
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ,  ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟ  2019-2020. 
 
 
 Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. :  Γ1γ/ΓΦ3.3,13,18Ζ  ΦΑΥ4,6(2019) /Γ.Π. οικ  76747  της 
 1/11/2019  με  θέμα:   «Ανάπτυξη – υλοποίηση από το Υπουργείο Υγείας δράσεων και 
παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο 
πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο για το σχολικό έτος 2019-2020»  (ΑΔΑ : 
ΩΝ8Α465ΦΥΟ-9ΟΝ) εγγράφου και λαμβάνοντας υπόψη την τριετή εμπειρία ανάπτυξης των 
παρεμβάσεων στις Σχολικές Μονάδες από τις Μονάδες Υγείας και τις Υ.Πε., καθώς  και  το 
περιεχόμενο των  κατά περιόδους  σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από τις Υ.Πε., 
 η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Γ΄, καταθέτει τις ακόλουθες  
επισημάνσεις / διευκρινίσεις :  
 
1. Οι φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ανάπτυξη των παρεμβάσεων 
δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της 
Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο για το σχολικό έτος 2019-2020, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο σχετικό έγγραφο (ενότητα IV., 3.α., I.), καλούνται να συμπληρώσουν το 
πίνακα 1 του Παραρτήματος 1  και  να τον αποστείλουν έως τις  20  Νοεμβρίου  2019 στις 
οικείες Υ.Πε.,  προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές εγκριτικές αποφάσεις. 
 Στους εν λόγω πίνακες απαραίτητο είναι να ορίζονται (με σχετική αναγραφή και 
BOLD)  ανά Μονάδα Υγείας ή φορέα, οι Συντονιστές Παρεμβάσεων Αγωγής Υγείας  (ΣΠΑΥ) 
οι οποίοι, σύμφωνα με το έγγραφο, αναλαμβάνουν συγκεκριμένο ρόλο για διάφορα 
θέματα. 
 
2.  Οι οργανισμοί και οι επιστημονικοί φορείς (ΕΚΕΑ, ΕΚΑΒ, ΕΟΔΥ, ΙΥΠ, κα) που, ανάλογα με 
το θεματικό άξονα, οι επαγγελματίες υγείας και τα στελέχη τους, αναφέρεται ότι θα 
μετέχουν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων στα σχολεία, δύνανται να δηλώνουν τα 
στοιχεία των ιατρών και επαγγελματιών υγείας ή άλλων στελεχών τους, με καθορισμό 
αντίστοιχου Συντονιστή, σε έγγραφο που θα το αποστέλλουν στην αρμόδια Δ/νση του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. για έγκριση εισόδου σε σχολεία συγκεκριμένων περιοχών ή περιφερειών ή σε 
εθνικό επίπεδο (ενότητα IV., 3.α., IV). 
 
3. Προς διευκόλυνση συντονισμού των διαδικασιών ενημέρωσης των ιατρών και 
επαγγελματιών υγείας που υπηρετούν σε Νοσοκομεία, προκειμένου να δηλώσουν 
εγκαίρως συμμετοχή και να συμπληρωθεί ο Πίνακας 1, αλλά και να επισπευθούν οι 
ενέργειες υλοποίησης των παρεμβάσεων, την ευθύνη παρακολούθησης και διεξαγωγής 
των σχετικών ενεργειών αναλαμβάνουν τα Τμήματα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και 
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης  σε συνεργασία με το Γραφείο Διοικητή (βλ. ενότητα IV., 3.α., 
I). 
 Επισημαίνεται ότι ο καθορισμός του Συντονιστή Παρεμβάσεων Αγωγής Υγείας  
(ΣΠΑΥ) για τα Νοσοκομεία, είναι επιστήμονας υγείας που δύναται να υπηρετεί και στο εν 
λόγω τμήμα. 
 
 
4. Κατά την νέα περίοδο (2019-2020) ανάπτυξης των παρεμβάσεων στις Σχολικές 
Μονάδες, έχουν προστεθεί νέοι θεματικοί άξονες και επιμέρους παρεμβάσεις, γεγονός 
που αυξάνει την ποικιλότητα των θεμάτων υγείας (συνολικά 18 θεματικοί άξονες / 30 
παρεμβάσεις). 



