
                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

 ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: Kηφισίας 16 
11526,  Αθήνα 

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ: Χιόνη Μαρία 

Τηλ : 210 7700690 

e-mail: agygeias@dide-a-ath.att.sch.gr 

ιστότοπος:  http://dide-a-ath.att.sch.gr/new <σχολικές δραστηριότητες <αγωγή υγείας 

 
ΘΕΜΑ: Παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης  στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ζωγράφου 

για το σχολικό έτος 2015-2016 

 

 Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ 

Αθήνας σε συνέχεια της συνεργασίας της για τρίτη χρονιά με το Γραφείο Προστασίας και 

Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Ζωγράφου, μετά την με αρ. πρωτ. 

Φ20.1/172818/Δ2/30-10-2015 έγκριση του ΥΠΠΕΘ, θα υλοποιήσει παρεμβάσεις για τις 

σχολικές μονάδες του Δήμου Ζωγράφου ως εξής: 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών της  Γ΄ Λυκείου για την εθελοντική 

αιμοδοσία και τη δωρεά ιστών και οργάνων  από  Επισκέπτρια Υγείας του Δήμου 

 Βιωματική δράση  των μαθητών/τριών της Γ΄ Γυμνασίου  σε συνεργασία με την 

Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών ΕΚΠΑ σχετικά με τη στοματική υγιεινή 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών της Γ΄ Λυκείου για τα 

Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα και τρόπους προστασίας από Επισκέπτρια 

Υγείας του Δήμου 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών του Γυμνασίου στην Υγιεινή 

Διατροφή από Επισκέπτρια Υγείας του Δήμου. 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση  μαθητών/τριών Λυκείου σε θέματα που αφορούν 

στις σχέσεις μέσα στην οικογένεια, στις σχέσεις με τους συνομήλικους, στις σχέσεις 

με το άλλο φύλο, στις αλλαγές συμπεριφορών στην εφηβεία σε συνεργασία με το 

Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογενειών του Δήμου από επαγγελματίες υγείας   

(ψυχολόγους και κοινωνιολόγους) 

 Σεμινάρια  στους εκπαιδευτικούς σε θέματα Πρώτων Βοηθειών  από 

Επισκέπτρια Υγείας του Δήμου                                                                                                         

Αθήνα :   11 /11/2015 

Αρ. Πρ: 18599 

 

ΠΡΟΣ: σχολικές μονάδες Δήμου 

Ζωγράφου 
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Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των 

σχολικών μονάδων, με τη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών/ντριών, ενώ απαιτείται η 

έγγραφη συγκατάθεση των γονέων για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε αυτά. Για 

λεπτομέρειες σχετικά την υλοποίησή τους οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να 

επικοινωνούν με την κα Άβρα Παναγοπούλου στα: 210 7715510, 6936923710. Η 

ευαισθητοποίηση μπορεί επιπλέον να αποτελέσει τμήμα ενός ολοκληρωμένου ετήσιου 

προγράμματος αγωγής υγείας σχετικής θεματολογίας. 
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