικού 
έτους

Το πρόγραμμα να μην υπερβαίνει τις τέσσερις 
(4) διδακτικές ώρες ανά παρουσίαση και ανά 
τάξη εντός ωρολογίου προγράμματος και 
σχολικού πλαισίου.

15. «Τα Δυνατά 
Όχι»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Νηπιαγωγείο-Α΄ 
έως Γ΄ τάξεις 
Δημοτικού)

Εκπαιδευτικοί

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
του 
σχολικού 
έτους

Το πρόγραμμα να υλοποιείται για περίοδο 
τουλάχιστον τριών (3) μηνών (20 έως 40 ώρες, οι 
οποίες θα διαχέονται κατά περίπτωση σύμφωνα 
με το πρόγραμμα σπουδών). 

16. «Ανασαίνω 
Ελεύθερα- Ζω 
Ελεύθερα»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας (Ε΄-
ΣΤ΄ τάξεις 
Δημοτικού) και 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Γυμνάσιο)

 Εκπαιδευτικοί
 Ιατροί και επαγγελματίες 

υγείας, των Δημόσιων Δομών 
Παροχής Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας (Κέντρα Υγείας, κ.ά.), 
των ΤΟ.Μ.Υ., των 
Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και 
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 
των Περιφερειακών Ενοτήτων

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
του 
σχολικού 
έτους

• Το πρόγραμμα να μην υπερβαίνει τη μία (1) 
   διδακτική ώρα ανά παρουσίαση και ανά τάξη 
   εντός σχολικού ωραρίου.
• Στο πλαίσιο του εν λόγω θεματικού άξονα να 
   αξιοποιηθεί, κατά προτίμηση, το πρόγραμμα 
   με τίτλο «Αναπνέω καθαρό αέρα», ως 
   εισαγωγική παρουσίαση στους μαθητές και 
   μαθήτριες Δημοτικού και της Α΄ τάξης 
   Γυμνασίου.

ΣΤ. Προαγωγή 
Ψυχικής Υγείας 
Παιδιού και 
Εφήβου

17. «Αλκοόλ και 
Νέοι»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Ε΄-
ΣΤ΄ τάξεις 
Δημοτικού) και 
Δευτεροβάθμιας 

Επαγγελματίες υγείας (γενικοί ιατροί, 
παιδίατροι, 
ψυχίατροι/παιδοψυχίατροι, 
επισκέπτες/ριες υγείας, 
νοσηλευτές/τριες, κοινωνικοί 
λειτουργοί, ψυχολόγοι) των Δημοσίων 
Δομών Παροχής Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
του 
σχολικού 
έτους

• Το πρόγραμμα να μην υπερβαίνει τις δύο (2) 
   διδακτικές ώρες ανά παρουσίαση και ανά τάξη 
   εντός σχολικού ωραρίου.
• Οι παρουσιάσεις είναι δυνατόν να 
   συνοδεύονται σε διακριτές ώρες από 
   προσαρμοσμένες βιωματικές ασκήσεις 
   διάρκειας μίας (1) διδακτικής ώρας ανάλογα με 
   την ηλικία των μαθητών και μαθητριών.
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Εκπαίδευσης 
(Γυμνάσιο-Λύκειο)

(Κέντρων Υγείας κλπ), των Τ.Ο.Μ.Υ., 
των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των 
Κέντρων Ψυχικής Υγείας και 
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων 
εκπαιδευμένοι από ομάδα 
επαγγελματιών δομών πρόληψης 
(ΚΕ.Θ.Ε.Α., ΚΕΣΑΝ, Αλκοολογικό 
Ιατρείο)

18. «Η 
διαφορετικότητα 
στη σχολική 
κοινότητα ως 
ευκαιρία για 
προσωπική 
ανάπτυξη»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Α΄-Δ΄ 
τάξεις Δημοτικού)

 Ιατροί και Επαγγελματίες Υγείας σε 
συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς

 Στελέχη ψυχικής υγείας του Κέντρου 
Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθήνας

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
του 
σχολικού 
έτους

Το πρόγραμμα να μην υπερβαίνει τις δύο (2) 
ώρες ανά τάξη και να υλοποιείται με διάχυση  
στη διδακτική ύλη, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
σπουδών.

