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Θέμα:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ: 

Α. ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ &  

Β. ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ (από τον Απρίλιο 2022) 

 

Α. ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι το Γενικό Νοσοκομείο 

Παίδων Πάτρας «Καραμανδάνειο»,  στοχεύοντας σε μια πολύπλευρη προσέγγιση της 

φροντίδας του παιδικού πληθυσμού της Πάτρας, ενισχύοντας την Πρωτοβάθμια Φροντίδα 

Υγείας και την Πρόληψη,  σε συνεργασία με το Τμήμα Αγωγής Υγείας της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αχαΐας προτίθεται να πραγματοποιήσει και φέτος δράσεις και παρεμβάσεις 

ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού της  Πάτρας και της 

ευρύτερης περιοχής. 

Οι θεματικοί άξονες τους οποίους η Ομάδα Αγωγής Υγείας του νοσοκομείου προτίθεται να 

αναπτύξει είναι : 

1. E-BUG  

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα E-BUG, αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό εκπαιδευτικό υλικό για 

μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς. Περιλαμβάνει θεματικές ενότητες που αφορούν στους 

μικροοργανισμούς (επιστημονικός όρος) δηλαδή, τα μικρόβια (όρος που χρησιμοποιεί το 
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κοινό), τους βασικούς κανόνες υγιεινής, τα αντιβιοτικά και τα εμβόλια. Σκοπός τους είναι 

η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας για 

γενικότερα και ειδικότερα θέματα πρόληψης λοιμώξεων, με απώτερο στόχο την αλλαγή 

συνηθειών και  την υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών και στάσεων ζωής.  

Οι τάξεις στις οποίες απευθύνεται η παρέμβαση είναι οι Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ Δημοτικού. 

Απαιτείται τουλάχιστον 1 διδακτική ώρα/παρέμβαση. Μέγιστος αριθμός παιδιών 

25/παρέμβαση. 

Οι επαγγελματίες υγείας που θα πραγματοποιήσουν τις δράσεις είναι οι εξής: Αθανάσιος 

Φίλιας-Παιδίατρος και Βασιλική Κολυπέρα-Επισκέπτρια Υγείας. Οι παρεμβάσεις 

πραγματοποιούνται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

2610635225/6932353602 κα ΚΟΛΥΠΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και από το ΙΑΚ  Πάτρας και  τη 
συγκεκριμένη θεματική θα παρουσιάσει  η  Θεοδωροπούλου Σεβαστή -Επισκέπτρια Υγείας στα 
σχολεία της Πάτρας. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610 323478 & 6977240107,  Θεοδωροπούλου  Σεβαστή 

 

2. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Σκοπός της παρέμβασης είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των παιδιών για τους 

κινδύνους και τις συνέπειες στην υγεία των νόμιμων εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και η 

ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων άρνησης στις προκλήσεις κινδύνου και σε αρνητικά 

πρότυπα, όπως είναι η χρήση καπνού.   Οι τάξεις στις οποίες απευθύνεται η παρέμβαση 

είναι  οι Ε΄ και ΣΤ΄ του Δημοτικού. Απαιτείται τουλάχιστον 1 διδακτική ώρα/παρέμβαση. 

Μέγιστος αριθμός παιδιών 25/παρέμβαση. 

Οι επαγγελματίες υγείας που θα πραγματοποιήσουν τις δράσεις είναι οι εξής: Τριάντου 

Αικατερίνη-Παιδίατρος και Βασιλική Κολυπέρα-Επισκέπτρια Υγείας. Οι παρεμβάσεις 

πραγματοποιούνται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

2610635225/6932353602 κα ΚΟΛΥΠΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και από το ΙΑΚ  Πάτρας και  τη 
συγκεκριμένη θεματική θα παρουσιάσει  η  Θεοδωροπούλου Σεβαστή -Επισκέπτρια Υγείας στα 
σχολεία της Πάτρας. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610 323478 & 6977240107,  Θεοδωροπούλου  Σεβαστή 

 

3.  «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ - Σ’ ΑΓΑΠΩ…ΣΑΝ ΤΑ 

ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ» 



  

Σκοπός της παρέμβασης είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της μαθητικής 

κοινότητας στους τρόπους υγιεινής, πρόληψης και προστασίας των ματιών από κινδύνους 

της καθημερινής ζωής. Επίσης, στόχος είναι να ανταποκριθεί στην ανάγκη των παιδιών και 

των νέων για έλεγχο των παραγόντων που μπορούν να βλάψουν την υγεία των ματιών και 

τη συνειδητοποίηση της προσωπικής τους ευθύνης για την προστασία τους. Οι τάξεις στις 

οποίες απευθύνεται η παρέμβαση είναι  οι Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ του Δημοτικού. Απαιτείται 

τουλάχιστον 1 διδακτική ώρα/παρέμβαση. Μέγιστος αριθμός παιδιών 25/παρέμβαση. 

