
 

Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  

 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

 
    Αθήνα, 22-09-2017 

Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.14/ΓΛ/154013/158342/Δ1 
 

 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. 

        ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 
----- 

 

 
 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr  
Email  : spudonpe@minedu.gov.gr   
Πληροφορίες :  Σ. Λαπατά 
                                   :  Γ. Λιάσκος 
Τηλέφωνο : 210 344 2425/3318 
FAX  : 210 344 3354 

ΠΡΟΣ : Άρτεμις Κ. Τσίτσικα 
info@youth-health.gr 
 
Κοιν.: Σιαφαρίκα Ευαγγελία 
siafev@yahoo.gr 
 

        

ΘΕΜΑ : «Έγκριση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος YOUTH POWER»   
 
Απαντώντας στο αίτημά σας για επέκταση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος YOUTH 
POWER, σας ενημερώνουμε ότι το ΙΕΠ σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 36/14-09-
2017 αυτού εισηγείται θετικά ως προς την επέκταση έγκρισης υλοποίησης και κατά το 
σχολικό έτος 2017-2018 του προγράμματος «Youth Power», και χρήσης του συνοδευτικού 
υλικού που προτείνεται από την Ελληνική Εταιρία Εφηβικής Ιατρικής και τη Μονάδα 
Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ) του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το 
οποίο απευθύνεται αρχικά σε εκπαιδευτικούς και στη συνέχεια σε μαθητές και μαθήτριες 
της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Επίσης, εισηγείται θετικά ως προς τη χρήση 
του προτεινόμενου επικαιροποιημένου ερωτηματολογίου, στο πλαίσιο του 
προγράμματος με σκοπό την αποτίμηση της αποτελεσματικότητάς του.  
Αναγκαίες προϋποθέσεις για τη συνέχεια υλοποίησης του προγράμματος  θεωρούνται:  
(α) η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών/-τριών και του Συλλόγου 
Διδασκόντων για τη συμμετοχή των σχολείων στο πρόγραμμα,  
(β) η τήρηση της δεοντολογίας σχετικά με την εθελοντική συμμετοχή των μαθητών (και 
των εκπαιδευτικών) και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδίων και των 
οικογενειών τους (στο ίδιο πλαίσιο απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων και 
κηδεμόνων των μαθητών),  
(γ) η υλοποίηση του προγράμματος να γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τα 
σχολεία και τους μαθητές και χωρίς τη διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού, και 
(δ) η κατάθεση στη Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π. ηλεκτρονικού αρχείου με τα αποτελέσματα της 
πρώτης (πιλοτικής) και της δεύτερης εφαρμογής του προγράμματος. 
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