19. «Τεχνικές 
χαλάρωσης για 
την πρόληψη και 
τον έλεγχο του 
στρες»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Γυμνάσιο-Λύκειο)

 Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής
 Ιατροί και επαγγελματίες υγείας των 

Δημόσιων Δομών Παροχής 
Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και Νοσοκομείων 
του Ε.Σ.Υ. και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
του 
σχολικού 
έτους

Το πρόγραμμα να έχει διάρκεια δύο (2) 
διδακτικές ώρες ανά τάξη και να υλοποιείται 
εντός σχολικού ωραρίου.

20. «Βιώνω τα 
Συναισθήματά 
μου»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Γυμνάσιο-Λύκειο)

 Ιατροί και επαγγελματίες υγείας των 
Δημόσιων Δομών Παροχής Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
(Κέντρα Υγείας, κ.ά.), των ΤΟ.Μ.Υ., των 
Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και 
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
του 
σχολικού 
έτους

Το πρόγραμμα να μην υπερβαίνει τις δύο (2) 
διδακτικές ώρες ανά τάξη και να υλοποιείται 
εντός σχολικού ωραρίου.

Ζ. Ηλιακή 
Ακτινοβολία-
Προστασία 
«Έξυπνοι στην ήλιο 
με ασφάλεια» 

21. «Η 
κουκουβάγια που 
αγαπούσε τον 
ήλιο»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Α΄-Γ΄ 
τάξεις Δημοτικού)

 Εκπαιδευτικοί (κατά προτεραιότητα)
 Επαγγελματίες υγείας, 

νοσηλευτές/τριες και 
επισκέπτες/τριες υγείας (όχι ιατροί) 
των Δημόσιων Δομών Παροχής 

Μάρτιος 
έως και 
Ιούνιος

Το πρόγραμμα να έχει διάρκεια μία (1) διδακτική 
ώρα ανά τάξη και να υλοποιείται εντός σχολικού 
ωραρίου.
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22. «Ο Φήλιος 
μαθαίνει για τον 
ήλιο»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Δ΄-
Στ΄ τάξεις 
Δημοτικού)

23. «Ο Φοίβος 
μαθαίνει για τον 
ήλιο»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Γυμνάσιο)

Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και Νοσοκομείων 
του Ε.Σ.Υ. και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων

Η. Υγιεινή και 
Προστασία των 
Ματιών και της 
Όρασης-Σ΄ 
αγαπώ… σαν τα 
μάτια μου

24. «Υγιεινή και 
προστασία των 
ματιών και της 
όρασης-Σ΄ 
αγαπώ… σαν τα 
μάτια μου»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας (Δ΄ - 
ΣΤ΄ τάξεις 
Δημοτικού) και 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Γυμνάσιο)

 Εκπαιδευτικοί 
 Ιατροί και επαγγελματίες υγείας των 

Δημόσιων Δομών Παροχής 
Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και Νοσοκομείων 
του Ε.Σ.Υ. και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
του 
σχολικού 
έτους

Το πρόγραμμα να έχει διάρκεια μία (1) διδακτική 
ώρα ανά τάξη και να υλοποιείται εντός σχολικού 
ωραρίου.   

Θ. Η Αξία της 
Τρίτης Ηλικίας-
Κατανοώντας και 
Φροντίζοντας τον 
Παππού και τη 
Γιαγιά

25. «Η Αξία της 
Τρίτης Ηλικίας-
Κατανοώντας και 
φροντίζοντας τον 
παππού και τη 
γιαγιά»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας (Ε΄ 
και ΣΤ΄ τάξεις 
Δημοτικού) και 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Γυμνάσιο)

 Εκπαιδευτικοί
 Ιατροί και επαγγελματίες υγείας των 

Δημόσιων Δομών Παροχής 
Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και Νοσοκομείων 
του Ε.Σ.Υ. και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
του 
σχολικού 
έτους

Το πρόγραμμα να έχει διάρκεια μία (1) διδακτική 
ώρα ανά τάξη και να υλοποιείται εντός σχολικού 
ωραρίου.

