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ΘΔΜΑ :  Οινήκεξν Γεκνηηθό ρνιείν 
 

Σν Οινήκεξν ρνιείν έρεη έληνλν εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηερφκελν. 
ρεδηάζηεθε γηα λα εμππεξεηήζεη πςεινχο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο.  

Σν Οινήκεξν ρνιείν, ζηελ Πνξεία γηα έλα Νέν ρνιείν, αλαβαζκίδεηαη, ψζηε 
ν εθπαηδεπηηθφο θαη θνηλσληθφο ηνπ ξφινο λα επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Ζ 
ιεηηνπξγία ησλ 800 Οινήκεξσλ ζρνιείσλ κε ην Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ 
Πξφγξακκα, φπσο νξίζηεθαλ κε ηηο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο Φ.3/609/60745/Γ1/28-5-
2010  (ΦΔΚ 804/2010, η.Β΄) θαη Φ.3/724/71442/Γ1/18-6-2010 (ΦΔΚ 1048/2010 η.Β΄), 
θαζψο θαη νη άκεζεο παξεκβάζεηο ζην Οινήκεξν Γεκνηηθφ ρνιείν απαληνχλ ζηηο 
θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, αληαπνθξίλνληαη ζηα αηηήκαηα γηα ηελ 
θαιιηέξγεηα ηνπ παηδηνχ κε ηελ πξνζθνξά λέσλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη κεζφδσλ, 
ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο ή κειινληηθέο θνηλσληθν-πνιηηηζηηθέο αλάγθεο. 

Σν νινήκεξν ζρνιείν αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο ηηο νπνίεο ηνπ παξέρεη ν 
επηπιένλ ρξφλνο παξακνλήο ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν, γηα λα επηηχρεη ηνπο  
βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ, πνπ είλαη: 

      α.  Η εκπέδωζε ηωλ γλώζεωλ θαη δεμηνηήηωλ πνπ δηδάζθνληαη νη καζεηέο ζην 
πξωηλό πξόγξακκα θαη 

      β. Ο εκπινπηηζκόο ηνπ πξωηλνύ πξνγξάκκαηνο κε επηπιένλ δηδαθηηθά αληηθείκελα 
πνπ εληζρύνπλ: 

 ηε Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηωλ γλωζηηθώλ αληηθεηκέλωλ. 
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 ηηο  γλώζεηο,  ηηο  εκπεηξίεο 

 ηνλ παξαγωγηθό  πξνβιεκαηηζκό 

 ηελ έξεπλα  

 ηε δεκηνπξγία 

 ηε ζπλεξγαηηθόηεηα θαη ην νκαδηθό πλεύκα 

 ηελ επαηζζεηνπνίεζε  ζε πεξηβαιινληηθά, θνηλωληθά ζέκαηα 

 ηελ επαθή κε πνιηηηζκηθά ζέκαηα 

 ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζρνιηθήο δωήο. 

 ηελ άκβιπλζε ηωλ θνηλωληθώλ αληζνηήηωλ 

 ηελ πξννδεπηηθή θαη νκαιή έληαμε ηωλ καζεηώλ ζηελ θνηλωλία, ωο 
ππεύζπλωλ θαη δεκνθξαηηθώλ πνιηηώλ 

     Ο ζεζκφο ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ αλαβαζκίδεηαη θαη απνθηά αμηνπηζηία ζηε 
ζπλείδεζε ησλ γνλέσλ θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα, φηαλ ην ίδην ην πξφγξακκα πνπ 
εθαξκφδεηαη είλαη αμηφπηζην θαη ειθπζηηθφ. Πξψηηζην ινηπφλ θαζήθνλ ηεο 
εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο απνηειεί ε πξνψζεζε θαη  ε αλαβάζκηζε ηνπ  Οινήκεξνπ 
ρνιείνπ  θαη αθνξά φια ηα ζηειέρε ηεο Δθπαίδεπζεο αιιά θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο. 

Α. Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο/Νόκνη ζρεηηθνί κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οινήκεξνπ 
Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

 Ν. 2525/1997, (ΦΔΚ 188/1997, η. Α΄) : «Δληαίν Λχθεην, πξφζβαζε ησλ 
απνθνίησλ ηνπ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, αμηνιφγεζε ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002, (ΦΔΚ 1340/2002, η.Β΄), Τπνπξγηθή 
Απφθαζε: «Καζνξηζκφο εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ, αξκνδηνηήησλ ησλ 
Πξντζηακέλσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ησλ Γηεπζπληψλ θαη Τπνδηεπζπληψλ ησλ 
ρνιηθψλ Μνλάδσλ θαη ΔΚ θαη ησλ πιιφγσλ Γηδαζθφλησλ».  

