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Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα 1ο: «Σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής»
Σχετ.: Π.Δ. 79/2017
Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 79/2017, οι Σχολικές Μονάδες δύνανται να πραγματοποιούν
προγραμματισμένες και κατάλληλα σχεδιασμένες σχολικές δράσεις που συμπληρώνουν και
εμπλουτίζουν τα προγράμματα σπουδών.
Στις σχολικές δράσεις συμπεριλαμβάνονται:
α) όσες δράσεις πραγματοποιούνται εκτός σχολείου και απαιτούν μετακίνηση των μαθητών από το
σχολείο, όπως η ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή, οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές, οι διδακτικές
επισκέψεις, οι πολιτιστικές δράσεις, οι αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, οι εκδηλώσεις και
δραστηριότητες επιστημονικού περιεχομένου κ.λπ.. Για τη συμμετοχή των μαθητών στις παραπάνω
δράσεις απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη των Γονέων και Κηδεμόνων τους,
β) όσες δράσεις πραγματοποιούνται εντός σχολείου, όπως είναι οι επισκέψεις και εκδηλώσεις
καλλιτεχνών μουσικής, θεάτρου, χορού, εικαστικών τεχνών ή ειδικών επιστημόνων που καλούνται στο
σχολείο ή την τάξη/ τμήμα για να υλοποιούν προγράμματα και δραστηριότητες που προάγουν την
εκπαιδευτική διαδικασία, οι εκθέσεις έργων μαθητών, οι τοπικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι
χορωδίες, οι χορευτικές παραστάσεις, οι αθλητικοί αγώνες, οι σχολικές εορτές, οι εκθέσεις βιβλίων
κ.λπ.,
Οι σχολικές δράσεις που αναφέρονται στις παραγράφους α και β εντάσσονται στον ετήσιο ή στον
τριμηνιαίο προγραμματισμό που κάνει το κάθε σχολείο, μετά από απόφαση του Συλλόγου
Διδασκόντων. Στη συνέχεια υποβάλλονται για ενημέρωση στον Σχολικό Σύμβουλο, ο οποίος μπορεί να
διατυπώνει τις δικές του τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις.
Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο είναι απαραίτητες αλλαγές στον αρχικό προγραμματισμό,
επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία. Το σχολείο ενημερώνει εγκαίρως τους γονείς/κηδεμόνες για τις
σχολικές δράσεις που έχει προγραμματίσει είτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είτε κατά τη
διάρκεια ενός τριμήνου.
Οι σχολικές δράσεις που αναφέρονται στις παραγράφους α και β δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις
εννέα (9) για κάθε διδακτικό έτος, πλην της ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής.
γ) εκπαιδευτικές επισκέψεις ή έξοδοι των μαθητών σε κοντινή απόσταση από το σχολείο,
περιορισμένης χρονικής διάρκειας και όχι μεγαλύτερης των δύο διδακτικών ωρών, που υλοποιούνται
στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, της βιωματικής μάθησης και του
ευρύτερου ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία. Για τη συμμετοχή των μαθητών στις παραπάνω
δράσεις απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των Γονέων και Κηδεμόνων τους.
Οι σχολικές δράσεις της παραγράφου (γ) μπορούν να μην εντάσσονται στον ετήσιο ή τριμηνιαίο
προγραμματισμό του σχολείου, να είναι έκτακτες μετακινήσεις των μαθητών και σε αυτήν την
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περίπτωση να εγκρίνονται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου, μετά από τη σχετική
εισήγηση των διδασκόντων, τη γραπτή ή προφορική ενημέρωση του Σχολικού Συμβούλου και
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτική Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Οι
μετακινήσεις αυτές μπορεί να αφορούν είτε όλο το σχολείο είτε τάξη και τμήμα.
Οι σχολικές δράσεις της παραγράφου (γ) δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις έξι (6) για κάθε διδακτικό
έτος.
δ) Η ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή δύναται να πραγματοποιείται μία φορά ανά διδακτικό έτος.
Στην εκπαιδευτική εκδρομή μπορούν να συμμετέχουν και οι γονείς των μαθητών ύστερα από τη
σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων.
Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη για την οργάνωση της ημερήσιας εκδρομής και την επιτήρηση των
μαθητών την έχουν οι εκπαιδευτικοί. Η εκδρομή αυτή γίνεται ανά σχολείο ή ανά τάξεις και όχι ανά
τμήμα. Εξαιρετικά, είναι δυνατή η πραγματοποίηση χωριστής ημερήσιας εκδρομής από μια τάξη,
ύστερα από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και εφόσον αυτό το επιβάλλουν ιδιαίτεροι
παιδαγωγικοί λόγοι. Για την πραγματοποίηση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής απαιτείται η
συμμετοχή των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μαθητών των τάξεων για τις οποίες
οργανώνεται η ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή. Στο πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων
αναφέρονται:
 τόπος πραγματοποίησης της εκδρομής,
 ο χρόνος αναχώρησης και επιστροφής,
 το μέσο μεταφοράς,
 οι εκπαιδευτικοί που θα συνοδεύσουν τους μαθητές καθώς και
 το όνομα του υπευθύνου της εκδρομής.