Ι. Πρόληψη 
Ατυχημάτων

26. «Ασφαλής 
Κολύμβηση για 
Πρόληψη 
Ατυχημάτων στο 
Νερό»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας 
(Δημοτικό) και 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Γυμνάσιο)

 Εκπαιδευτικοί
 Ιατροί και επαγγελματίες υγείας των 

Δημόσιων Δομών Παροχής Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
(Κέντρων Υγείας, κ.ά.), των ΤΟ.Μ.Υ., 
των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και 
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων

Απρίλιος 
έως Ιούνιος

Το πρόγραμμα να μην υπερβαίνει τη μία (1) 
διδακτική ώρα ανά τάξη και να υλοποιείται 
εντός σχολικού ωραρίου.
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27. «Πρόληψη 
Ατυχημάτων»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας 
(Δημοτικό) και 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Γυμνάσιο)

 Εκπαιδευτικοί
 Ιατροί και επαγγελματίες υγείας των 

Δημόσιων Δομών Παροχής Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
(Κέντρων Υγείας, κ.ά.), των ΤΟ.Μ.Υ., 
των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και 
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
του 
σχολικού 
έτους

Το πρόγραμμα να μην υπερβαίνει τη μία (1) 
διδακτική ώρα ανά παρουσίαση και ανά τάξη και 
να υλοποιείται εντός σχολικού ωραρίου.

28. «Ασφαλείς 
διαδρομές προς 
και από το 
σχολείο»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Δ΄ 
έως ΣΤ΄ τάξεις 
Δημοτικού) 

 Εκπαιδευτικοί (κατά προτεραιότητα)
 Ιατροί και επαγγελματίες υγείας των 

Δημόσιων Δομών Παροχής 
Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και Νοσοκομείων 
του Ε.Σ.Υ. και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων

 Στελέχη του Ε.Κ.Α.Β. (Ιατροί, 
Νοσηλευτές/τριες, Διασώστες/τριες 
Πληρώματα Ασθενοφόρων) 

 Το πρόγραμμα να έχει διάρκεια μία (1) 
διδακτική ώρα ανά τάξη εντός σχολικού 
ωραρίου.

 Σε περίπτωση υλοποίησης δράσεων εκτός 
σχολείου, ισχύουν οι προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 11 και 12 του 
παρόντος εγγράφου. 

29. «Οι νέοι στην 
κυκλοφορία»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Γυμνάσιο-Λύκειο)

 Εκπαιδευτικοί (κατά προτεραιότητα)
 Ιατροί και επαγγελματίες υγείας των 

Δημόσιων Δομών Παροχής 
Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και Νοσοκομείων 
του Ε.Σ.Υ. και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων

 Στελέχη του Ε.Κ.Α.Β. (Ιατροί, 
Νοσηλευτές/τριες, Διασώστες/τριες 
Πληρώματα Ασθενοφόρων)

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
του 
σχολικού 
έτους

 Το πρόγραμμα να έχει διάρκεια δύο (2) 
διδακτικές ώρες ανά τάξη εντός σχολικού 
ωραρίου.

 Σε περίπτωση υλοποίησης δράσεων εκτός 
σχολείου, ισχύουν οι προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 11 και 12 του 
παρόντος εγγράφου.

30. «Πρώτες 
Βοήθειες για 
Παιδιά»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας (Ε΄ 
και ΣΤ΄ τάξεις 
Δημοτικού) και 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Γυμνάσιο)

 Εκπαιδευτικοί
 Ιατροί και επαγγελματίες υγείας των 

Δημόσιων Δομών Παροχής 
Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας (Κέντρων Υγείας, 
κ.ά.), των ΤΟ.Μ.Υ., των 
Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και 
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
του 
σχολικού 
έτους

Το πρόγραμμα να μην υπερβαίνει τη μία (1) 
διδακτική ώρα ανά παρουσίαση και ανά τάξη 
εντός σχολικού ωραρίου.