 Φ.50/76/121153/Γ1/13-11-2002, (ΦΔΚ 1471/2002, η.Β΄), Τπνπξγηθή 
Απφθαζε: «Οινήκεξν  Γεκνηηθφ  ρνιείν (Παξ.Β,  1.1)». 

 Φ.50/76/121153/Γ1/13-11-2002, (ΦΔΚ 1471/2002, η.Β΄), Τπνπξγηθή 
Απφθαζε: Οινήκεξν  Γεκνηηθφ  ρνιείν (Παξ.Β,  1.2)». 

 Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003, (ΦΔΚ 1325/12003, η.Β΄), Τπνπξγηθή 
Απφθαζε: Οινήκεξν  Γεκνηηθφ  ρνιείν (Παξ.Β,  1.2)». 

 Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003, (ΦΔΚ 1325/2003, η.Β΄), Τπνπξγηθή 
Απφθαζε: Οινήκεξν  Γεκνηηθφ  ρνιείν (Παξ.Β,  2.2)». 

 Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΔΚ 1139/2006, η.Β΄), Τπνπξγηθή 
Απφθαζε: «Αλακφξθσζε Ωξνινγίσλ Πξνγξακκάησλ γηα φια ηα 6/ζ θαη 
άλσ Γεκνηηθά ρνιεία». 

 Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006,  (ΦΔΚ 1507/2006, η.Β΄,) ΚΤΑ : «Αξηζκφο 
καζεηψλ αλά ηάμε ή αλά ηκήκα ηάμεο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν». 

 Φ.3/609/60745/Γ1/28-5-2010 (ΦΔΚ 804/2010, η. Β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε: 
«Οξηζκφο 800 Γεκνηηθψλ ρνιείσλ κε  εληαίν αλακνξθσκέλν εθπαηδεπηηθφ 
πξφγξακκα». 

 Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 (ΦΔΚ 804/2010, η. Β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε: 
«Ωξνιφγηα Πξνγξάκκαηα Γεκνηηθψλ ρνιείσλ κε εληαίν αλακνξθσκέλν 
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα». 

 Φ.12/668/67296/Γ1/10-6-2010 Δγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο : 
«Πξνγξακκαηηζκφο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ 2010-2011».   

 Φ.3/724/71442/Γ1/18-6-2010 (ΦΔΚ 1048/2010 η. Β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε: 
« Σξνπνπνίεζε- πκπιήξσζε ηεο Φ.3/609/60745/Γ1/28-5-2010 (ΦΔΚ 
804/9-6-2010η.Β΄) Τ.Α 
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 Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010 (ΦΔΚ 1139/2010, η. Β’) Τπνπξγηθή 
Απφθαζε: «Γηδαζθαιία-πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ 
αληηθεηκέλσλ πνπ ζα εηζαρζνχλ ζηα νινήκεξα ζρνιεία πνπ ζα 
ιεηηνπξγήζνπλ κε  Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα 
(ΔΑΔΠ)-επαλεμέηαζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ 
θαη νδεγηψλ γηα ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο». 

 
 
Β. Ωξάξην ιεηηνπξγίαο θαη Πξόγξακκα ηωλ Οινήκεξωλ Γεκνηηθώλ ρνιείωλ 
 

1. 6/ζέζηα θαη άλω Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία 
1.1. Ωξάξην ιεηηνπξγίαο  
Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, φπσο 

αλακνξθψζεθε κε ηε Φ.12/ 773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΔΚ 1139/2006 η.Β΄)  
Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα φια  ηα 6/ζέζηα θαη άλσ Γεκνηηθά ρνιεία έρεη σο εμήο: 

 

Πξωηλή Εώλε 07:00 - 08:00 Πξναηξεηηθά/ειάρηζηνο 
αξηζκόο καζεηώλ : 5 

Ο Τπεχζπλνο ηεο Πξσηλήο Εψλεο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ 

Οινήκεξν Πξόγξακκα 

12:35 - 13:15  1ε ψξα 

Διάρηζηνο αξηζκόο 
καζεηώλ : 15 

13:15 - 13:20  Γηάιεηκκα 

13:20 - 14:00   2ε ψξα 

14:00 - 14:40 Φαγεηφ - 
μεθνχξαζε ραιάξσζε (*1) 
 

