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Ταχ. Δ/νση    : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη   : 15180 – Μαρούσι 
Πληροφορίες: Α. ΓΡΑΨΑ 
Ιστοσελίδα    : http://www.minedu.gov.gr  
Email         : deae2@minedu.gov.gr 
Τηλέφωνο     : 210 3443397 
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ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ 

ΑΛΟΓΑ» 

 
Απαντώντας στο με αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΙΘ 152571/Δ3/01-10-2019 αίτημα του Συλλόγου Γονέων & 

Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ», που αφορά σε έγκριση εκπαιδευτικού 

προγράμματος και έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 49/29-11-2019 πρακτικό του ΔΣ του ΙΕΠ, σας κάνουμε 

γνωστό ότι εγκρίνουμε την υλοποίηση του προγράμματος «Θεραπείες υποβοηθούμενες με άλογα» 

σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και Ειδικά Εργαστήρια 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) όλης της επικράτειας για το σχολικό έτος 2019-

20, υπό 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 συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι προαιρετική 

κατόπιν έγγραφης συναίνεσης των γονέων/κηδεμόνων. 

3. Να τηρούνται όσα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για θέματα περί σχολικών 

επισκέψεων/μετακινήσεων στο πλαίσιο της σχολικής ζωής και του πολιτισμού. 

4. Η υλοποίηση της δράσης να γίνεται εντός ωρολογίου προγράμματος και εκτός 

σχολικού πλαισίου, με την παρουσία των αρμόδιων δασκάλων/καθηγητών των 

σχολικών μονάδων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών 
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στο πρόγραμμα. Η συγκεκριμένη δράση να μην υπερβαίνει τις τρεις (3 ) ώρες/τμήμα 

(συμπεριλαμβανομένης και της μετακίνησης). 

5. Κατά την υλοποίηση των δράσεων να είναι εξασφαλισμένη η προστασία των 

προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών, βάσει της ελληνικής και της 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας.  

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

7. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών στο εν λόγω πρόγραμμα και 

η μεταφορά τους από και προς τις σχολικές μονάδες τους γίνεται εντελώς δωρεάν με 

τα ειδικά διαμορφωμένα λεωφορεία του φορέα. 

8. Το επιμορφωτικό υλικό να μην συνοδεύεται από διάθεση ή προβολή οποιουδήποτε 

στοιχείου το οποίο αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών 

ατόμων/φορέων/χορηγών ή δεν είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας & 

Θρησκευμάτων. 

9. 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. 

10. Με το πέρας του σχολικού έτους 2019-20 να αποσταλεί απολογιστική έκθεση στο ΙΕΠ 

αναφορικά με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δράσης. 

 

 

 

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

 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ 

της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Φανή Λυμπεροπούλου 

 

Εσωτερική Διανομή: 

Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων & Εκπαίδευσης για την Αειφορία – Τμήμα Γ΄ 

Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας- Τμήμα Α’ Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Για ανάρτηση στο Edu-gate/Εγκεκριμένα Προγράμματα 2019-2020/ Εκπαιδευτικά 

Προγράμματα 

Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης-Τμήμα Β΄ 
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