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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

Μαρούσι,27-9-2018 

Εξ.Πρωτ.: Φ2.1/ 160842/Δ7 

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

Βαθμός Ασφαλείας: - 

Να διατηρηθεί μέχρι: - 

Βαθμός Προτερ.: - 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ: 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝ: 

  
Θέμα: Απάντηση σε αίτηση έγκρισης προγράμματος της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας SAPT Hellas 
Σχετ: το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ2.1/153756/17-9-2018/Δ7/εισερχόμενο του ΥΠΠΕΘ 
 

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

πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. που αφορά γνωμοδότηση σχετικά με το αίτημα της Μη Κερδοσκοπικής 

Εταιρίας SAPT Hellas (Stray Action- Pet Therapy Hellas)  για την έγκριση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων με θέμα: «Εκστρατεία Ενημέρωσης» και «Σκύλοι θεραπευτικής επαφής» η οποία 

απευθύνεται σε μαθητές /τριες όλων των βαθμίδων , για το σχολικό έτος 2018-2019, σας 

ενημερώνουμε ότι: 

          τα  Εκπαιδευτικά Προγράμματα  με την ονομασία  «Εκστρατεία ενημέρωσης» και «Σκύλοι 

θεραπευτικής επαφής» εγκρίνεται  για το σχολικό έτος 2018-2019  υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

1) Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη 

σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή /τριας  και του Συλλόγου Διδασκόντων  

          2)  Για τις επισκέψεις στις σχολικές μονάδες  πρέπει να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τη Διεύθυνση 

του σχολείου και το διδακτικό προσωπικό, ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα και η 

ασφάλεια των μαθητών/τριών. 

          3)Η ενημέρωση θα γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και δε θα περιλαμβάνει διανομή 

οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού ή κανένα  είδος εντύπου ή ψηφιακού υλικού ,το οποίο 

συνιστά διαφήμιση εμπορικών επιχειρήσεων ή και χορηγών. 
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          4) Η χρήση εκπαιδευτικού υλικού να μην υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και να μην 

προβάλλονται διαφημίσεις ή χορηγοί. 

          5) Η υλοποίηση της δράσης μέσω  της χρήσης –αξιοποίησης του ψηφιακού υλικού να 

πραγματοποιείται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και να είναι σύμφωνο α)με το θεσμικό 

πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας»(Ν.4212/2013)και β) με τις αρχές προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων (βάσει της 

ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας Ν.2472/1997, Ν.4139/2013, οδηγίες της 1995/46/ΕΚ, 

2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ). 

          6) Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και 

μαθητριών. 

           7) Η συμμετοχή στο πρόγραμμα να πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των 

γονέων- κηδεμόνων των μαθητή. 

           8) Η υλοποίηση των δράσεων με τη χρήση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού θα 

πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) διδακτικών ωρών και μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο υλοποίησης 

προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων αγωγής υγείας ή στο πλαίσιο διδασκαλίας συναφών 

αντικειμένων. 

         9) Δεν εγκρίνεται η διανομή του εκπαιδευτικού υλικού- φυλλαδίου στους μαθητές- γονείς – 

εκπαιδευτικούς   που συμπεριλαμβάνεται στο υλικό των προγραμμάτων καθώς δεν πληροί τις 

προδιαγραφές του ΙΕΠ 

                                      
 
                                                    

                                                                                        O   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
                                                                                                                        ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 
                                                                                                                                         
 

                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Εσωτερική Διανομή: 
 1)Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων  
 και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β’  
2)Δνση Σπουδών  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τμήμα Β’ 
3)Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Α’  
4)Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Τμήμα Β’  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

1 ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ SAPT HELLAS info@sapt.gr  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

1 E –YLIKO  
e-yliko@minedu.gov.gr 
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