14:40 - 14:50  Γηάιεηκκα 

14:50 - 15:30  3ε ψξα 

15:30 - 15:40  Γηάιεηκκα 

15:40 - 16:15  4ε ψξα 

Ο ππνδηεπζπληήο – ππεχζπλνο ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο γηα φινπο ηνπο ηχπνπο 
ησλ ζρνιείσλ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκ. Φ.361.22/53/108069/Γ1/3-9-2010 
εγθχθιην ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζσπηθνχ Π.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο  Γηα Βίνπ 
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

 
Πξναηξεηηθή Εώλε 
 

16:15 - 16:25  Γηάιεηκκα 
Πξναηξεηηθά/ειάρηζηνο 
αξηζκόο καζεηώλ : 10 16:25 - 17:00  5ε ψξα 

Τπεχζπλνο Πξναηξεηηθήο Εψλεο είλαη ν αληίζηνηρνο εθπαηδεπηηθφο πνπ δηδάζθεη ζην 
ηκήκα 

(*1) Με απόθαζε ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόληωλ ε ώξα ηνπ θαγεηνύ-μεθνύξαζεο 
ραιάξωζεο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη γηα ηηο ηάμεηο Α΄ θαη Β΄ ζηηο 13:20-14:00. 

 
 
1.2. Ωξνιόγην Πξόγξακκα  
Σν Ωξνιφγην Πξφγξακκα ησλ 6/ζεζίσλ θαη άλσ Οινήκεξσλ Γεκνηηθψλ 

ρνιείσλ νξίδεηαη κε ηε Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΔΚ 1139/2006 η.Β΄) 
Τπνπξγηθή Απφθαζε θαη έρεη σο εμήο: 

 
 
 
 
 
 

ΣΑΞΖ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ 

Α΄ - Β΄ 20 ώξεο - Τπνρξεωηηθό : Μειέηε-Πξνεηνηκαζία : 10 
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ώξεο (Γάζθαινο) 
- Τπνρξεωηηθό : Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ 

Δθπαίδεπζε : 2 ώξεο (εθπαηδεπηηθφο 
εηδηθφηεηαο) 

- Τπνρξεωηηθό : Αζιεηηζκφο : 4 ώξεο 
(εθπαηδεπηηθφο εηδηθφηεηαο) 

 
Δπηινγή 2 αληηθεηκέλωλ απφ 2 ψξεο ην θαζέλα 

- Δπηινγήο : Δηθαζηηθά, Θεαηξηθή Αγσγή, 
Μνπζηθή, Υνξφο  (εθπαηδεπηηθφο 
εηδηθφηεηαο) 

 

Γ΄ - Γ΄ 15 ώξεο 

- Τπνρξεωηηθό : Μειέηε-Πξνεηνηκαζία : 7 
ώξεο (Γάζθαινο) 

- Τπνρξεωηηθό : Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ 
Δθπαίδεπζε : 2 ώξεο (εθπαηδεπηηθφο 
εηδηθφηεηαο) 

- Τπνρξεωηηθό : Αγγιηθή Γιψζζα : 2 ώξεο 
(εθπαηδεπηηθφο εηδηθφηεηαο) 

 
Δπηινγή 2 αληηθεηκέλωλ απφ 2 ψξεο ην θαζέλα 

- Δπηινγήο : Αζιεηηζκφο, Δηθαζηηθά, 
Θεαηξηθή Αγσγή, Μνπζηθή, Υνξφο 
(εθπαηδεπηηθφο εηδηθφηεηαο)  

 

Δ΄ - Σ΄ 13 ώξεο 

- Τπνρξεωηηθό : Μειέηε-Πξνεηνηκαζία : 7 
ώξεο (Γάζθαινο) 

- Τπνρξεωηηθό : Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ 
Δθπαίδεπζε : 2 ώξεο (εθπαηδεπηηθφο 
εηδηθφηεηαο) 

- Τπνρξεωηηθό : Αγγιηθή Γιψζζα : 2 ώξεο 
(εθπαηδεπηηθφο εηδηθφηεηαο) 

-  
Δπηινγή ελόο αληηθεηκέλνπ γηα 2 ψξεο 

- Δπηινγήο : Αζιεηηζκφο, Δηθαζηηθά, 
Θεαηξηθή Αγσγή, Μνπζηθή, Υνξφο 
(εθπαηδεπηηθφο εηδηθφηεηαο) 

 
 
1.3.  Γηδαθηηθά  Αληηθείκελα απνγεπκαηηλήο Πξναηξεηηθήο Εώλεο 
Οη γνλείο ησλ καζεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ην Οινήκεξν Πξφγξακκα 

δειψλνπλ εάλ επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ηελ απνγεπκαηηλή- 
πξναηξεηηθή Εψλε (16.15-17.00) θαη επηιέγνπλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε επηπιένλ έσο 
3 δηδαθηηθά αληηθείκελα. 