 Να ληφθεί υπόψη ότι «το υλικό “Πρώτες 
Βοήθειες-Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς” στο 
πρόγραμμα “Πρώτες Βοήθειες για παιδιά” 
περιέχει οδηγίες για ενέργειες Πρώτων 
Βοηθειών που δεν απαιτούν ιδιαίτερη 
εκπαίδευση και είναι σημαντικές σε περίπτωση 
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ανάγκης χρήσης τους αλλά σε καμία περίπτωση 
δεν αποτελεί υποχρέωση των εκπαιδευτικών 
τυχόν απομνημόνευση ή χρήση τους».

ΙΑ. Πρόληψη 
Λοιμώξεων 
HIV/AIDS, 
Ηπατίτιδες

31. «Πρόληψη 
λοιμώξεων 
HIV/AIDS, 
Ηπατίτιδες»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Γ΄ 
τάξη Γυμνασίου-
Λύκειο)

 Ιατροί και επαγγελματίες υγείας των 
Δημόσιων Δομών Παροχής 
Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και Νοσοκομείων 
του Ε.Σ.Υ. και των Υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, εφόσον καταρτιστούν στο 
εν λόγω αντικείμενο

 Στελέχη του Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας (Ιατροί, 
Επαγγελματίες υγείας, Ψυχολόγοι, 
Κοινωνικοί λειτουργοί, 
Κοινωνιολόγοι) 

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
του 
σχολικού 
έτους

Το πρόγραμμα να έχει διάρκεια έως δύο (2) 
διδακτικές ώρες ανά τάξη εντός σχολικού 
ωραρίου.

ΙΒ. Υγιής Στάση 
Σώματος-Βάδιση

32. «Στέκομαι 
σωστά και 
ασκούμαι»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Β΄ 
έως ΣΤ΄ τάξεις 
Δημοτικού)

• Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής
• Ιατροί, Φυσικοθεραπευτές και 

Επισκέπτες Υγείας των Δημόσιων 
Δομών Παροχής Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και 
Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των 
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων 

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
του 
σχολικού 
έτους

Το πρόγραμμα να έχει διάρκεια μία (1) διδακτική 
ώρα ανά τάξη εντός σχολικού ωραρίου.

33. «Αναπνέω 
καθαρό αέρα»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας 
(Δημοτικό) και 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Α΄ 
τάξη Γυμνασίου)

 Εκπαιδευτικοί
 Ιατροί και επαγγελματίες υγείας των 

Δημόσιων Δομών Παροχής 
Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και Νοσοκομείων 
του Ε.Σ.Υ. και των Υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών 
Ενοτήτων 

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
του 
σχολικού 
έτους

Το πρόγραμμα να έχει διάρκεια μία (1) διδακτική 
ώρα ανά τάξη εντός σχολικού ωραρίου.

ΙΓ. Υγιής Αναπνοή-
Πρόληψη 
Αλλεργιών στην 
Παιδική Ηλικία

34. «Αλλεργίες 
στα Παιδιά»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Δ΄-
ΣΤ΄ τάξεις 

 Εκπαιδευτικοί 
 Ιατροί αλλεργιολόγοι του Ε.Σ.Υ. καθώς 

και επαγγελματίες υγείας: 
επισκέπτες/τριες υγείας και 
νοσηλευτές/τριες των Δημόσιων 

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
του 
σχολικού 
έτους

Το πρόγραμμα να μην υπερβαίνει τη μία (1) 
διδακτική ώρα ανά τάξη εντός σχολικού 
ωραρίου.
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Δημοτικού) Δομών Παροχής Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
(Κέντρα Υγείας, κ.ά.), των ΤΟ.Μ.Υ., 
των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και 
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων

ΙΔ. Περιβάλλον και 
Υγεία

35. «Περιβάλλον 
και Υγεία»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας 
(Δημοτικό) και 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Γυμνάσιο)

 Εκπαιδευτικοί
 Ιατροί και επαγγελματίες υγείας των 

Δημόσιων Δομών Παροχής Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
(Κέντρων Υγείας, κ.ά.), των ΤΟ.Μ.Υ., 
των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και 
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
του 
σχολικού 
έτους

• Το πρόγραμμα να μην υπερβαίνει τη μία (1) 
   διδακτική ώρα ανά παρουσίαση και ανά τάξη 
   εντός σχολικού ωραρίου. 
• Στο πλαίσιο του εν λόγω θεματικού άξονα να 
   αξιοποιηθεί, κατά προτίμηση, το εκπαιδευτικό 
   υλικό του προγράμματος με τίτλο «Αναπνέω 
   καθαρό αέρα», ως εισαγωγική παρουσίαση 
   στους μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού 
   και της Α΄ τάξης Γυμνασίου.

ΙΕ: Υγιής Ύπνος: 
Σημασία, 
Ασφάλεια, 
Απόλαυση

36. «Υγιής Ύπνος: 
Σημασία, 
Ασφάλεια, 
Απόλαυση»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Γυμνάσιο- Α΄-Β΄ 
τάξεις Λυκείου)

 Εκπαιδευτικοί
 Ιατροί και επαγγελματίες υγείας των 

Δημόσιων Δομών Παροχής Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και 
Ψυχικής Υγείας (Κέντρων Υγείας, 
Κέντρων Ψυχικής Υγείας κ.ά.), των 
ΤΟ.Μ.Υ., των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. 
και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
του 
σχολικού 
έτους

Το πρόγραμμα να υλοποιείται:
 α) είτε σε δύο (2) διδακτικές ώρες ανά τάξη με 
αρχική προβολή του ντοκιμαντέρ και στη 
συνέχεια διενέργεια της παρουσίασης,
 β) είτε με ανεξάρτητη προβολή του ντοκιμαντέρ 
και συζήτηση μίας (1) διδακτικής ώρας, 
τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν τη διενέργεια 
της παρουσίασης.

ΙΣΤ. Διατροφική 
Αγωγή

37. «Τρώω 
έξυπνα, νιώθω 
καλά»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας 
(Νηπιαγωγείο-
Δημοτικό) και 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Γυμνάσιο-Λύκειο)

 Εκπαιδευτικοί
 Ιατροί και επαγγελματίες υγείας όπως 

διαιτολόγοι, επισκέπτες/τριες υγείας, 
νοσηλευτές/τριες, κ.ά. των Δημόσιων 
Δομών Παροχής Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
(Κέντρα Υγείας, κ.ά.), των ΤΟ.Μ.Υ., 
των Νοσοκομείων του Ε..Σ.Υ. και 
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων 

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
του 
σχολικού 
έτους

 Το πρόγραμμα να μην υπερβαίνει τη μία (1) 
διδακτική ώρα ανά παρουσίαση και ανά τάξη 
εντός σχολικού ωραρίου. 

 Το σχετικό παιδαγωγικό υλικό για παιχνίδια και 
βιωματικές δράσεις δύναται να αξιοποιείται στο 
πλαίσιο του διδακτικού ωραρίου μετά την 
υλοποίηση του προγράμματος.
• Στις περιπτώσεις που στις σχολικές μονάδες 
έχει σχεδιαστεί η υλοποίηση προγράμματος του 
εν λόγω θεματικού άξονα ΙΣΤ. «Διατροφική 
αγωγή», να ακολουθεί, κατά προτίμηση, και το 
πρόγραμμα «Στοματική υγεία και διατροφή».
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ΙΖ. Τεχνολογία-
Διαδίκτυο-Εφηβεία

38. «Τεχνολογία-
Διαδίκτυο-
Εφηβεία»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας (Ε΄-
ΣΤ΄ τάξεις 
Δημοτικού) και 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Γυμνάσιο)