Αντίγραφο του πρακτικού υποβάλλεται για έγκριση:
 στο Σχολικό Σύμβουλο και στη
 Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τα ανωτέρω αποτελούν αποσπάσματα του Προεδρικού Διατάγματος 79/2017 αρθ.16. Για την πλήρη
ενημέρωση των σχολικών μονάδων επισυνάπτεται το Π.Δ.79/2017 .
Προκειμένου η Δ/νση Π.Ε. Λέσβου να είναι ενημερωμένη για τις σχολικές δράσεις που
πραγματοποιούν οι σχολικές μονάδες παρακαλούμε:
 να υποβάλετε τον ετήσιο ή τον τριμηνιαίο προγραμματισμό των σχολικών δράσεων
 να ενημερώνετε τη Δ/νση ΠΕ Λέσβου για την πραγματοποίηση των σχολικών δράσεων.
Επισημαίνουμε ότι:
 πρέπει να τηρούνται στο αρχείο της σχολικής μονάδας όλα τα απαραίτητα έγγραφα/στοιχεία
που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, και αφορούν στην πραγματοποίηση σχολικών
δράσεων στο πλαίσιο της σχολικής ζωής.
 οι μετακινήσεις με μέσο μεταφοράς πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία
 δεν επιτρέπεται μετακίνηση μαθητών με ιδιωτικά μεταφορικά μέσα των γονέων των μαθητών
ή των εκπαιδευτικών.
Επιπλέον σας αποστέλλουμε τα με αριθμ. πρωτ. 10103/244-1/3/2016 έγγραφo της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου, Γενική Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών που αφορά σε θέματα ασφαλούς
μεταφοράς των μαθητών κατά τη πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών.
Εξακολουθεί να ισχύει ότι κάθε σχολική μονάδα πριν συνεργαστεί με οποιοδήποτε Τουριστικό Γραφείο
ή το Κ.Τ.Ε.Λ. πρέπει υποχρεωτικά να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Τουρισμού Βορείου Αιγαίου ( κ.
Χατζηστυλιανού Νίκη, τηλ: 2251042511 εσωτ. 4 και 42512), προκειμένου να εξακριβωθεί αν το
συγκεκριμένο πρακτορείο διαθέτει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας και εάν αυτό βρίσκεται σε ισχύ. Σε
αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή κάποιο Τουριστικό Γραφείο δε διαθέτει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ή
αυτό που έχει δεν είναι σε ισχύ, πρέπει να επιλέγεται άλλο Τουριστικό Γραφείο.
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Θέμα 2ο: «Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2017-2018 – Αντιγριπικός Εμβολιασμός». (4238)
Σχετ.: (α) ΑΠ Φ.20/ΦΜ/151138/168806/Δ2/09-10-2017/ΥΠΠΕΘ/Δ/νσεις Σπουδών/τμ.Β’
(β) Α.Π. Γ1α/Γ.Π. οικ 71179/21-09-2017 Υπουργείο Υγείας (ΑΔΑ: 6ΤΜΣ465ΦΥΟ-Δ3Ι)
Σε συνέχεια του (α) σχετικού, σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας το (β) σχετικό με θέμα:
«Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2017-2018 – Αντιγριπικός Εμβολιασμός».

Θέμα 3ο: «Παρουσίαση θεατρικής παράστασης» (4239)
Σχετ.: ΑΠ.Φ13.1/170309/Δ2/11-10-2017 ΥΠΠΕΘ/ Γεν. Δ/νση Σπουδών/ Δ/νση Επαγγελματικής
Εκπ/σης/Τμ.Β
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, για την παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης «Άλφα εις την ν
(αν). Όταν η Ψυχή συναντά το Σύμπαν» από μαθητές και μαθήτριες, σας ενημερώνουμε ότι, όπως
γνωμοδότησε και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 36/14-09-2017
Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, η απόφαση για την παρακολούθηση
θεαμάτων από μαθητές λαμβάνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων έκαστης σχολικής μονάδας,
λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους σκοπούς και τις αξίες της παιδαγωγικής, καθώς και τα ενδιαφέροντα
και την αντιληπτική ικανότητα της ηλικίας των μαθητών στους οποίους απευθύνονται και να διαθέτουν
άρτιο λόγο, άψογο περιεχόμενο και ποιοτική αισθητική προσέγγιση. Εξάλλου η παρακολούθηση
παράστασης υπάγεται στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων που αφορούν τις εκπαιδευτικές
εκδρομές/επισκέψεις.
