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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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-----

Μαρούσι, 14-11-2018
Εξ.Πρωτ.:  Φ2.1./ 194726/Δ7

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Βαθμός Ασφαλείας: -
Να διατηρηθεί μέχρι: -
Βαθμός Προτερ.: -

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΡΟΣ:

ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝΚΟΙΝ:

                                                                                        
Θέμα: Απάντηση αίτησης έγκρισης χρονικής και γεωγραφικής επέκτασης προγράμματος 

εκπαίδευσης μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών στην καρδιακή αναζωογόνηση –KIDS SAVE 

LIVES σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ,για το σχολικό έτος 

2018-2019.

Σχετ: το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ2.1/157986/21-9-2018/Δ7 εισερχόμενο του ΥΠΠΕΘ

           Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ πρωτ. 43/20-09-2018 απόσπασμα    

πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. που αφορά στη χρονική και γεωγραφική επέκταση προγράμματος 

εκπαίδευσης μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών στην καρδιακή αναζωογόνηση –KIDS SAVE LIVES σε 

σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμά 

σας εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2018-2019 υπό τις εξής προϋποθέσεις :

1) Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών αλλά και μαθητών/τριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι 

προαιρετική.

2) Πριν την επίσκεψη στα σχολεία να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τους /τις Διευθυντές /τριες 

και το διδακτικό προσωπικό , ώστε να μην παρακωλύεται η λειτουργία της σχολικής μονάδας.

3) Η υλοποίηση του προγράμματος και η χρήση του υλικού να είναι δωρεάν για τους 

συμμετέχοντες μαθητές/τριες και να μη συνδέεται με τη διανομή ή προβολή οποιουδήποτε 

διαφημιστικού υλικού ή άλλου μη εγκεκριμένου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. υλικού.

4) Να εξασφαλιστεί η ενημέρωση των γονέων κηδεμόνων και των εκπαιδευτικών και να υπάρχει 

ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων /κηδεμόνων ,έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των 

παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.
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5) Η εκπαίδευση των μαθητών/τριών να διεξαχθεί με την απαραίτητη διακριτικότητα και να 

προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/χουσών .

6) Η διάρκεια του προγράμματος να μην υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές ώρες τόσο για τους 

μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας όσο και για τους/τις μαθητές /τριες της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης.

7) Η συμμετοχή της σχολικής μονάδας στις εν λόγω δράσεις είναι προαιρετική.

8) Οι δράσεις υλοποιούνται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του 

Διευθυντή /τριας.

9) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα πραγματοποιείται παρουσία του/ της 

εκπαιδευτικού της τάξης και χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές/τριες. 

10) Δεν επιτρέπεται η διανομή ή προβολή οποιουδήποτε υλικού που αφορά άμεση ή έμμεση 

διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών.

Δεν εγκρίνονται 

α) Η χρήση απινιδωτών από μαθητές/τριες παρά μόνο από τους /τις εκπαιδευτικούς που θα 

συμμετέχουν στη δράση.

β) Δεν εγκρίνεται η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση των μαθητών/τριών.

Σε ό,τι αφορά την επιμόρφωση Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (4ωρο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα Kids Save Lives κατάλληλο για ενηλίκους ) στους/στις Υπαλλήλους του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και σε αυτούς/ές του ΥΠ.Π.Ε.Θ., το αίτημά σας θα εξεταστεί στο 

πλαίσιο ευρύτερου προγραμματισμού επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών και των υπαλλήλων από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες των προαναφερθέντων φορέων.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                                                                        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
                                                                                           ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 

                                                                                               
                                                      

                                                                                                                              ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ 

    

  Εσωτερική Διανομή:
 1) Γενική Δ/νση Σπουδών ΠΕ&ΔΕ 
 2) Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων 
   και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β’ 
3) Δ/νση ΠΕ Σπουδών ,Τμήμα Β’
4) Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’
5) Δ/νση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’
6) Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’
7) Γραφείο Γενικού Γραμματέα                                                                 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

A/A Επωνυμία- Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

1.  Ελληνική  Εταιρία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας  και του Ανθρωπιστικού 

Οργανισμού KIDS SAVE LIFES 

 MAIL: kidssavelives@gmail.com
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