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Απαντώντας στο με αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΙΘ 64585/Δ3/31-5-2022 αίτημα της κ. Αικατερίνης 

Παπαποστόλου εκ μέρους της εθελοντικής ομάδας ΑΜΚΕ Ζω.Ε.Σ. (Ζωοφιλικές Ενημερώσεις 

Σχολείων, Ιδρυμάτων και Οργανισμών), που αφορά σε έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος 

και έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 56/20-10-2022 πρακτικό του ΔΣ του ΙΕΠ, σας κάνουμε γνωστό 

ότι εγκρίνουμε την υλοποίηση του προγράμματος «Θεραπευτική αγκαλιά» σε Σχολικές 

Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλης της επικράτειας για το σχολικό έτος 2022-23, 

υπό τις εξής προϋποθέσεις:  

1. Η συμμετοχή των σχολείων στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική για τους/τις 

μαθητές/τριες και να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου 

Διδασκόντων/Διδασκουσών και σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/-τριας ή του/της 

Προϊσταμένου/-ης της σχολικής μονάδας.  

2. Προηγείται ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/-τριών σε ό,τι αφορά τα 

συγκεκριμένα προγράμματα και εξασφαλίζεται η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης 

αυτών, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.  

3. Πριν από την υλοποίηση των προγραμμάτων προηγείται ενημέρωση των αρμόδιων 

Συντονιστών/-στριών Εκπαίδευσης των οικείων ΠΕΚΕΣ, καθώς και των Σχολικών 
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Δραστηριοτήτων ή/και Υπευθύνων Αγωγής Υγείας των οικείων Διευθύνσεων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

4. Κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων προγραμματίζονται τυχόν απαραίτητες 

προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση την ηλικία, τη βαθμίδα και τις 

μαθησιακές και διαπολιτισμικές ανάγκες των μαθητών/τριών. 

5. Τα προγράμματα υλοποιούνται εντός σχολικού ωραρίου και με την υποχρεωτική 

παρουσία εκπαιδευτικού της τάξης.  

6. Στην περίπτωση που στο πλαίσιο των προγραμμάτων πραγματοποιηθεί στο σχολείο 

επίσκεψη τρίτων, αυτή να πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης, με απόφαση του 

Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/-

ντριας της σχολικής μονάδας, έτσι ώστε να μην παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία 

των σχολικών μονάδων.  

7. Η υλοποίηση του προγράμματος να μην ξεπερνά τις δύο (2) διδακτικές ώρες/τμήμα. 

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

των ατομικών δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών 

βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ν. 2472/1997, ν. 4139/2013, 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Οδηγία 2002/58/ΕΚ και Οδηγία 2009/136/ΕΚ).  

9. Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η 

ηχογράφηση των μαθητών/τριών.  

10. Να μην επιτραπεί η διάθεση ή η προβολή οποιουδήποτε υλικού ή προϊόντος το οποίο 

αφορά άμεση διαφήμιση/προώθηση εμπορικών προϊόντων φορέων/επιχειρήσεων ή 

υπηρεσιών ή δεν είναι εγκεκριμένο από το ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2022-2023, 

συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών σε τυχόν χορηγούς των συγκεκριμένων 

παρεμβάσεων/δράσεων.  

11. Το εν λόγω πρόγραμμα να μη χρησιμοποιηθεί για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο 

εμπορικό σκοπό.  

12. Να συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνο οι τρεις συγκεκριμένοι, ειδικά εκπαιδευμένοι 

και κατάλληλα εμβολιασμένοι σκύλοι (Διώνη, με αριθμό microchip 977200007657993, 

Άξελ, με αριθμό microchip 939000010721046 και Πόθος, με αριθμό microchip 

900049001005582), υπό την επιτήρηση αυστηρά και μόνο της κας Παπαποστόλου, η 

οποία είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια σκύλων. 

13. Επιπροσθέτως, επισημαίνεται η υποχρέωση των αιτούντων για την υποβολή στο Ι.Ε.Π 

των αποτελεσμάτων αποτίμησης των ως άνω προγραμμάτων με τη λήξη του σχολικού 

έτους 2022-2023. 



 

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα 

πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την 

αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το 

εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. 

Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και 

εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική 

αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις 

σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της 

επιδημικής κρίσης. 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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