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Σσµµεηοτή εκπαιδεσηικού ζηις ζτολικές εκδηλώζεις και δραζηηριόηηηες.  

Με αθοπµή επυηήµαηα πος ςποβάιιονηαη ζηο Τποςπγείο Παηδείαρ ζσεηηθά µε ηε ζςµµεηοσή 

ηυν εθπαηδεςηηθών ζε ζσοιηθέρ εθδειώζεηρ θαη δπαζηεπηόηεηερ ζαρ θάνοςµε γνυζηά ηα 

αθόιοςζα:  

1. Η ανάζεζε ηυν θαζεθόνηυν ζηοςρ εθπαηδεςηηθούρ γίνεηαη µε απόθαζε ηος ζςιιόγος 

δηδαζθόνηυν, αθού ιεθζούν ςπότε ε εηδηθόηεηα ηοςρ θαη οη ηδηαίηεπερ γνώζεηρ ηοςρ, ώζηε ε 

ςπεπεζία πος ηοςρ αναηίζεηαη να έσεη ηα πποζδοθώµενα αποηειέζµαηα. Με αςηό ηο δεδοµένο ε 

ζςνοδεία ηυν µαζεηών ζε ξενόγιυζζε βηβιηοζήθε αναηίζεηαη ζηον εθπ/θό ηερ αγγιηθήρ 

γιώζζαρ, ζε ζέαηπο ζηο δάζθαιο ηερ ηάξερ πος δηδάζθεη ηε ζεαηπηθή αγυγή, ζηηρ παπειάζεηρ 

θαη ζε αζιεηηθούρ αγώνερ ζηον εθπ/θό θςζηθήρ αγυγήρ θ.ι.π.  

2. Όηαν οη εθδειώζεηρ ππαγµαηοποηούνηαη εµέπα επίζεµερ απγίαρ ( π.σ. παπέιαζε 

ανήµεπα εζνηθήρ εοπηήρ ) οη εθπ/θοί εηδηθοηήηυν πποζθέποςν ζε ένα ζσοιείο ςπεπεζία, πος 

είναη αςηό ηερ οπγανηθήρ ηοςρ ζέζερ. Εξαίπεζε αποηειούν οη εθπ/θοί Φςζ. Αγυγήρ πος 

ζςνοδεύοςν µαζεηέρ ζε παπειάζεηρ θαη δηδάζθοςν πεπίπος ηον ίδηο απηζµό υπών ζε δύο 

ζσοιεία, οπόηε ζηηρ 28 Οθηυβπίος ζςνοδεύοςν ηοςρ µαζεηέρ ηος ενόρ θαη ζηηρ 25 Μαπηίος ηος 

άιιος ζσοιείος. ε πεπίπηυζε όµυρ, πος δηδάζθοςν ηα 2/3 (ζςµπεπηιαµβανοµένυν θαη ηυν 

υπών πος ανηηζηοησούν ζηα 2/3) ηυν υπών ηοςρ θαη πάνυ ζε ένα ζσοιείο, ηόηε ζηηρ παπειάζεηρ 

ζςνοδεύοςν θαη ζηηρ δύο εζνηθέρ εοπηέρ ηοςρ µαζεηέρ ηος ζσοιείος αςηού. Σα αναθεπόµενα 

ζηοςρ εθπαηδεςηηθούρ θςζηθήρ αγυγήρ ηζσύοςν θαη γηα ηοςρ εθπ/θούρ µοςζηθήρ, οη οποίοη 

παποςζηάδοςν ηα ηπαγούδηα ζηηρ ζσοιηθέρ γηοπηέρ.  

3. Όηαν οη εθδειώζεηρ ππαγµαηοποηούνηαη ζε εµέπα πος δεν είναη επίζεµε απγία (π.σ. 

ζσοιηθή εοπηή ηεν παπαµονή ηερ 28ερ Οθηυβπίος θαη ηερ 25ερ Μαπηίος ή Υπηζηοςγεννηάηηθε 

εοπηή ζηηρ 23 ∆εθεµβπίος) οη εθπ/θοί εηδηθοηήηυν παπεςπίζθονηαη θαη παίπνοςν µέπορ ζηο 

ζσοιείο πος δηδάζθοςν ηηρ πεπηζζόηεπερ ώπερ ηεν εµέπα αςηή. ε πεπίπηυζε πος ηεν εµέπα 

αςηή δηδάζθοςν ηον ίδηο απηζµό υπών ζε δύο ζσοιεία, ηόηε παπεςπίζθονηαη ζηο ζσοιείο ηερ 

οπγανηθήρ ηοςρ ζέζερ. Εηδηθά όµυρ γηα ηοςρ εθπ/θούρ θςζ. αγυγήρ θαη µοςζηθήρ εξαθοιοςζούν 

να ηζσύοςν οη πποεγούµενερ παπάγπαθοη.  

4. Από ηεν απσή ηος ζσοιηθού έηοςρ ηα όπγανα δηοίθεζερ ηυν εµπιεθοµένυν ζσοιείυν, 

ζε ζςνεπγαζία µε ηοςρ εθπαηδεςηηθούρ εηδηθοηήηυν, πςζµίδοςν ηον ηπόπο ζςµµεηοσήρ ηυν 

εθπ/θών αςηών ζε όιερ ηηρ ζσοιηθέρ εθδειώζεηρ. Εποµένυρ ηα αναθεπόµενα ζηηρ παπαπάνυ 

παπαγπάθοςρ 1 θαη 2 εθαπµόδονηαη ζηηρ ζπάνηερ πεπηπηώζεηρ θαηά ηηρ οποίερ παποςζηάδονηαη 

δηαθυνίερ.  

5. Γηα ηοςρ αποζπαζµένοςρ ή ηοςρ αναπιεπυηέρ εθπ/θοςρ υρ ζσοιείο οπγανηθήρ ζέζερ 

ιογίδεηαη αςηό ηερ απσηθήρ ηοςρ ηοποζέηεζερ  

Ο ∆ΙΕΤΘΤΝΣΗ  
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