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Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

-----

Αθήνα, 20-2-2019

    Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.20/26928/Δ1

Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. – Πόλη
Ιστοσελίδα
Email
Πληροφορίες

Τηλέφωνο
FAX

: Ανδρέα Παπανδρέου 37
: 15180 – Μαρούσι
: http://www.minedu.gov.gr 
: spudonpe@minedu.gov.gr  
:  Δ. Ντούλια
:  Ε. Αγγέλου
: 210 3442249/2425
: 210 344 3354

    Προς:  Όπως Πίνακας Αποδεκτών

      

Θέμα: Διεύρυνση  Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων

Σύμφωνα  με την με  αριθ. πρωτ. Φ14/22511/Δ1/9-2-2018 (ΦΕΚ Β΄688/28-2-2018) Υπουργική 
Απόφαση ιδρύθηκε Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων. Με την με αριθ. 
πρωτ. Φ17/72957/Δ1 /8-5-2018 (ΦΕΚ Β΄2563/2-7-2018) Υπουργική Απόφαση εντάχθηκαν στο Δίκτυο 
οι πρώτες 913 σχολικές μονάδες. Προκειμένου  το Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών  να 
διευρυνθεί  με εγγραφές νέων μελών, σας γνωρίζουμε ότι:

Εγγραφή στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών – Διαμόρφωση χώρου - Εξοπλισμός

Δυνατότητα εγγραφής στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν τα 
Δημόσια Δημοτικά Σχολεία  που διαθέτουν αυτόνομο χώρο για τη φιλοξενία της Σχολικής 
Βιβλιοθήκης. Με κριτήριο το μέγεθος της επιφάνειας στην οποία στεγάζεται η Σχολική Βιβλιοθήκη 
και τις εξ΄ αυτού διαφορετικές δυνατότητες αξιοποίησής της (χώρος δανεισμού/ανάγνωσης ή και 
δράσεων), δημιουργούνται δύο (2) ομάδες Σχολικών Βιβλιοθηκών. Στην 1η ομάδα (ΟΜΑΔΑ Α) 
εντάσσονται οι βιβλιοθήκες με χώρο από 12 έως και 24 τμ. και στην 2η ομάδα (ΟΜΑΔΑ Β) οι 
βιβλιοθήκες με χώρο μεγαλύτερο ή ίσο των 25 τμ.
Ως προς τη διαμόρφωση του χώρου όπου φιλοξενείται η Σχολική Βιβλιοθήκη προβλέπεται, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η εξασφάλιση κατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών, όπως: 
επαρκής ομοιόμορφος φωτισμός, φυσικός εξαερισμός ή/και σύστημα εξαερισμού, θέρμανση, 
ασφαλής και ανεμπόδιστη πρόσβαση των χρηστών, περιορισμένη σε ανεκτά επίπεδα ακουστική 
όχληση, ειδική ράμπα για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), 
φορητά μέσα πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες), όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία.
Για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης, προτείνεται  η αξιοποίηση 
κατάλληλου εξοπλισμού (έπιπλα, ηλεκτρονικός, δικτυακός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός κ.ά.). 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:
Τραπέζι συνεργασίας, ράφια, καρέκλες, ερμάριο ασφαλείας, έπιπλα με θυρίδες, φωτογραφική 
μηχανή, H/Y, βίντεο-προβολέας, διαδραστικός πίνακας, εκτυπωτής/σαρωτής, αυτοκόλλητες ετικέτες  
για βιβλία, εξωτερικός δίσκος αποθήκευσης, ηχεία, web κάμερα, φωτοαντιγραφικό μηχάνημα κ.ά..

http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spudonpe@minedu.gov.gr
mailto:spudonpe@minedu.gov.gr
mailto:spudonpe@minedu.gov.gr
mailto:spudonpe@minedu.gov.gr
mailto:spudonpe@minedu.gov.gr
mailto:spudonpe@minedu.gov.gr
mailto:spudonpe@minedu.gov.gr
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8q37zt4wkBNF5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuW4iqZSPN4hhnmWooeCwXDNSyp8aGxp0UdPQjpjXy0MA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8q37zt4wkBNF5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuW4iqZSPN4hhnmWooeCwXDNSyp8aGxp0UdPQjpjXy0MA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8q37zt4wkBNF5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuW4iqZSPN4hhnmWooeCwXDNSyp8aGxp0UdPQjpjXy0MA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8f8yKr9Kv77G4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVEO98ftgI9A3Q7R6aC_lDT-Na0H988Z1MVGubsCXf9o
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8f8yKr9Kv77G4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVEO98ftgI9A3Q7R6aC_lDT-Na0H988Z1MVGubsCXf9o
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8f8yKr9Kv77G4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVEO98ftgI9A3Q7R6aC_lDT-Na0H988Z1MVGubsCXf9o