Συγκεκριμένα για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να τηρούνται όσα προβλέπει το Π.Δ. 79/
2017/άρθρο 16, όπου όλες οι σχολικές δράσεις, στο πλαίσιο της σχολικής ζωής και του πολιτισμού,
αποφασίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και με τη σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου,
που έχει την ευθύνη της επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των
εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων.

Θέμα 4ο: « Διδακτικό ωράριο αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ της Πράξης «Ενιαίος Τύπος
Ολοήμερου Δημοτικόύ Σχολείου, 2017-18» με κωδικό ΟΠΣ 5009814»(4154)
Σχετ.: ΑΠ 4021/11-10-2017/ΥΠΠΕΘ/Ειδ.Υπ/σία/Μον.Β1
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των ακόλουθων Υπουργικών
Αποφάσεων: α) Φ12/657/70961/Δ1/26-4-2016, (ΦΕΚ 1324Β) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου
Τύπου Δημοτικού Σχολείου» και β) 83939/Δ1/19-5-2017, (ΦΕΚ 1800Β) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Ολοήμερων Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων» καθώς και το υπ’αριθμ. 169875/Δ1/10-10-2017
έγγραφο της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. του ΥΠΠΕΘ προς την Υπηρεσία
μας, σύμφωνα με το οποίο «η ενισχυτική διδασκαλία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας
των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των Ολοήμερων Ολιγοθέσιων Δημοτικών
Σχολείων...», σας γνωρίζουμε ότι η ενισχυτική διδασκαλία δύναται να αποτελεί μέρος του
υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που απασχολούνται στο
πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2017-18» με κωδικό ΟΠΣ
5009814.
Θέμα 5ο: «Εφημερίες πολυτέκνων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.»(3759)
Σχετ.: ΑΠ 155175/Ε1/19-09-2017/ΥΠΠΕΘ/Δ/νση Προσωπικού/Τμ.Β΄υπ.εξέλιξης
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Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σχετικά με την απαλλαγή των πολυτέκνων εκπαιδευτικών από τις
εφημερίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α’/01.08.2017), «Η εφημερία δεν
ανήκει στις υποχρεωτικές εξωδιδακτικές υπηρεσίες που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 13 του
ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και από την υποχρέωση άσκησής της απαλλάσσονται μόνο ο Διευθυντής καθώς
και ο Υποδιευθυντής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, μπορεί να
απαλλαγεί εκπαιδευτικός από την εφημερία, όταν διαπιστώνεται ότι συντρέχει λόγος που δικαιολογεί
την αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών εκ μέρους του εκπαιδευτικού».
Επιπλέον, στην αριθ. Φ.7/ΦΜ/143016/Δ1/31.08.2017 (ΑΔΑ: 7Α484653ΠΣ-850), εγκύκλιο της
Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Α/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Λειτουργία
Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018», αναφέρεται ότι «για τα θέματα της επιτήρησης
των μαθητών τηρούνται χωρίς καμία παρέκκλιση όσα αναφέρονται στα άρθρα 12 και 18Β του ΠΔ
79/2017, (ΦΕΚ 109Α) και στην παράγραφο 18 του άρθρου 36 της με αριθ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/810-2002, (ΦΕΚ 1340Β) Υ.Α.» και ότι «από την υποχρέωση άσκησης της εφημερίας απαλλάσσονται ο
Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής».
Θέμα 6ο: « Διδακτικές επισκέψεις στα Εθνικά Γυμναστήρια αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ για το σχολικό
έτος 2017-18.»(3820)
Σχετ.: ΑΠ 159389/Δ5/25-09-2017/ΥΠΠΕΘ/Δ/νση Φυσικής Αγωγής
Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό, μαζί με κατάσταση συμμετοχής μαθητών/τριών (αρχείο excel),
σύμφωνα με το οποίο η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής λαμβάνοντας υπόψη την σημαντικότητα και την
αναγκαιότητα της άθλησης των μαθητών/τριών, στο πλαίσιο της προαγωγής της υγείας, της ποιότητας
ζωής, της διάδοσης του αθλητικού πνεύματος και της ενασχόλησης των νέων παιδιών με τον
αθλητισμό, υλοποιεί στα Εθνικά Γυμναστήρια αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ., Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «ο
Ι. Φωκιανός» και Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής (Γήπεδο NEAR EAST) καινοτόμα
προγράμματα αθλητικών δραστηριοτήτων και επιμορφωτικών επισκέψεων (αρ.πρωτ. 48/08.12.2016
Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με θέμα: «Έγκριση διδακτικών επισκέψεων στα Εθνικά Γυμναστήρια
αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.») για μαθητές/τριες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης.
Παρακαλούνται να ενημερωθούν έγκαιρα και ενυπόγραφα όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί των Σχολικών
Μονάδων.
Συνημμένα: (5)
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