 Από την συλλογή των δεδομένων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων και 
δράσεων για το σχολικό έτος 2018-2019 (συνολικά 13 θεματικοί άξονες / 20 παρεμβάσεις),  
προκύπτει η περιορισμένη υλοποίηση των νέων θεματικών αξόνων/παρεμβάσεων (από Ε. 
έως ΙΓ.) και η αντίστοιχη διενέργεια δράσεων συνολικά στη χώρα (περίπου 110), ενώ 
διαπιστώθηκε σημαντική βελτίωση ανάπτυξης των θεματικών αξόνων Α. έως Δ. 
 Παρακαλείσθε για τους ανωτέρω λόγους,  να δοθεί έμφαση από όλες τις 
Μονάδες Υγείας, στη συμμετοχή των στελεχών τους για τη δήλωση και ιδιαίτερα για την 
υλοποίηση των θεματικών αξόνων/παρεμβάσεων  από το Δ2.  έως το  ΙΗ.   
 
5.   Για το σχολικό έτος 2019-2020 έχει εγκριθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ/ΙΕΠ η διεξαγωγή Έρευνας με 
θέμα  «Αξιολόγηση της οργάνωσης και της υλοποίησης στις σχολικές μονάδες, δράσεων και 
παρεμβάσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της 
Αγωγής Υγείας που αναπτύσσονται από το Υπουργείο Υγείας»,  το περιεχόμενο και οι 
διαδικασίες υλοποίησης της οποίας, αδρά περιγράφονται στην ενότητα ΙΙΙ  του εγγράφου. 
Στο πλαίσιο υλοποίησης  αυτής θα εκδοθεί σύντομα νέο έγγραφο του Υ.Υ.  με 
προσδιορισμό των Μονάδων Υγείας του δείγματος, με περιγραφή των διαδικασιών και 
ενεργειών ανάπτυξης-υλοποίησης της έρευνας, καθώς και με διαβίβαση των 
ερωτηματολογίων και άλλων σχετικών εντύπων. 
  
6.  Σύμφωνα με την ενότητα  IV., 3.α., VI.,  του σχετικού εγγράφου του Υ.Υ., παρέχεται η 
δυνατότητα  σε Εθνικό επίπεδο αξιοποίησης  προτυποποιημένων και εγκεκριμένων από το 
Υ.ΠΑΙ.Θ/Ι.Ε.Π. εντύπων  :   Έντυπο Α   Ενημερωτική επιστολή,     Έντυπο Β Έντυπο 
συγκατάθεσης,  τα οποία είναι στο Παράρτημα 2  του εγγράφου. 
 Το έντυπο συγκατάθεσης που συμπληρώνεται από τους γονείς/κηδεμόνες φυλάσσεται 
αποκλειστικά  και μόνο  από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας  και  είναι στη μέριμνα 
του/της εκπαιδευτικού να γνωρίζει τους/τις μαθητές/τριες που  έχουν τη συγκατάθεση να 
μετέχουν στις σχετικές διαδικασίες ενημέρωσης και έρευνας. 
 Τα εν λόγω έντυπα διανέμονται με ευθύνη των Συντονιστών  Παρεμβάσεων 
Αγωγής Υγείας (ΣΠΑΥ) των Μονάδων Υγείας, εγκαίρως στις  σχολικές μονάδες μετά  το 
πέρας των δηλώσεων συμμετοχής της  Μονάδας Υγείας στην οικεία Υ.Πε. (Νοέμβριο – 
Δεκέμβριο),  για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων θεματικών αξόνων/παρεμβάσεων, ώστε 
να ενημερωθεί η μαθητική κοινότητα  και  να συλλεχθούν τα σχετικά έντυπα 
συγκατάθεσης. 