 Εκπαιδευτικοί
 Ιατροί και επαγγελματίες υγείας των 

Δημόσιων Δομών Παροχής Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και 
Ψυχικής Υγείας (Κέντρα Υγείας, ΚΨΥ, 
κ.ά.), των ΤΟ.Μ.Υ., των Νοσοκομείων 
του Ε.Σ.Υ. και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων, 
καθώς και επαγγελματίες υγείας – 
συνεργάτες της Μονάδας Εφηβικής 
Υγείας της Β΄ Πανεπιστημιακής 
Παιδιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, 
καταρτισμένων στο πλαίσιο του 
προγράμματος ΑΡΙΑΔΝΗ.

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
του 
σχολικού 
έτους

Το πρόγραμμα να υλοποιείται με τις κάτωθι 
προϋποθέσεις: 
α) Είτε ως ολοκληρωμένο πρόγραμμα, με την 
υλοποίηση και των έξι (6) διαδοχικών 
εργαστηρίων από το κάθε ένα από τα δύο 
εγχειρίδια (“YOUTH online” και “YOUTH tech”), 
διάρκειας δύο (2) διδακτικών ωρών έκαστο. 
Για το Γυμνάσιο, μετά το πρώτο εισαγωγικό 
εργαστήριο, κατά προτίμηση, να αξιοποιείται 
συνοδευτικά η σχετική παρουσίαση powerpoint 
διάρκειας μίας (1) διδακτικής ώρας.
β) Είτε ως πρόγραμμα βραχύχρονης διάρκειας, 
με μερική εφαρμογή του υλικού ως εξής :
1. Για τις Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού, να προηγείται 
η υλοποίηση του πρώτου εισαγωγικού 
εργαστηρίου και να ακολουθεί η διενέργεια δύο 
άλλων εργαστηρίων επιλογής του/της 
συντονιστή/ριας του προγράμματος.
2. Για τις τάξεις του Γυμνασίου, να υλοποιείται 
το εισαγωγικό εργαστήριο και ακολούθως να 
αξιοποιείται η σχετική παρουσίαση powerpoint, 
καθώς και δύο άλλα εργαστήρια επιλογής 
του/της συντονιστή/τριας.
Τα εργαστήρια να υλοποιούνται σε εβδομαδιαία 
βάση (ένα εργαστήρι ανά εβδομάδα, εντός 
σαράντα ημερών).

39. «Εθισμός και 
Διαδίκτυο-
Παρέμβαση

ΙΗ. Ενδυνάμωση 
Υγείας Εφήβων 40. «Εκφοβισμός 

στον Φυσικό και 
Διαδικτυακό 
Χώρο»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας (Ε΄-
ΣΤ΄ τάξεις 
Δημοτικού) και 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Γυμνάσιο και Α΄ 
Λυκείου)

 Εκπαιδευτικοί
 Ιατροί και επαγγελματίες υγείας των 

Δημόσιων Δομών Παροχής Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και 
Ψυχικής Υγείας (Κέντρα Υγείας, ΚΨΥ, κ.ά.), 
των ΤΟ.Μ.Υ., των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. 
και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και 
επαγγελματίες υγείας – συνεργάτες της 
Μονάδας Εφηβικής Υγείας της Β΄ 
Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής 
του ΕΚΠΑ, καταρτισμένων στο πλαίσιο του 
προγράμματος ΑΡΙΑΔΝΗ.

