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Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr  
Email  :disedu@minedu.gov.gr  
                               :  Σ. Λαπατά 
                               :  Μ. Κολούντζου 
Τηλέφωνο : 210 344 3002 
  : 210 344 3791 

ΠΡΟΣ :ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Email:info@greekguidedogs.com 

 
 

  

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα  του κέντρου ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ για τις σχολικές μονάδες της  Α/θμιας 
και Β/θμιας  Εκπ/σης.  
 
Σε απάντηση του από 30-7-2019  ηλεκτρονικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ.41/10-10-

2019 απόσπασμα πρακτικού  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το εν λόγω αίτημα που αφορά στην παιδαγωγική 

καταλληλότητα του  εκπαιδευτικού προγράμματος - υλικού  του κέντρου ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ   με τίτλο 

«Αγαπάμε Σκύλους Οδηγούς»,  που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες  Αθμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης,   γίνεται 

αποδεκτό για το σχολικό έτος 2019-20,  με τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη 

της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων, ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα και να 

υπάρχει μέριμνα για την ασφάλεια των μαθητών/-τριών. 

2. Η υλοποίηση της δράσης να γίνεται εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, με την 

παρουσία των αρμόδιων δασκάλων/καθηγητών των σχολικών μονάδων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη 

συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα. Η συγκεκριμένη δράση να μην υπερβαίνει τις δύο (2) 

διδακτικές ώρες/τμήμα. 

3. Κατά την υλοποίηση των δράσεων στα σχολεία να είναι εξασφαλισμένη η προστασία των προσωπικών 

δεδομένων των μαθητών/τριών, βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.  

4. Να μην επιτραπεί η ηχογράφηση/φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση των μαθητών/τριών. 

5. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών στα εν λόγω προγράμματα να είναι δωρεάν. 

6. Να υλοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υιοθετώντας όλες τις βελτιώσεις που προτάθηκαν και οι 

οποίες έγιναν αποδεκτές από τους υπεύθυνους του φορέα, χωρίς τροποποιήσεις και σύμφωνα με τη σχετική 

έγκριση. 

7. Να μην επιτραπεί η διάθεση ή η προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά έμμεση ή άμεση 

διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων/χορηγών ή δεν είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο 

Παιδείας & Θρησκευμάτων. 

http://www.minedu.gov.gr/


8. Σε ό,τι αφορά το παραγόμενο έντυπο και ψηφιακό υλικό ο φορέας υλοποίησης: α) να παραχωρήσει 

δωρεάν τα δικαιώματα διανομής, αναπαραγωγής και χρήσης με οποιοδήποτε μέσο προς το Υπουργείο 

Παιδείας & Θρησκευμάτων ή τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς, β) να μην πραγματοποιήσει μελλοντική 

εμπορική διάθεση του εν λόγω υλικού με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ/ΙΕΠ. 

9. Με το πέρας του σχολικού έτους 2019-20 να αποσταλεί απολογιστική έκθεση στο Ι.Ε.Π. αναφορικά με τα 

αποτελέσματα των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δράσεων. 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
Εσωτερική Διανομή: Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία-Τμήμα Α΄ 


