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ΘΕΜΑ : «Απάντηση σε έγγραφο» 

Σχετικό έγγραφο: 46673/5-4-2013 

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ.70/5379/6-3-2013 εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα εξής : 
 

1. Διδακτικές επισκέψεις τάξεων και σχολικών μονάδων πραγματοποιούνται με απόφαση του 
Συλλόγου Διδασκόντων και εντάσσονται στα πλαίσια του ετήσιου ή τριμηνιαίου προγραμματισμού 
του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας, όπως προβλέπεται από: 

 Στο Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161Α/13-7-1998),άρθρο 13, § 6β και 

 Στη  με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340Β/16-10-2002) Υ.Α του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, άρθρο 7, § 
1 και άρθρα 36, 37, 38 και 39. 

2. Επιπλέον για κάθε δραστηριότητα στη σχολική μονάδα υπεύθυνοι, εκτός του Δ/ντή και του 
Συλλόγου Διδασκόντων, είναι οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι εγκρίνουν και θεωρούν τα ωρολόγια 
προγράμματα (Π.Δ. 201/1998, άρθρο 10, § 3 α) και «…συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς της 
περιοχής ευθύνης τους… με σκοπό την ομαλή πορεία της παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης… 
βοηθούν τους εκπαιδευτικούς και τους ενθαρρύνουν να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και 
δραστηριότητες για την αντιμετώπιση επιμέρους προβλημάτων του σχολικού έργου, για τον 
εμπλουτισμό της σχολικής ζωής και την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης…» (Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340Β/16-10-2002), Άρθρο 9). 

3. Προγράμματα και δραστηριότητες της Ευέλικτης Ζώνης (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής 
Υγείας, Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών θεμάτων, κλπ), υλοποιούνται από εκπαιδευτικούς των 
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τάξεων ή των τμημάτων ξεχωριστά, στα πλαίσια της σχολικής μονάδας και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος.  Οι εκπαιδευτικοί  είναι σε 
θέση να επιλέξουν τον τομέα στον οποίο θα ήθελαν να εμβαθύνουν την ερευνητική τους εργασία 
με τους μαθητές του κι επομένως να εντάξουν τα προαιρετικά προγράμματα με τέτοιον τρόπο, 
ώστε να εναρμονίζονται με την εφαρμογή των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ (Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005 
Υ.Α,  ΦΕΚ 1280Β/2005). 

4. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών σε Προγράμματα ή Δραστηριότητες 
είναι πάντα προαιρετική και μπορούν να πραγματοποιηθούν, όπως ρητά αναφέρεται στο Π.Δ. 
201/1998, στα πλαίσια της σχολικής ζωής, μόνο με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη 
σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου, που έχει την ευθύνη της επιστημονικής - παιδαγωγικής 
καθοδήγησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων (Φ.353 
1./324/105657/Δ1 Υ.Α. - Φ.Ε.Κ. 1340Β/16-10-2002, άρθρο 7, § 1).  

Με βάση τα παραπάνω δύναται εκπαιδευτικός ενός τμήματος, ο οποίος υλοποιεί συγκεκριμένες δράσεις να 
πραγματοποιεί διδακτικές επισκέψεις-δραστηριότητες, σύμφωνα με τον ετήσιο και τριμηνιαίο 
προγραμματισμό της σχολικής μονάδας και του συλλόγου διδασκόντων, για τις οποίες ενημερώνονται τόσο 
ο Σχολικός Σύμβουλος  όσο και ο Διευθυντής Π.Ε 

 
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 
 

         ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 
 
Εσωτερική Διανομή:  
Δ/νση Σπουδών Π.Ε. 
Τμήμα Γ’  