Οι επαγγελματίες υγείας που θα πραγματοποιήσουν τις δράσεις είναι οι εξής: Λιβιεράτου 

Αθηνά-Οφθαλμίατρος και Βασιλική Κολυπέρα-Επισκέπτρια Υγείας. Οι παρεμβάσεις 

πραγματοποιούνται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

2610635225/6932353602 κα ΚΟΛΥΠΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Σκοπός της παρέμβασης είναι η ενημέρωση και η αυξημένη ευαισθητοποίηση των 

παιδιών και των νέων ώστε να κατανοήσουν, να εξοικειωθούν και να εφαρμόσουν απλές 

αρχές πρώτων βοηθειών. Καθώς τα αιφνίδια προβλήματα υγείας και τα ατυχήματα είναι 

συχνά, η αξία της παροχής πρώτων βοηθειών είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση 

αυτών, έως ότου να φθάσει η ιατρική βοήθεια.   

Οι τάξεις στις οποίες απευθύνεται η παρέμβαση είναι οι τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. 

Απαιτείται τουλάχιστον 1 διδακτική ώρα/παρέμβαση. Μέγιστος αριθμός παιδιών 

25/παρέμβαση. 

Οι επαγγελματίες υγείας που θα πραγματοποιήσουν τις δράσεις είναι οι εξής: 

Γραμματίκας Γεώργιος-Νοσηλευτής και Βασιλική Κολυπέρα-Επισκέπτρια Υγείας. Οι 

παρεμβάσεις πραγματοποιούνται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Τηλέφωνα 

επικοινωνίας: 2610635225/6932353602 κα ΚΟΛΥΠΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

5. «ΥΓΙΗΣ ΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΒΑΔΙΣΗ» 

Σκοπός της παρέμβασης είναι τα παιδιά και οι νέοι να κατανοήσουν και να γνωρίσουν την 

σημασία και την σπουδαιότητα της σωστής στάσης του σώματος και της συμβολής της 

άσκησης σε αυτή. Επίσης, να τα αποτρέψει από προβλήματα που ευνοεί ο σύγχρονος 

τρόπος ζωής και τα οποία σχετίζονται με τη σπονδυλική στήλη, το σωματικό βάρος και τα 

καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι τάξεις στις οποίες απευθύνεται η παρέμβαση είναι οι τάξεις 

Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. Απαιτείται τουλάχιστον 1 διδακτική ώρα/παρέμβαση. Μέγιστος 

αριθμός παιδιών 25/παρέμβαση. 



  

Οι επαγγελματίες υγείας που θα πραγματοποιήσουν τις δράσεις είναι οι εξής: Βασιλική 

Κολυπέρα-Επισκέπτρια Υγείας. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται κατόπιν 

προγραμματισμένου ραντεβού. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610635225/6932353602 κα 

ΚΟΛΥΠΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

6. «ΥΓΙΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ,  ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΛΛΕΡΓΙΩΝ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ». 

Σκοπός της παρέμβασης είναι τα παιδιά και οι νέοι να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της 

αναπνευστικής λειτουργίας, των πηγών που ρυπαίνουν τον αέρα, να αναγνωρίσουν την 

αξία της αναπνοής και του καθαρού αέρα, να ενημερωθούν  για τους κινδύνους της 

ακούσιας εισπνοής καπνού και να εμπεδώσουν τους κανόνες περί της απαγόρευσης του 

καπνίσματος σε κλειστούς χώρους, καθώς και τους κανόνες που ελαχιστοποιούν τον 

κίνδυνο μετάδοσης των μικροοργανισμών (πλύσιμο χεριών, κάλυψη στόματος στο βήχα). 

Στόχος είναι η ενδυνάμωση των θετικών ως προς την υγεία στάσεων και συμπεριφορών 

όπως η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες.   

Οι τάξεις στις οποίες απευθύνεται η παρέμβαση είναι όλες οι τάξεις του Δημοτικού. 

Απαιτείται τουλάχιστον 1 διδακτική ώρα/παρέμβαση. Μέγιστος αριθμός παιδιών 

25/παρέμβαση. 

Οι επαγγελματίες υγείας που θα πραγματοποιήσουν τις δράσεις είναι οι εξής: Φεκετέα 

Γαβριέλλα-Παιδοαλλεργιολόγος και Βασιλική Κολυπέρα-Επισκέπτρια Υγείας. Οι 

παρεμβάσεις πραγματοποιούνται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Τηλέφωνα 

επικοινωνίας: 2610635225/6932353602 κα ΚΟΛΥΠΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και από το ΙΑΚ  Πάτρας και  τη 
συγκεκριμένη θεματική θα παρουσιάσει  η  Θεοδωροπούλου Σεβαστή -Επισκέπτρια Υγείας στα 
σχολεία της Πάτρας. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610 323478 & 6977240107,  Θεοδωροπούλου  Σεβαστή 

 

7. «ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ»     

Σκοπός του θεματικού άξονα είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των παιδιών και 

των νέων σχετικά με τη μεγάλη σημασία και αξία της διατροφικής αγωγής καθώς είναι 

πλέον γνωστό και επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι η ορθή και ισορροπημένη διατροφή  

αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή νοητική, πνευματική, σωματική και ψυχική ανάπτυξη 

των παιδιών. 



