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ΚΟΙΝ:
1. Διευθύνσεις  Π.Ε. της χώρας
2. Διευθύνσεις  Δ.Ε. της χώρας

 Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής Α/θμιας 
Εκπ/σης (Δια των οικείων Δ/νσεων)

 Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής Β/θμιας 
Εκπ/σης (Δια των οικείων Δ/νσεων)

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΚΑΛΙΑ»                              

Απαντώντας στο με αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΙΘ 69448/Δ3/10-06-2021 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. 48/23-09-2021 πρακτικό του ΔΣ του ΙΕΠ, σας κάνουμε 

γνωστό ότι εγκρίνουμε την υλοποίηση του προγράμματος «Θεραπευτική αγκαλιά» σε Ειδικά 

Σχολεία και Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) όλης της 

επικράτειας για το σχολικό έτος 2021-22, υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να 
πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων 
και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην 
κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές 
εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού 
προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την 
ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της 
κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η 
μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
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4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

5. Η υλοποίηση του προγράμματος να μην ξεπερνά τις δύο (2) διδακτικές ώρες.
6. Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς 

χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του 

προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού 
προγράμματος.

8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το 
Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά 
της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

9. 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.

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.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ
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