 
Σα πξφζζεηα Γηδαθηηθά Αληηθείκελα επηινγήο θαη νη ψξεο ζηελ Πξναηξεηηθή 

Εψλε νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ 
Γηεπζπληή ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο, ν νπνίνο ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 
καζεηψλ. 
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2. 1/ζέζηα, 2/ζέζηα, 3/ζέζηα, 4/ζέζηα,θαη 5/ζέζηα, Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία 
 

2.1. Ωξάξην ιεηηνπξγίαο  
Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο γηα ηα 1/ζέζηα, 2/ζέζηα, 3/ζέζηα, 4/ζέζηα θαη 5/ζέζηα 

Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία νξίδεηαη κε ηε Φ.50/76/12153/Γ1/13-11-02 (ΦΔΚ 
1471/2002 ηΒ΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε θαη έρεη σο εμήο: 

 

Πξωηλή Εώλε 07:00 - 08:00 Πξναηξεηηθά/ειάρηζηνο 
αξηζκόο καζεηώλ : 5 

Ο Τπεχζπλνο ηεο Πξσηλήο Εψλεο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ 

Οινήκεξν Πξόγξακκα 

12.50 - 13.30 1ε ψξα Διάρηζηνο αξηζκόο 
καζεηώλ γηα ηα 4/ζέζηα 
θαη 5/ζέζηα Γεκ. ρνιεία : 
10(1) 

 
Διάρηζηνο αξηζκόο 
καζεηώλ γηα ηα 1/ζέζηα 
2/ζέζηα θαη 3/ζέζηα Γεκ. 
ρνιεία : 5(1) 

 

13.30 - 13.55 γεχκα – 
δηάιεηκκα 

13.55 - 14.30 2ε ψξα     

14.30 - 14.40 δηάιεηκκα 

14.40 - 15.15 3ε ψξα 

15.15 - 15.25 δηάιεηκκα 

15.25 - 16.00 4ε ψξα 

Ο ππνδηεπζπληήο – ππεχζπλνο ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο γηα φινπο ηνπο ηχπνπο 
ησλ ζρνιείσλ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκ. Φ.361.22/53/108069/Γ1/3-9-2010 
εγθχθιην ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζσπηθνχ Π.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο  Γηα Βίνπ 
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

 

(1)Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο (ηνπηθέο ζπλζήθεο, ηδηαίηεξνη ιόγνη, 
απνκαθξπζκέλα ρωξηά θιπ),  κε εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ Σρνιηθνύ Σπκβνύινπ θαη ηνπ 
Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θαη απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Γηεπζπληή,  ν ειάρηζηνο 
αξηζκόο ηωλ καζεηώλ ζηα πνιπζέζηα θαη νιηγνζέζηα ζρνιεία κπνξεί λα νξίδεηαη 
δηαθνξεηηθά. 
 

2.2. Σν Ωξνιόγην Πξόγξακκα  
 
Σν βαζηθφ πιαίζην Ωξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηα 1/ζέζηα, 2/ζέζηα, 3/ζέζηα, 

4/ζέζηα θαη 5/ζέζηα Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία νξίδεηαη κε ηε Φ.20/482/95210/Γ1/9-
9-2003 (ΦΔΚ 1325/2003 η.Β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε θαη έρεη σο εμήο: 

ΔΘΔΑΚΣΘΚΑ ΑΝΣΘΚΕΘΜΕΝΑ 
ΣΗΝ ΠΡΟΑΘΡΕΣΘΚΗ ΖΩΝΗ 

ΩΡΕ 
 

Μειέηε – Πξνεηνηκαζία 1 - 3 

Γηδαθηηθά Αληηθείκελα πνπ δηδάζθνληαη απφ 
εθπαηδεπηηθνχο ηνπ θιάδνπ ΠΔ 70. 
 

