
 

   
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

   

 

 

 

Θέμα: Έγκριση υλοποίησης Προγραμμάτων Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας σε σχολικές 
μονάδες της Περιφέρειας Αττικής για το σχολ. έτος 2017-2018.  

Σχετ.: τα με αρ. πρωτ. 136014/Δ2/11-08-2017 και 143938/Δ2/01-09-2017 εισερχόμενα 

έγγραφα του οικείου Υπουργείου. 

 Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 15399/01-08-2017 έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι 
εγκρίνουμε την υλοποίηση προγραμμάτων για την Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας, με 
ενημερωτικές ομιλίες και προληπτικούς ελέγχους που προτίθεστε να διοργανώσετε σε 
συνεργασία με τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας,  σε σχολικές μονάδες  της Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς σας. Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2017-2018. 

 Τα προγράμματα έχουν στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
μαθητών/μαθητριών σε θέματα αγωγής υγείας στις εξής θεματικές:  

 Πρόληψη Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων 

 Πρόγραμμα προαγωγής στοματικής υγείας  
και θα πραγματοποιηθούν από ιατρούς και οδοντιάτρους υπαλλήλους της Περιφέρειας 
Αττικής. 

 Τα εν λόγω προγράμματα είναι προαιρετικά και δωρεάν για τους μαθητές και θα 
πραγματοποιηθούν, χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων, μετά από 
συνεννόηση με τους Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων, ενώ για τη συμμετοχή των 
μαθητών σε αυτά απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους, οι οποίοι θα 
παρέχουν και τις εκάστοτε πληροφορίες για το ιστορικό του παιδιού. Κατά τη διάρκεια των 
προγραμμάτων, οι Ιατροί που διενεργούν την κλινική εξέταση παρακαλούνται όπως 
καταγράφουν ενυπόγραφα τα στοιχεία και τα ευρήματα μόνο στα βιβλιάρια υγείας των 
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μαθητών, αλλά και να ενημερώσουν υπεύθυνα τους γονείς των μαθητών/τριών για πιθανά 
προβλήματα υγείας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων 
τους.  

 Επισημαίνεται επίσης, ότι κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διάθεσης οποιουδήποτε 
υλικού, το οποίο αφορά σε έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων, 
ή δεν είναι εγκεκριμένο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η συνεργασία με τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας 
των οικείων Διευθύνσεων κρίνεται απαραίτητη.  

Μετά το τέλος των Προγραμμάτων παρακαλούμε, όπως κοινοποιηθούν στην Υπηρεσία μας τα 
αποτελέσματα.  
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