         Επισημαίνεται ότι στο σχετικό ενημερωτικό έντυπο Α, που κοινοποιείται με το παρόν 
ηλεκτρονικό μήνυμα στους φορείς, αναγράφεται ήδη ο αριθμός πρωτοκόλλου και η  
ημερομηνία του σχετικού εγγράφου του Υ.Υ. και καλείσθε να συμπληρώσετε την  ΑΔΑ 
αυτού στο σχετικό πεδίο για ενημέρωση των γονέων, ενώ αυτό θα συνοδεύεται από πίνακα 
με τους θεματικούς άξονες/παρεμβάσεις που δήλωσε να αναπτύξει η συγκεκριμένη 
Μονάδα Υγείας. 

 
   7. Η συνεργασία με τους Συντονιστές Παρεμβάσεων Αγωγής Υγείας και σχολικών 

δραστηριοτήτων των κατά περίπτωση Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ΠΕ και ΔΕ, είναι 
απαραίτητο να γίνει σε μία κοινή συνάντηση με την παρουσία των Συντονιστών 
Παρεμβάσεων Αγωγής Υγείας (ΣΠΑΥ)  των  Μονάδων Υγείας,  καθώς και των αντίστοιχων 
υπευθύνων των  Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας (εφόσον εγγράφως έχουν αποφασίσει την 
συμμετοχή τους στους θεματικού άξονες). 
 
8.  Για την εφαρμογή του ως άνω σχετικού εγγράφου, απαραίτητο είναι η έκδοση των 
αναφερομένων σε αυτό Αποφάσεων των Διοικητών των Υ.Πε.,  περί ανάπτυξης δράσεων 
και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης  του μαθητικού πληθυσμού,  να είναι 
σύμφωνη με τα όσα ορίζονται στην ενότητα  IV., 3.α., III, IV. 
 Επισημαίνεται ότι οι Υ.Πε. καλούνται να εκδίδουν μία και μόνο ενιαία απόφαση.  Η 
εμπειρία έως σήμερα,  έχει αναδείξει ότι οι όποιες καθυστερήσεις μερικών μονάδων υγείας 



για συμπληρωματική δήλωση ορισμένων στελεχών τους, δεν συμβάλει ουσιαστικά στην 
υλοποίηση των παρεμβάσεων, εφόσον μικρότερος αριθμός ιατρών και επαγγελματιών 
υγείας υλοποιεί αυτές στα σχολεία, ως προς αυτούς που δηλώνουν αρχικώς. Το γεγονός 
αυτό καθυστερεί την έκδοση των αποφάσεων των Υ.Πε. με αποτέλεσμα να μετατίθεται η 
περίοδος έναρξης των παρεμβάσεων στα σχολεία.  
 Επίσης, σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης ή συμπλήρωσης των αρχικών 
αποφάσεων, οι Υ.Πε. καλούνται να ενσωματώνουν αυτές στην αρχική και να εκδίδεται εκ 
νέου, νέα και ενιαία (με αναφορά σε όλες τις Μονάδες και τους επαγγελματίες για 
αποφυγή παραλείψεων και οργανωτικών – συντονιστικών προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο 
με τις Υπηρεσίες Εκπαίδευσης). 
 
9. Οι αποφάσεις των Υ.Πε. αποστέλλονται άμεσα στην αρμόδια Δ/νση του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
προκειμένου να εκδοθούν τα εγκριτικά έγγραφα  εισόδου στις Σχολικές Μονάδες, μετά την 
έκδοση των οποίων είναι δυνατή η επίσκεψη σε αυτές των επιστημόνων υγείας, σύμφωνα 
με τον προγραμματισμό τους. 
 
10. Δεν σχετίζεται και δεν συνδέεται με το ως άνω σχετικό έγγραφο του Υ.Υ. για τις 
παρεμβάσεις, η διενέργεια  προληπτικών ιατρικών εξετάσεων,  ελέγχων Βιβλιαρίου Υγείας 
Παιδιού, εμβολιαστικής κάλυψης, εκτίμησης αναγκών υγείας  (βλ.  την ενότητα IV., 3.γ. του 
σχετικού εγγράφου), εκτός από τη διενέργεια των προληπτικών οδοντιατρικών ελέγχων που 
συμπεριλαμβάνονται στην παρέμβαση  Δ.1.  «Αγωγή Στοματικής Υγείας». 
 
