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ΑΓΩΓΗΣ 
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ΠΡΟΣ : ΠΦΠΟ 
Email:pfpomospondia@gmail.com  
 
 

  

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα  σας.  

Σε απάντηση του από 18/7/20199  ηλεκτρονικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 45/31-
10-2019   απόσπασμα πρακτικού  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το εν λόγω αίτημα που αφορά στην παιδαγωγική 
καταλληλότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού για το βιβλίο θετικής εκπαίδευσης-οδηγιών 
για κατοικίδια της ΠΦΠΟ , στα σχολεία  της Α/θμιας και Β/θμιας    Εκπ/σης,    γίνεται αποδεκτό για το σχολικό 
έτος 2019-20, με τις εξής προϋποθέσεις:  
1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων να γίνεται κατόπιν έγκρισης από τον Σύλλογο Διδασκόντων και τη 

Διεύθυνση του σχολείου. 

2. Η συμμετοχή των των μαθητών/-τριών στο Πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με 

την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους. 

3. Να υλοποιηθεί εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, με  την παρουσία του/της 

εκπαιδευτικού της τάξης, και κατά τρόπο που να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα. 

4. Η συνολική διάρκεια του να μην υπερβαίνει τη μία (1) διδακτική ώρα. 

5. Να υλοποιηθεί χωρίς να υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού και χωρίς 

οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες. 

6. Το προς παρουσίαση ή διανομή εκπαιδευτικό υλικό να μην υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και να 

τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν.4212/2013)». 
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