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
του 
σχολικού 
έτους

• Κατά την υλοποίηση του προγράμματος να 
προηγείται η παρουσίαση διάρκειας έως δύο (2) 
διδακτικών ωρών και ακολούθως να 
διενεργούνται ένα ή δύο βιωματικά εργαστήρια 
από τις σχετικές θεματικές ενότητες.
• Τα βιωματικά εργαστήρια να μην υπερβαίνουν 
τις δύο (2) διδακτικές ώρες έκαστο.
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41. 
«Οργανούληδες– 
Όλα όσα θα 
πρέπει να ξέρετε 
για τα ανθρώπινα 
όργανα»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Γ΄-
ΣΤ΄ τάξεις 
Δημοτικού)

ΙΘ. Προαγωγή της 
Δωρεάς Οργάνων 
και των 
Μεταμοσχεύσεων 
σε Παιδιά και 
Εφήβους

42. « Δωρεά και 
μεταμόσχευση 
Ιστών και 
Οργάνων. Τι 
είναι, πώς 
λειτουργεί»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
(Λύκειο όλων των 
τύπων)

 Εκπαιδευτικοί
 Ιατροί και επαγγελματίες υγείας των 

Δημόσιων Δομών Παροχής Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
(Κέντρων Υγείας, κλπ), των Τ.ΟΜ.Υ., 
των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και 
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων

 Στελέχη του Εθνικού Οργανισμού 
Μεταμοσχεύσεων και του 
Κοινωφελούς  Ιδρύματος Αλέξανδρος 
Σ. Ωνάσης – Onassis Foundation.

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
του 
σχολικού 
έτους

• Το πρόγραμμα να μην υπερβαίνει τη μία (1) 
   διδακτική ώρα ανά παρουσίαση και ανά τάξη 
   και να υλοποιείται εντός σχολικού ωραρίου.
• Οι παρουσιάσεις δύνανται να συνοδεύονται 
   από τη διενέργεια εργαστηρίων με παιχνίδια   
   και προβολή βίντεο ευαισθητοποίησης.

Κ. Άσκηση-
Δραστηριότητα-
Παιχνίδι στη ζωή 
του Παιδιού και 
του Εφήβου

43. «Άσκηση-
Δραστηριότητα-
Παιχνίδι στη ζωή 
του Παιδιού και 
του Εφήβου»

Μαθητές και 
μαθήτριες 
σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας 
(Δημοτικό) και 
Δευτεροβάθμιας 
(Γυμνάσιο-Λύκειο) 
Εκπαίδευσης όλων 
των τύπων

 Εκπαιδευτικοί της τάξης ή/και 
επαγγελματίες υγείας

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
του 
σχολικού 
έτους 

 Το πρόγραμμα να μην υπερβαίνει τη μία (1) 
διδακτική ώρα ανά παρουσίαση και ανά τάξη 
εντός σχολικού ωραρίου.

 Οι παρουσιάσεις είναι δυνατόν να 
συνοδεύονται από βιωματικό εργαστήριο και 
παραδοσιακό ομαδικό παιχνίδι από το σχετικό 
τετράδιο στο πλαίσιο του μαθήματος της 
φυσικής αγωγής, των διαλειμμάτων ή άλλου 
χρόνου δραστηριοτήτων. 
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Σε περίπτωση υλοποίησης των προγραμμάτων με διαδικτυακό τρόπο και σε ελληνικά 
σχολεία του εξωτερικού, ο Φορέας δύναται να επικοινωνεί απευθείας με τους Συντονιστές 
Εκπαίδευσης Εξωτερικού, στοιχεία των οποίων παρατίθενται στον συνημμένο πίνακα.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς 
προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για 
την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να 
εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο 
ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική 
καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν 
την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του προγράμματος, λαμβάνοντας 
υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την 
αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου η παρούσα έγκριση αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. http://edu-gate.minedu.gov.gr/.

Συν.: Ηλεκτρονικό αρχείο excel

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού κας Ζ. Μακρή
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Π.Ε., Δ.Ε. και Ε.Α. 
3. Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β΄
4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Β΄
5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Β΄
6. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
7. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
8. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄ ((http://edu-gate.minedu.gov.gr/)
9. ΔΙΠΟΔΕΜΣ Τμήμα Α΄

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε., Δ.Ε. ΚΑΙ Ε.Α.

                                                            

                                                              
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΚΟΠΤΣΗΣ

http://edu-gate.minedu.gov.gr/
http://edu-gate.minedu.gov.gr/
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