Λνγνηερλία 1 - 2 

Μπζνινγία – Παξακχζη 1 - 2 

Θεαηξηθφ παηρλίδη 1 - 2 
Γηδάζθεηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο ησλ 
αληίζηνηρσλ θιάδσλ. 
 

Δηθαζηηθά 1 – 2 
Γηδάζθεηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο ησλ 
αληίζηνηρσλ θιάδσλ.  
 

Μνπζηθή 1 – 2 
Γηδάζθεηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο ησλ 
αληίζηνηρσλ θιάδσλ. 
 

ΤΝΟΛΟ  ΩΡΩΝ 5  
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Γηδαθηηθά 
αληηθείκελα 

Σάμεηο 

Α΄ -  Β΄ Γ΄ Γ’ - Δ΄ - Σ΄  

Μειέηε-
Πξνεηνηκαζία 
(Υπνρξεωηηθό) 

10 7 έσο 8 7 έσο 8 

Νέεο Σερλνινγίεο 
ζηελ Δθπαίδεπζε 
(Υπνρξεωηηθό) 

2 2 2 

Αγγιηθή Γιώζζα 
(Υπνρξεωηηθό) 

- 2 έσο 4 2 έσο 4 

 
Δπηινγήο 
 
Αζιεηηζκφο 
 
 
Δηθαζηηθά 
Θεαηξηθή Αγσγή 
Μνπζηθή 
Υνξφο 

 
 
Ο Αζιεηηζκφο είλαη 
4 ψξεο–  
ππνρξεσηηθέο γηα 
ηηο ηάμεηο Α΄ - Β΄. 
 
 
Δπηινγή δχν 
αληηθεηκέλσλ απφ 
2 ψξεο ην θαζέλα. 

 
 
Οη ψξεο θαη ηα 
αληηθείκελα 
επηινγήο γηα ηε Γ΄ 
ηάμε εμαξηψληαη 
απφ ην ηκήκα 
ζπλδηδαζθαιίαο, 
ζην νπνίν 
εληάζζεηαη ε ηάμε 
απηή. 

 
 
Δπηινγή ελφο ή 
δχν αληηθεηκέλσλ 
(αλάινγα κε ηελ 
θαηαλνκή ησλ 
ηκεκάησλ) απφ 2 
ψξεο ην θαζέλα. 

 
 
3. Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία πνπ εθαξκόδνπλ ην εληαίν αλακνξθωκέλν 

εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα (ΔΑΔΠ) 
 

3.1 Ωξάξην Λεηηνπξγίαο Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο 
 
Σν Ωξάξην Λεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ πνπ εθαξκφδνπλ ην εληαίν αλακνξθσκέλν 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα νξίδεηαη κε ηε Φ.12/620/61531/Γ1 (ΦΔΚ 804/2010, η. Β΄) 
Τπνπξγηθή Απφθαζε θαη έρεη σο εμήο: 

 

Πξωηλή Εώλε 07:00 - 08:00 Πξναηξεηηθά/ειάρηζηνο 
αξηζκόο καζεηώλ : 10 

Ο Τπεχζπλνο ηεο Πξσηλήο Εψλεο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ 

Οινήκεξν Πξόγξακκα 

14:05 - 14:40  Φαγεηφ - 
ραιάξσζε 

Διάρηζηνο αξηζκόο 
καζεηώλ : 15 

14:40 - 14:50   Γηάιεηκκα 

14:50 - 15:30   1ε ψξα 

15:30 - 15:40   Γηάιεηκκα 

15:40 - 16:15   2ε ψξα 

Ο ππνδηεπζπληήο – ππεχζπλνο ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο γηα φινπο ηνπο ηχπνπο 
ησλ ζρνιείσλ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκ. Φ.361.22/53/108069/Γ1/3-9-2010 
εγθχθιην ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζσπηθνχ Π.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο  Γηα Βίνπ 
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 
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Απνγεπκαηηλή 
Πξναηξεηηθή Εώλε 
 

16:15 - 16:25  Γηάιεηκκα 
Πξναηξεηηθά/ειάρηζηνο 
αξηζκόο καζεηώλ : 15 16:25 - 17:00  3ε ψξα 

Τπεχζπλνο Πξναηξεηηθήο Εψλεο είλαη ν αληίζηνηρνο εθπαηδεπηηθφο πνπ δηδάζθεη ζην 
ηκήκα 

