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Μαρούσι,  11-01-2019
Εξ.Πρωτ.: 4218/ Δ7

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

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

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΡΟΣ:

Θέμα: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος
Σχετ. : τα με αρ. πρωτ. 106255/27-06-2018 και 1093/02-01-2019 εισερχόμενα του ΥΠΠΕΘ

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 61/20-12-2018 

απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

«Ζωο…φιλώντας, μαθήματα άδολης αγάπης» της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) 

«Ζω.Ε.Σ.( Ζωοφιλικές Ενημερώσεις Σχολείων, Ιδρυμάτων και Οργανισμών», για σχολικές μονάδες 

Π/θμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2018-2019,  με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών να είναι προαιρετική, με την έγγραφη συναίνεση των 

γονέων/κηδεμόνων και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση.

2. Η δράση να υλοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης και με την ευθύνη της Διεύθυνσης και του 

Συλλόγου Εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, προκειμένου να μη διαταραχθεί η εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείου και να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των μαθητών/τριών.

3. Η υλοποίηση του προγράμματος να γίνεται παρουσία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών.

4. Η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος είναι περίπου 2 διδακτικές ώρες (1 ώρα και μισή 

για τη βαθμίδα Α’- Β’ Δημοτικού) με την παρουσία σκύλου (ή 70 λεπτά χωρίς την παρουσία 

σκύλου).

5. Το εκπαιδευτικό υλικό να είναι απολύτως απαλλαγμένο από κάθε στοιχείο διαφήμισης ή 

εμπορικής προώθησης, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε λεκτικών ή άλλων 

αναφορών σε έντυπη (εκδοτική) ή/ και ηλεκτρονική (μέσα κοινωνικής δικτύωσης/ social 

media) δραστηριότητα ή σε τυχόν χορηγούς του συγκεκριμένου προγράμματος- δράσης και 

των φυσικών προσώπων της ομάδας υλοποίησης.

6. Ως προς την παρουσία του ζώου, κατά την υλοποίηση του προγράμματος επισημαίνεται ότι 

αυτή μπορεί να επιτραπεί υπό αυστηρές προϋποθέσεις, ώστε να διασφαλίζεται η 
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ασφάλεια των μαθητών/ τριών. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτές υποχρεούνται να φέρουν μαζί 

τους:

I. αποδεικτικά πιστοποίησης εκπαιδευτή σκύλου, που αφορούν τους ιδίους,

II. παραστατικά που πιστοποιούν την υγεία του εκάστοτε ζώου (πιστοποιημένο, 

αποπαρασιτωμένο και εμβολιασμένο), την επάρκεια εκπαίδευσης του και το 

δικαίωμα χειρισμού του. Οι σκύλοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι 

αποκλειστικά : η Διώνη, ο Άξελ και ο Πόθος.

III. θα πρέπει να επιδεικνύουν, εφόσον τους ζητηθεί, βιβλιάριο υγείας των σκύλων 

(ενημερωμένο), κάρτα- αποδεικτικό πιστοποίησης.

IV. η παρουσία των σκύλων στα σχολεία γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τη 

σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και των γονέων/κηδεμόνων.

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
                                                                                                              ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                                                            

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ

Ακριβές αντίγραφο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
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Αστική Μη Κερδοσκοπική (ΑΜΚΕ) Ζω.Ε.Σ. 
(Ζωοφιλικές Ενημερώσεις Σχολείων, 
Ιδρυμάτων και Οργανισμών)- υπόψη κας 
Παπαποστόλου Κ.

papapostolouk@yahoo.gr 
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Εσωτερική Διανομή
Δ/νση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία - Τμήμα Γ’
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