Επομένως  στις αποφάσεις των Υ.Πε. για τις παρεμβάσεις της αγωγής υγείας δεν θα 
συμπεριλαμβάνονται άλλου είδους παρεμβάσεις προληπτικού χαρακτήρα που θα 
διενεργούνται από αντίστοιχους επαγγελματίες υγείας  ως  προς την αποφυγή σύγχυσης. 
 
11.  Όλο το εποπτικό υλικό που έχει εγκριθεί για την ανάπτυξη των θεματικών 
αξόνων/παρεμβάσεων, προκειμένου να αξιοποιηθεί από τους ιατρούς και επαγγελματίες 
υγείας που μετέχουν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων, αλλά και για να ενημερωθούν οι 
υπηρεσίες, οι φορείς, τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς,  είναι αναρτημένο στον 
ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας: www.moh.gov.gr, στην κατηγορία: Υγεία 
→Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας → Δράσεις, Παρεμβάσεις και Προγράμματα 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας → Αγωγή Υγείας → Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση 
του μαθητικού πληθυσμού (με αναφορά στο υλικό ανά θεματικό άξονα). 
 
12.  Ως προς την συμμετοχή των επαγγελματιών :  
α. Στους θεματικούς άξονες των παρεμβάσεων αγωγής υγείας απαραίτητο είναι να 
συμμετέχουν οι επαγγελματίες υγείας που πρωτίστως έχουν τα σχετικά επαγγελματικά 
δικαιώματα, την εμπειρία αλλά και υπηρετούν στις  ανάλογες υπηρεσίες του φορέα τους, 
 όπως κατά περίπτωση αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο.  
β. Οι επικουρικοί ιατροί που υπηρετούν στις Μονάδες Υγείας είναι δυνατόν να 
συμμετέχουν στις παρεμβάσεις αγωγής υγείας, εφόσον θα υπηρετούν σε αυτές κατά την 
περίοδο υλοποίησης των παρεμβάσεων. 
γ. Οι επαγγελματίες υγείας ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών/τριων δεν είναι δυνατόν να 
συμμετέχουν στις παρεμβάσεις αγωγής υγείας στο μαθητικό πληθυσμό εφόσον αυτό δεν 
προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο  (άρθρο 2  Π.Δ. 210  ΦΕΚ 165 Α’ 24/07/2001). 
Συνεπώς οι Μονάδες Υγείας καλούνται να μην δηλώνουν τους  ΔΕ Βοηθούς 
Νοσηλευτών/τριων να συμμετάσχουν στις παρεμβάσεις,  ενώ οι Υ.Πε. καλούνται στις 
αποφάσεις που εκδίδουν να λαμβάνουν την σχετική μέριμνα. 
δ. Οι ιατροί και οι επαγγελματίες υγείας που στελεχώνουν τις  Τ.ΟΜ.Υ  μπορούν  να 
υλοποιήσουν τις δράσεις  σε συνεργασία και με τον συντονισμό των αντίστοιχων Κέντρων 
Υγείας Αναφοράς, και όχι μεμονωμένα. 



ε.  Η εμπειρία των φορέων και των επαγγελματιών υγείας που καλούνται να συμμετάσχουν 
στην υλοποίηση των παρεμβάσεων αγωγής υγείας τεκμηριώνεται από την ανάπτυξη των 
σχετικών υπηρεσιών, από την μακροχρόνια παρέμβαση σε θέματα αγωγής υγείας σε 
σχολεία ή σε γενικό πληθυσμό και από την τυχόν επιμόρφωση σε ανάλογα προγράμματα 
κατάρτισης στο πλαίσιο ΕΣΠΑ ή των αρμόδιων φορέων (π.χ. ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, ΕΟΔΥ). 
 