  

Οι τάξεις στις οποίες απευθύνεται η παρέμβαση είναι όλες οι τάξεις του Δημοτικού. 

Απαιτείται τουλάχιστον 1 διδακτική ώρα/παρέμβαση. Μέγιστος αριθμός παιδιών 

25/παρέμβαση. 

Οι επαγγελματίες υγείας που θα πραγματοποιήσουν τις δράσεις είναι οι εξής: Ηλιοπούλου 

Μαρία- Παιδοενδοκρινολόγος και Βασιλική Κολυπέρα-Επισκέπτρια Υγείας. Οι 

παρεμβάσεις πραγματοποιούνται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Τηλέφωνα 

επικοινωνίας: 2610635225/6932353602 κα ΚΟΛΥΠΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

Β. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ  
 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει το Κέντρο Υγείας Άνω Πόλης 

Πατρών και οι ΤοΜΥ [1η, 2η, 5η], μετά την έγκριση, από το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, της υλοποίησης των εκπαιδευτικών/υλικών Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, 

Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, για το τρέχον σχολικό έτος, με σκοπό την 

προσέγγιση του παιδικού μαθητικού πληθυσμού της περιοχής μας, σας ενημερώνουμε 

ότι, οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν από τους επαγγελματίες Υγείας, στα 

σχολεία της  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της περιοχής μας, είναι οι παρακάτω: 

                                       

1. Διατροφική αγωγή [Νηπιαγωγείο και όλες οι τάξεις του Δημοτικού] 

 

2. Ενδυνάμωση υγείας εφήβων: 

    “ Εθισμός και Διαδίκτυο- παρέμβαση” [Ε-ΣΤ τάξη] 

     “Εκφοβισμός στον φυσικό και διαδικτυακό χώρο” {Ε-ΣΤ τάξη] 

  Οι επιστήμονες Υγείας, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν τα προγράμματα είναι: 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ: 

 Αναστασοπούλου Ελένη, ΤΕ Μαία   

 Σαμψώνα Αικατερίνη, ΤΕ Νοσηλεύτρια 

 1η Το.Μ.Υ Τριών Ναυάρχων  

     Τσαγρή Χαραλαμπία, ΤΕ Επισκέπτρια Υγείας 

     Σκόνδρα Σοφία, ΠΕ Νοσηλευτικής 

2η Το.Μ.Υ. Εγλυκάδας 

    Πούλου Λουκία, ΤΕ Επισκέπτρια Υγείας 

    Κάτση Γεωργία, ΠΕ Νοσηλευτικής 

    Στρατίκη Αικατερίνη, ΠΕ Νοσηλευτικής 

5η Το.Μ.Υ. Άνω Πόλης 

     Ναούμη Ελένη, ΤΕ Επισκέπτρια Υγείας 

     Παναγοπούλου Αλίκη, ΠΕ Νοσηλευτικής 

        

Ι.Α.Κ. 

   Θεοδωροπούλου Σεβαστή, ΤΕ Επισκέπτρια Υγείας 



  

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  

κ. Κολυπέρα Βασιλική  2610635225 / 6932353602 

κ. Αναστασοπούλου Ελένη  2610226758 / 6947778482 

  
 

Θα δοθεί σειρά  προτεραιότητας στα αιτήματα των σχολείων και ανάλογα  με τον 
διαθέσιμο χρόνο του κάθε υπαλλήλου θα καταβληθεί κάθε δυνατή  προσπάθεια, ώστε να 
ικανοποιηθούν όσο το δυνατό περισσότερα από αυτά. Σας ενημερώνουμε ότι οι 
παρουσιάσεις  μπορούν να  γίνουν 1 φορά την εβδομάδα και θα καλύπτονται θέματα 
διαφορετικού περιεχομένου κάθε φορά. Οι ώρες των παρουσιάσεων σε κάθε τμήμα/τάξη 
θα ρυθμιστούν σε συνεργασία με τη διεύθυνση των σχολικών μονάδων και το θεματικό 
άξονα που επιλέγεται κάθε φορά. 

Η έναρξη των προγραμμάτων θα ξεκινήσει από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο του τρέχοντος 
σχολικού έτους. 

 

 

 

 

                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

                                                                  ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

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

 


