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ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης
2. Προϊσταμένους Επιστημονικής &
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. (μέσω
των Περιφερειακών. Δ/νσεων Εκπ/σης )
3. Σχολικούς Συμβούλους Δημοτικής
Εκπαίδευσης (μέσω των Περιφερειακών.
Δ/νσεων Εκπ/σης )
4. Διευθυντές Π.Ε. της χώρας
5. Δημοτικά Σχολεία (μέσω των Δ/νσεων
Π.Ε)

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις λειτουργίας σχολικών μονάδων»
1. Στις περιπτώσεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Β) ανήκουν και αυτές
των μαθητών των οποίων οι γονείς αιτούνται πρόωρη αποχώρηση ή καθυστερημένη προσέλευση στο
πρόγραμμα του σχολείου για λόγους ιατρικής υποστήριξης ή θεραπευτικής παρέμβασης των μαθητών,
κατόπιν βεβαίωσης από δημόσιο φορέα, από την οποία προκύπτει η ανάγκη της ανωτέρω απουσίας
και ο ακριβής χρόνος αυτής. Επισημαίνεται, ότι τόσο ο φορέας που εκδίδει την βεβαίωση, όσο και ο
φορέας υλοποίησης της θεραπευτικής παρέμβασης ή ιατρικής υποστήριξης πρέπει να είναι δημόσιοι
φορείς.
2. Η περίπτωση ια) της παρ. 16 του άρθρου 11Α του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Β) εφαρμόζεται κατ΄
αναλογία και στο νηπιαγωγείο.
3. Αναφορικά με την ώρα της σίτισης–χαλάρωσης ισχύει η περ. ιβ) της παρ. 16 του άρθρου 11Α
του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Β). Σε κάθε περίπτωση, η ώρα της σίτισης-χαλάρωσης θεωρείται ως
διδακτική ώρα για τον υπεύθυνο του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος υποχρεωτικά
παρευρίσκεται και εποπτεύει τη διαδικασία. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των εκπαιδευτικών,
συμπεριλαμβανομένου και του υπεύθυνου του Ολοήμερου Προγράμματος, για τους οποίους η ώρα
της σίτισης-χαλάρωσης θεωρείται διδακτική δεν υπερβαίνει τον αριθμό των λειτουργούντων
τμημάτων της 2ης διδακτικής ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος.
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4. Η εφημερία εφαρμόζεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Β). Τα
συστεγαζόμενα σχολεία, αναφορικά με την αρμοδιότητα της εφημερίας, θεωρούνται ως ένα σχολείο
και ως εκ τούτου εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο σε τρία σχολεία εκ των
οποίων τα δυο είναι συστεγαζόμενα δεν απαλλάσσονται της αρμοδιότητας της εφημερίας. Ομοίως
όταν τα σχολεία συμπλήρωσης διδακτικού ωραρίου είναι τέσσερα και ανά δυο είναι συστεγαζόμενα.
5. Οι παιδαγωγικές συναντήσεις και η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων για θέματα
αγωγής και προόδου πραγματοποιούνται όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Β)
εκτός διδακτικού και εντός εργασιακού ωραρίου (13:15 – 14:00).
6. Η αλλαγή σχολείου για μαθητή, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 14 του ΠΔ
79/2017 (ΦΕΚ 109Β), είναι μέτρο παιδαγωγικού ελέγχου και μπορεί να γίνει με απόφαση του
συλλόγου διδασκόντων και τη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα, αφού έχει εφαρμοστεί η
προβλεπόμενη διαδικασία που περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο.
7. Οι σχολικές δράσεις που περιγράφονται στο άρθρο 16 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Β) απαιτούν
συμμετοχή των 2/3 των μαθητών του τμήματος που συμμετέχει σε αυτές. Εξαίρεση αποτελούν η
ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή (παρ. 6 του άρθρου 16) για την οποία απαιτείται συμμετοχή των 3/4
των μαθητών της κάθε τάξης και οι διδακτικές επισκέψεις (παρ. 8 άρθρο 16) για τις οποίες απαιτούνται
τα 3/4 των μαθητών κάθε τάξης ή τμήματος που συμμετέχει.
8. Ο αριθμός Βιβλίου Μητρώου μαθητών των Νηπιαγωγείων, στο σύστημα ηλεκτρονικής
καταγραφής myschool, για την τριετία 2017-2020 θα είναι ο αριθμός 2017. Από το σχολικό έτος 20202021 και έως το σχολικό έτος 2029-2030, ο αριθμός Βιβλίου Μητρώου μαθητών, Δημοτικών και
Νηπιαγωγείων, θα είναι ο αριθμός 2020, ο οποίος θα παραμείνει ο ίδιος καθ’ όλη τη δεκαετία. Οι
ανωτέρω αριθμοί θα καταχωρούνται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα myschool.

Ο Αν. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Εσωτερική Διανομή:
1.Γραφείο κ. Υπουργού
2.Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γεν. Δ/νση Σπουδών ΠΕ και ΔΕ
4. Δ/νση Σπουδών Π.Ε. -Τμήματα Α΄ & Γ΄
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