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 ΚΟΙΝ 

1. ΔΠΕ Φθιώτιδας 

2. Χαμόγελο του Παιδιού 

3. Δήμος Λαμιέων 

4. ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας 

5. Αρχείο ΠΕΚΕΣ 

 

ΘΕΜΑ: «Δράσεις Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Προληπτικής Ιατρικής μαθητών» 

Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Στερεάς Ελλάδας, το 

«Χαμόγελο του Παιδιού» και ο Δήμος Λαμιέων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Α/θμιας 

Εκπαίδευσης Φθιώτιδας υλοποιούν στις σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 

Λαμιέων  

«Δράσεις Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Προληπτικής Ιατρικής μαθητών». 

Οι δράσεις θα υλοποιηθούν την εβδομάδα από 21 έως και 25 Νοεμβρίου 2022, μέσω 

εγκεκριμένων από το ΥΠΑΙΘ προγραμμάτων και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Οι διαδραστικές παρεμβάσεις πραγματοποιούνται με τη σύμφωνη γνώμη των 

Διευθυντών/ριων και των Συλλόγων Διδασκόντων των Σχολικών Μονάδων. 

 Με τη σύμφωνη γνώμη και την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων 

των μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε κάθε μία από τις δύο δράσεις (έντυπο 

συγκατάθεσης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»). 

 Δεν παρακωλύεται με κανένα τρόπο το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του 

σχολείου. 

 Κατά την υλοποίηση των δράσεων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στις σχολικές 

μονάδες είναι αναγκαία η δυνατότητα χρήσης υπολογιστή με προβολέα και ήχο στην 

αίθουσα. 

 Τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας τόσο εντός των σχολικών μονάδων όσο 

και κατά τη μετάβαση των μαθητών/ριων στο κινητό πολυιατρείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» στον 

χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας όσο και τα μέτρα προφύλαξης από τον κορωνοϊό. 
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Οι σχολικές μονάδες που ενδιαφέρονται για την υλοποίηση: 

 των προτεινόμενων στο συνημμένο έγγραφο περιγραφής των εγκεκριμένων από το 

ΥΠΑΙΘ προγραμμάτων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης μαθητών/ριων Α/θμιας Εκπ/σης  

 και τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής μαθητών/ριων (μετάβαση με 

ευθύνη της σχολικής μονάδας στο κινητό πολυιατρείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» στον χώρο της 

Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, σε ώρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων) 

μπορούν να καταγράψουν το ενδιαφέρον τους στις αντίστοιχες φόρμες, το αργότερο 

μέχρι την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, για την έγκαιρη κατάρτιση του προγράμματος 

υλοποίησης των δράσεων. Εάν υπάρχουν πολλές δηλώσεις συμμετοχής θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας. 

 Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υλοποίηση Δράσεων Ψυχοκοινωνικής 

Υποστήριξης μαθητών στον χώρο του Σχολείου: 

https://forms.gle/SeBxyhcX13EBUwbU6 

 

 Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Προληπτικής 

Ιατρικής μαθητών και μετάβαση στο κινητό πολυιατρείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» στον χώρο της 

Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας: 

https://forms.gle/eoJK1Umj9X6kxnWb8 

 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους 

ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες των σχολείων τους ότι την εβδομάδα από 21 έως και 

25 Νοεμβρίου 2022 και τις ώρες 13:30 έως 16:00, θα υπάρχει η δυνατότητα κατ’ ιδίαν 

συμμετοχής στο πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής με ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων. 

Για την κατ’ ιδίαν συμμετοχή απαιτείται η εκ των προτέρων επικοινωνία των γονέων και 

κηδεμόνων με το αρμόδιο Γραφείο του Δήμου Λαμιέων από Δευτέρα 21/11 έως και Πέμπτη 

24/11 και ώρες 08:00 - 14:00, στο τηλέφωνο 22313-51532.   

 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 24/11 και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα 

με θέμα που θα αφορά στην πρόληψη και στην προστασία των παιδιών από διάφορες μορφές 

κακοποίηση, για την οποία θα ενημερωθείτε αναλυτικά τις επόμενες ημέρες. 

 

Συνημμένα:  

 «Το Χαμόγελο του Παιδιού - Διαδραστικές παρεμβάσεις Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης 

για μαθητές Α/θμιας Εκπαίδευσης, εγκεκριμένες από το ΥΠΑΙΘ» 

 Έντυπο συγκατάθεσης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» 

Ο Οργανωτικός Συντονιστής 

ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας 

Δρ. Χρίστος Β. Μαρκαντώνης 
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