13.  Τήρηση διαδικασιών υλοποίησης των παρουσιάσεων   
Οι επαγγελματίες υγείας που συμμετέχουν στην υλοποίηση του θεματικού άξονα 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, απαραίτητο είναι να αναπτύσσουν όλη την 
ενότητα των παρουσιάσεων και με τη σειρά που κατά περίπτωση αναφέρονται, χωρίς να 
επιλέγουν μέρος αυτών ή να ανατρέχουν τη μεθοδολογία που προτείνεται.   
Οι παρουσιάσεις του ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) για την Ηπατίτιδα – AIDS, εάν γίνονται σε 
σχολείο που αναπτύσσεται ο εν λόγω θεματικός άξονας (Β),  θα ακολουθούν μετά την 
ολοκλήρωση αυτού (Γ’ Γυμνασίου ή Α’-Β’ Λυκείου). Μεμονωμένες παρουσιάσεις δύναται να 
γίνονται σε σχολεία (Λύκεια)  που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο θεματικό άξονα 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. 
 Οι Μονάδες Υγείας  και οι επαγγελματίες υγείας  που θα συμμετέχουν στην 
ανάπτυξη του θεματικού άξονα για την Εθελοντική αιμοδοσία καλούνται απαραιτήτως να 
συνεργάζονται και να συντονίζονται με τα Κέντρα Αιμοδοσίας των Νοσοκομείων, 
 προκειμένου να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται όλες οι προτεινόμενες δράσεις που 
ακολουθούν την αρχική παρουσίαση.    Κρίνεται καθοριστική η συνεργασία με το ΕΚΕΑ σε 
επίπεδο συντονισμού, τήρησης της μεθοδολογίας, επιμόρφωσης και συλλογής δεδομένων. 
 
14.  Ως προς το υλικό των παρουσιάσεων :   
Οι παρουσιάσεις του υλικού που έχει διαμορφωθεί για κάθε θεματικό άξονα και έχει 
αντιστοίχως εγκριθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ/Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,  δεν 
παραποιούνται ή εμπλουτίζονται ή αναμορφώνονται από τους επαγγελματίες που 
συμμετέχουν στις παρεμβάσεις. Κάθε αδόκιμη χρήση συνιστά λόγο διακοπής του 
επαγγελματία και του φορέα από την παρέμβαση. 
Η Διεύθυνση  Π.Φ.Υ. του Υπουργείου Υγείας  θα διαθέσει κεντρικά στις  Υ.Πε. τις 
απαραίτητες ποσότητες έντυπου ενημερωτικού υλικού για τους θεματικούς άξονες , οι 
οποίες θα το διανέμουν στους επιμέρους φορείς που υλοποιούν τις σχετικές παρεμβάσεις. 
 Παρακαλούνται τα Κέντρα Υγείας να μην καταθέτουν σχετικά αιτήματα  στο 
Υπουργείο Υγείας. 
Τα Νοσοκομεία και οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Π.Ε. καταθέτουν αιτήματα στο 
Υπουργείο Υγείας για διάθεση του έντυπου υλικού των θεματικών αξόνων/παρεμβάσεων 
που αναπτύσσουν, με ευθύνη κάλυψης της δαπάνης μεταφοράς αυτών από τους φορείς. 
 
15. Η συμμετοχή των Μονάδων Υγείας και των επαγγελματιών υγείας  στην «Θεματική 
Εβδομάδα» που οργανώνεται το Μάιο από το Υ.ΠΑΙ.Θ στα σχολεία, είναι ανεξάρτητη από 
τις παρεμβάσεις αγωγής υγείας στους θεματικούς άξονες/παρεμβάσεις,  δεν αναιρείται 
όμως η δυνατότητα παρουσίασης σχετικών θεμάτων με το συγκεκριμένο υλικό, εφόσον 
αυτό σχεδιαστεί. 
 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε για την πιστή τήρηση των προαναφερόμενων,  τόσο 
για τη διόρθωση των αποφάσεων των Υ.Πε. που έχουν ήδη εκδοθεί  όσο και για την έκδοση 
των νέων που αναμένονται. 
 
 
 
 


