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    Βακμόσ Αςφαλείασ:  

Να διατθρθκεί μζχρι: 
Βακμόσ Προτεραιότθτασ: 
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ΠΡΟ : 1. κο Σερηι  Χριςτο 
                  hrterzis@music.uoa.gr 
             2. κο Ψαρουδάκθ  τζλιο 
                  spsaroud@music.uoa.gr 
             3. Περιφ. Δ/νςεισ Π.Ε. & Δ.Ε. τθσ χϊρασ  
                 (ζδρεσ τουσ) 
             4. χολικοφσ υμβοφλουσ Δθμοτ. Εκπ/ςθσ 

                    (μζςω Περιφ. Δ/νςεων Π. Ε.& Δ. Ε. τθσ χϊρασ ) 
             5. Δ/νςεισ  Π.Ε. τθσ χϊρασ (ζδρεσ τουσ) 
             6. Δθμόςια & Ιδιωτικά  Δθμ.  χολεία  τθσ χϊρασ   
                 (μζςω Δ/νςεων  Π. Ε.)    

  
ΘΕΜΑ : «Τλοποίηςη εκπαιδευτικών προγραμμάτων »  

 χετικό  ζγγραφο :  156051/11-12-2012/Γ1 
 
ε απάντθςθ τθσ από 10-12-2012 αίτθςθσ των κ.κ. Χριςτου Σερηι και τζλιου Ψαρουδάκθ, ςχετικά με 
τθ χοριγθςθ άδειασ ειςόδου ςε Δθμοτικά  χολεία τθσ χϊρασ, για τθν υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν  
δράςεων για τθν Αρχαία Ελλθνικι Μουςικι ςτουσ μακθτζσ Δϋ, Εϋ και Σϋ τάξεων τθσ Πρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ, ςασ γνωρίηουμε ότι, ςφμφωνα με το Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161Α/13-7-1998), άρκρο 13, § 4 
εδ. γ, «τα πλαίςια τθσ ςχολικισ ηωισ και του πολιτιςμοφ πραγματοποιοφνται επιςκζψεισ και 
εκδθλϊςεισ ςτο χϊρο του ςχολείου, κλιμακίων ι μεμονωμζνων καλλιτεχνϊν μουςικισ, κεάτρου, 
χοροφ, εικαςτικϊν τεχνϊν και άλλων πνευματικϊν ανκρϊπων ι ειδικϊν επιςτθμόνων που καλοφνται 
ςτο ςχολείο ι τθν τάξθ. Οι δραςτηριότητεσ αυτζσ εντάςςονται ςτον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό του 
ςχολείου και πραγματοποιοφνται με ευθφνη του Διευθυντή τησ ςχολικήσ μονάδασ και του 
διδακτικοφ προςωπικοφ». 
Επιςθμαίνεται ότι το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιθκεί ςε ςυνεργαςία με τουσ οικείουσ χολικοφσ 
υμβοφλουσ Δθμοτ. Εκπ/ςθσ, θ δε ςυμμετοχι των ςχολικϊν μονάδων είναι προαιρετική.  
Επίςθσ, πριν από τισ επιςκζψεισ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ Π.Ε. τθσ χϊρασ, πρζπει να προθγθκεί 
ςυνεννόθςθ και ςυνεργαςία με το Διευκυντι και το φλλογο Διδαςκόντων ώςτε να μη διαταραχθεί η 
ομαλή λειτουργία του ςχολείου. 

                                                                                                  Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
 
 

Εςωτερική Διανομή:  
Δ/νςθ πουδϊν Π.Ε.- Tμιμα Γ’                                                        ΚΩΣΑ   ΠΑΠΑΧΡΗΣΟ 
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