
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  &  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 

        Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

 

                       ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,  

καλή αρχή με υγεία, δύναμη και ελπίδα για καλύτερες συνθήκες αυτή 

τη σχολική χρονιά! Ευχή, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε όλοι με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο σύνθετο πλέον ρόλο μας.  

 

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής σχολικών μονάδων στην Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης 

και Ενημέρωσης για τον Καρκίνο  

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι η Ογκολογική Μονάδα 

του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών "Άγιος Ανδρέας" υπό την Αιγίδα της Εταιρείας 

Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) και του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, διοργανώνει 

την "Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης για τον Καρκίνο" στις 11 έως 18 

Σεπτεμβρίου 2021. 

Το εγχείρημα αυτό υποστηρίζεται και υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας, την 6η ΥΠΕ, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, τις "Γυναίκες στην 

Ογκολογία" (w4o) Eλλάδος, την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία - Παράρτημα Πάτρας 

και τους συλλόγους ασθενών: Όμιλος Εθελοντών Κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ» Νομού 

 

 

 

                                        
 

 

  Ταχ. Δ/νση    :  Ερμού 70 
   26221 ΠΑΤΡΑ 
Υπεύθυνη      :  Παπακωνσταντινοπούλου 

  Άρτεμις 
  Τηλέφωνο     :  2610 229251 
  E-mail             : health-promotion@dipe.ach.sch.gr  
  healthpromotiondipeach@gmail.com 
  Ιστότοπος      : http://dipe.ach.sch.gr/dipeach/ 
 
                             
 

 

 

Πάτρα, 7 Σεπτεμβρίου 2021 

Αρ. Πρωτ.: 10392 

 

 

ΠΡΟΣ:    
✓ Τους κ.κ. Δ/ντές /ντριες,  

Προϊσταμένους/ες 
των Σχολικών μονάδων Π.Ε. Αχαΐας 
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Αχαΐας, Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ" Ν. Αχαΐας, Σύλλογος 

Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια "ΦΛΟΓΑ"- Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας, τη 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και την  FairLife-Φροντίδα και Πρόληψη 

για τον καρκίνο του πνεύμονα. 

Κατά την διάρκεια της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης για τον Καρκίνο, θα 

λάβουν χώρα μια σειρά εκδηλώσεων  στην πόλη της Πάτρας με στόχο η πρόληψη να γίνει 

τρόπος ζωής. Το πρόγραμμα της «Εβδομάδας» περιλαμβάνει  ποικιλία δράσεων ώστε το 

μήνυμά της να φτάσει σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. Στο σχεδιασμό των δράσεων 

δίνεται ιδιαίτερη βάση στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων καθώς 

θεωρούμε σημαντικό να αναπτυχθεί η κουλτούρα πρόληψης από την παιδική ηλικία.  

Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να συμμετέχουν μαθητές Ε΄ & ΣΤ΄ τάξης με μια μικρή, 

σύντομη δράση ευαισθητοποίησης την Παρασκευή 17/9/2021. Οι διοργανωτές μπορούν 

να προμηθεύσουν τις σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετέχουν με υλικό, όπως 

μπαλόνια, πανό, προκειμένου οι μαθητές, σε ανοικτό χώρο να στείλουν το «δικό τους 

μήνυμα».  

Λόγω του συντόμου χρονικού διαστήματος προετοιμασίας και για την πληρέστερη 

οργάνωση, δεν μπορεί να καλυθφεί μεγάλος αριθμός σχολικών μονάδων, γιαυτό οι σχολικές 

μονάδες που επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 

τους έως 10/9/2021 στη φόρμα: 

https://forms.gle/Rtaowvi5yqQTyRdw9 

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

 

Συν.: ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

                                                                  ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

 
Παρακαλούμε, της ενημέρωσης να λάβουν γνώση με προώθηση στα προσωπικά τους emails όλοι 
οι  εκπαιδευτικοί του σχολείου. 

 

https://forms.gle/Rtaowvi5yqQTyRdw9