 
 3.2 Σν Ωξνιόγην Πξόγξακκα  
 Σν Ωξνιφγην Πξφγξακκα ησλ ζρνιείσλ πνπ εθαξκφδνπλ ην εληαίν 
αλακνξθσκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα νξίδεηαη κε ηε Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 
(ΦΔΚ 804/2010, η. Β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε θαη δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

Σα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζα δηδάζθνληαη ζην Οινήκεξν Πξφγξακκα ζα 
νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γ/ληή ν 
νπνίνο ζα ζπλππνινγίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, (ελδηαθέξνληα 
καζεηψλ, καζεζηαθφ επίπεδν, πξνηηκήζεηο γνλέσλ, πιηθνηερληθή ππνδνκή, 
πιενλάδνπζεο ψξεο).  

Ο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ζπγθξνηεί ην πξφγξακκα καζεκάησλ ησλ 
Οινήκεξσλ Σκεκάησλ έηζη ψζηε λα αλαινγνχλ 2 ψξεο καζεκάησλ αλά εκέξα ζε 
θάζε ηκήκα, ζπλνιηθήο δει. δηάξθεηαο δέθα (10) σξψλ.  

Γηα ηε δηακφξθσζή ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο ησλ δέθα (10) δηδαθηηθψλ 
σξψλ, ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαθάησ: 

 Μέρξη 3 ηκήκαηα, έλαο δάζθαινο θαη επηινγή ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ (3) 
δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

 Γηα 4 θαη 5 ηκήκαηα,  έλαο δάζθαινο θαη επηινγή  πέληε ηνπιάρηζηνλ (5) 
δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

 Γηα 6 ηκήκαηα, δχν δάζθαινη θαη επηινγή έμη ηνπιάρηζηνλ (6) δηδαθηηθψλ 
αληηθεηκέλσλ. 

 
Σα δηδαθηηθά αληηθείκελα απφ ηα νπνία κπνξεί λα γίλεη επηινγή σο πξνο ην 

πιήζνο ηνπο θαη ηηο ψξεο πνπ ζα δηδάζθνληαη είλαη ηα παξαθάησ: 
 
            *Επιζήμανζη: Δπεηδή ην πξόγξακκα ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο ηωλ Α΄ θαη Β΄ 
ηάμεωλ, ηοσ πρωινού προγράμμαηος, έρεη εληαία κνξθή, ζπληζηάηαη νη εθπαηδεπηηθνί 
ΠΔ 06 πνπ αλαιακβάλνπλ ηε δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο θαη έρνπλ νξγαληθή ζέζε ζην 
ζρνιείν λα παίξλνπλ ηηο ώξεο ηεο Α΄ ηάμεο  ώζηε λα ζπλερίδνπλ θαη ζηε Β΄ ηάμε. 
 

 Μειέηε:   
-  Μέρξη πέληε (5) ηκήκαηα Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο δηαηίζεληαη δέθα (10) ψξεο 
ζπλνιηθά, νη νπνίεο πξνηείλεηαη λα γίλνληαη θπξίσο ζηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε. ε 
πεξίπησζε πνπ ε Α΄ θαη Β΄ ηάμε ζην Οινήκεξν ιεηηνπξγεί ζε θνηλφ ηκήκα 
πξνηείλεηαη λα δηαηίζεληαη πέληε (5) ψξεο κειέηε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα θαη νη 
ππφινηπεο πέληε (5) ψξεο κε απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ζηα ππφινηπα 
ηκήκαηα. 
- Γηα έμη (6) ηκήκαηα ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο πξνηείλνληαη ζπλνιηθά 
δεθαπέληε πέληε (15) ψξεο: πέληε (5) ψξεο ζηελ Α΄ ηάμε, πέληε (5) ψξεο ζηε Β΄ 
ηάμε θαη νη ππφινηπεο ψξεο δηαηίζεληαη κε απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ 
ζηα ππφινηπα ηκήκαηα. 

 Αζιεηηζκόο απφ 1 έσο 5 ψξεο. Πξνηείλεηαη θπξίσο γηα  ηα ηκήκαηα ηνπ 
νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο ησλ Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεσλ δεδνκέλνπ ζε απηέο ηηο 
ηάμεηο ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο δηδάζθεηαη ιηγφηεξεο ψξεο ζπγθξηηηθά 
κε  ηηο ηάμεηο Α΄, Β΄.  