2

Διαδικασία Εγγραφής 

1. Ο/Η Διευθυντής/ντρια της Σχολικής Μονάδας αποστέλλει μέχρι και τις 01/03/2019 στην οικεία 
Διεύθυνση Π.Ε. αίτημα εγγραφής (συνημμένη αίτηση), για ένταξη της Σχολικής Βιβλιοθήκης στο 
Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επισυνάπτοντας:
Α)  Επικυρωμένο Απόσπασμα Πρακτικού (συνημμένο υπόδειγμα) του Συλλόγου Διδασκόντων για 
την ένταξη της βιβλιοθήκης του σχολείου  στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών.
Β)  Συμπληρωμένο τον συνημμένο πίνακα με στοιχεία που αφορούν στην υπάρχουσα Σχολική 
Βιβλιοθήκη.

2. Οι Διευθύνσεις Π.Ε. διαβιβάζουν ηλεκτρονικά μέχρι και τις 8/03/2019 τα ως άνω αναφερόμενα 
στοιχεία στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε (ενοποιώντας τους πίνακες των 
σχολικών μονάδων σε έναν συγκεντρωτικό πίνακα). Παράλληλα, διατηρούν στο αρχείο τους τις 
σχετικές αιτήσεις που τους έχουν υποβληθεί.  

3. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Π.Ε. & Δ.Ε. διαβιβάζουν ηλεκτρονικά μέχρι και τις 
15/03/2019  τα συγκεντρωτικά στοιχεία που θα λάβουν από τις Διευθύνσεις Π.Ε. (ενοποιώντας τους 
πίνακες που θα λάβουν από τις Διευθύνσεις αρμοδιότητας τους σε έναν συγκεντρωτικό πίνακα) στη 
Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. -  Τμήμα Β΄ του ΥΠ.Π.Ε.Θ στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου spudonpe@minedu.gov.gr.

4. Το ΥΠ.Π.Ε.Θ., μετά τη συγκέντρωση όλων των αιτημάτων εγγραφής των Σχολικών Μονάδων, θα 
προβεί στην έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, όπου θα αναφέρονται οι Σχολικές Μονάδες 
που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων στις Σχολικές Μονάδες που θα εγγραφούν στο Δίκτυο ορίζουν με την 
έναρξη του σχολικού έτους, με απόφασή τους, τον Υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης, ο οποίος θα προβεί    
στη συγκέντρωση όλων των τίτλων και λοιπών τεκμηρίων (π.χ περιοδικές εκδόσεις, εφημερίδες, 
οπτικοακουστικό υλικό) που διαθέτει το σχολείο. Τα τεκμήρια αυτά ελέγχονται ως προς την 
παιδαγωγική καταλληλότητα χρήσης τους, σφραγίζονται, καταγράφονται ηλεκτρονικά και αποκτούν 
αύξοντα αριθμό εισαγωγής, κατά έτος.   
Υπενθυμίζεται ότι για τη  λειτουργία του Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ισχύει η με αρ. πρωτ. Φ.17/139463/Δ1/28-8-2018 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια της Σχολικής Μονάδας παρακαλείται όπως αποστείλει την παρούσα στις 
διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) των εκπαιδευτικών του σχολείου του, με σκοπό 
την έγκαιρη ενημέρωσή τους.

Συν.:
1. Αίτηση 
2. Πίνακας Βιβλιοθηκών Σχολικών Μονάδων                                     
3. Υπόδειγμα Πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων
4. Σχετική Υ. Α.                                                                 

                                                                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ   
   
                                                                                               ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ         

      
                                                                                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης Π.Ε & Δ.Ε (έδρες τους)
    Yπόψη κ.κ. Περιφερειακών  Διευθυντών/ντριών 
2. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕΚΕΣ)
    (μέσω Περιφ. Δ/νσεων Εκπ/σης)
3.  Δ/νσεις Π.Ε.
4. Υπεύθυνοι/ες  Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ. και Σχολικών Δραστηριοτήτων (μέσω Δ/νσεων Π.Ε.)
5.  Δημόσια  Δημοτικά Σχολεία (μέσω Δ/νσεων Π.Ε.)

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2.Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3.Γραφείο  Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. 
4.Δ/νση Σπουδών,  Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Π.Ε, Τμήματα Α ́& ́Β  
5.Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε.
6.Δ/νση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων 
7.Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
8.Δ/νση Φυσικής Αγωγής


		2019-02-20T11:48:45+0000
	VASILIKI TZINTANOU