 Θεαηξηθή Αγωγή απφ 1 έσο 5 ψξεο. Πξνηείλεηαη  θπξίσο γηα  ηα ηκήκαηα ηνπ 
νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο  ησλ   Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεσλ, αλάινγα κε ηηο 
δπλαηφηεηεο ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο. 
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 Σ.Π.Δ. απφ 1 έσο 5 ψξεο. Πξνηείλεηαη γηα φια ηα ηκήκαηα ηνπ νινήκεξνπ 
πξνγξάκκαηνο, σο επηπιένλ ψξεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

 Αγγιηθά απφ 1 έσο 5 ψξεο. Πξνηείλεηαη γηα φια ηα ηκήκαηα ηνπ νινήκεξνπ 
πξνγξάκκαηνο σο επηπιένλ ψξεο ζην κάζεκα ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. 

 Μνπζηθή απφ 1 έσο 5 ψξεο. Πξνηείλεηαη θπξίσο γηα  ηα ηκήκαηα ηνπ 
νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο  ησλ  Γ, Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ . 

 Γεύηεξε μέλε γιώζζα  απφ 1 έσο 5 ψξεο . Πξνηείλεηαη κφλν γηα  ηα ηκήκαηα 
ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο  ησλ  Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεσλ . 

 Δηθαζηηθά απφ 1 έσο 5 ψξεο. Πξνηείλεηαη  θπξίσο γηα  ηα ηκήκαηα ηνπ 
νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο  ησλ  Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεσλ. 

 Πνιηηηζηηθνί όκηινη δξαζηεξηνηήηωλ. Γξάζεηο δεκηνπξγίαο θαη 
πνιηηηζκνύ απφ 1 έσο 5 ψξεο. Πξνηείλεηαη γηα φια ηα ηκήκαηα ηνπ νινήκεξνπ 
πξνγξάκκαηνο. Θα κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ θαη κηθηά ηκήκαηα απφ καζεηέο 
δηαθνξεηηθψλ ηάμεσλ ππφ ηε κνξθή θχθισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ή αιιηψο 
νκίισλ δξάζεσλ δεκηνπξγίαο θαη πνιηηηζκνχ.  ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο  
δξαζηεξηφηεηαο  νη καζεηέο φισλ ησλ ηάμεσλ κπνξεί λα πξνεηνηκάδνπλ 
ζρνιηθέο ενξηέο, ρνξσδίεο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη άιιεο δεκηνπξγηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αηζζεηηθήο θαζψο θαη ηελ αλάδεημε θαη 
πξνψζεζε ζηνηρείσλ ηνπ πνιηηηζκνχ φπσο: ινγνηερλία, ηέρλεο, θσηνγξαθία,  
κνπζηθά ζχλνια, θ.α.). Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα   κπνξεί λα νξγαλσζεί  
απφ δαζθάινπο, εθπαηδεπηηθνχο  ζεαηξηθήο αγσγήο θαη εθπαηδεπηηθνχο  
κνπζηθήο. 

 
ηηο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ δελ επαξθεί ην ζχλνιν ησλ δηδαθηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ Ωξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο θαη κφλν ηφηε, κπνξνχλ 
λα απμεζνχλ αλάινγα νη ψξεο ησλ επηκέξνπο αληηθεηκέλσλ, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ 
ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ αξκφδηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ.  
 
4. Ωξάξην Λεηηνπξγίαο θαη Ωξνιόγην Πξόγξακκα Οινήκεξωλ Πεηξακαηηθώλ 

ρνιείωλ 
 

Σν Ωξάξην Λεηηνπξγίαο θαη ην Ωξνιφγην Πξφγξακκα ησλ Οινήκεξσλ 
Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ θαζνξίδεηαη κε ηε Φ. 51/154/77093/Γ1/28-7-2006 (ΦΔΚ 
1139/06, η.Β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε. 

 
Γ. Θέκαηα ιεηηνπξγίαο  
 

1. Δθεκεξεύνληεο - Δπηηήξεζε καζεηώλ ζην Οινήκεξν Πξόγξακκα  
 

Οη εθεκεξεχνληεο νξίδνληαη κε πξάμε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. ηηο 
εθεκεξίεο ζπκκεηέρνπλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη 
ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ : 

-  Οη εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην σξάξηφ ηνπο ζε δχν 
ζρνιεία θάλνπλ εθεκεξία κφλν ζην έλα, ζ' απηφ πνπ δηδάζθνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο 
ψξεο.  

- Καζήθνληα εθεκεξίαο δελ αλαηίζεληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ πνπ 
δηδάζθνπλ ζε ηξία ή θαη πεξηζζφηεξα ζρνιεία, φηαλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα απφ απηά 
ιεηηνπξγεί ζε δηαθνξεηηθφ θηίξην. 

-  Οη εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ θαζήθνληα εθεκεξίαο 
κφλν θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δηαιεηκκάησλ πνπ παξεκβάιινληαη ησλ 
δηδαθηηθψλ ηνπο σξψλ. 

ηελ ίδηα πξάμε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ θαζνξίδνληαη ηα θαζήθνληα θαη νη 
αξκνδηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο. 

ε θάζε ζρνιείν ν Τπνδηεπζπληήο-Τπεχζπλνο ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο ή 
ν Τπεχζπλνο ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο παξακέλεη κέρξη ηε ιήμε ηνπ  
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ππνρξεσηηθνχ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο, αλεμάξηεηα αλ δηδάζθεη ή φρη ηελ ηειεπηαία 
ψξα θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αζθαιή απνρψξεζε ησλ καζεηψλ.  
 

 
 
 
2. Καηαλνκή ηωλ ηκεκάηωλ ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο 
 
Γηα ηελ θαηαλνκή ησλ νινήκεξσλ ηκεκάησλ ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ηζρχεη ε 

αλαινγία ησλ 25 καζεηψλ πξνο έλα δάζθαιν.  
Γηεπθξηλίδνπκε πσο έλαο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αλαιάβεη 2 (δχν) ή 

πεξηζζφηεξα ηκήκαηα πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψζεη ην σξάξηφ ηνπ, απηφ φκσο δελ 
επηηξέπεη ηελ παξάιιειε δηδαζθαιία ησλ ηκεκάησλ ζηελ ίδηα δηδαθηηθή ψξα.  

Τπνηκήκαηα δεκηνπξγνχληαη κφλν γηα ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν ηεο Αγγιηθήο 
Γιψζζαο θαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο θνηλψλ ηκεκάησλ καζεηψλ ησλ ηάμεσλ Α΄ θαη Β΄ 
κε καζεηέο ησλ ηάμεσλ Γ΄, Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄, χζηεξα απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 
ρνιηθνχ πκβνχινπ θαη ηνπ Γ/ληή Π.Δ. ή Πξντζηακέλνπ Γξαθείνπ. 

Γηα φια ηα ππφινηπα καζήκαηα ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο δελ επηηξέπεηαη 
ε δεκηνπξγία ππνηκεκάησλ παξά κφλν εάλ έρεη ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο ησλ 25 
καζεηψλ.  

 
3.  Πξωηλή Εώλε (07:00-08:00) 
Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Πξσηλήο Εψλεο ζηα Οινήκεξα ρνιεία απαηηείηαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ 5 καζεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ην Οινήκεξν Πξφγξακκα. Ζ 
πξνζέιεπζε ησλ καζεηψλ ζηελ Πξσηλή Εψλε μεθηλά ζηηο 07:00 θαη νινθιεξψλεηαη 
ζηηο 07:20.  

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζε έλα ζρνιείν ιεηηνπξγεί ήδε Πξσηλή Εψλε κε ηε 
ζπκκεηνρή 5 ηνπιάρηζηνλ καζεηψλ, ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, κε ηε ζχκθσλε 
γλψκε ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ θαη ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Γξαθείνπ, κπνξεί λα 
δερζεί ζηελ Πξσηλή Εψλε θαη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ πνπ δελ παξαθνινπζνχλ ην 
Οινήκεξν Πξφγξακκα. Πξνυπνζέζεηο γηα ηα παξαπάλσ είλαη: ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 
ησλ καζεηψλ ζηελ Πξσηλή Εψλε λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 25, λα ππάξρεη ζρεηηθή 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ γνλέα, θαζψο θαη ε θαζεκεξηλή ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ 
πξνζέιεπζεο. 

ηα ζρνιεία πνπ εθαξκφδνπλ ην εληαίν αλακνξθσκέλν εθπαηδεπηηθφ 
πξφγξακκα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Πξσηλήο Εψλεο απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ 
10 καζεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ην Οινήκεξν Πξφγξακκα θαη ε πξνζέιεπζε ησλ 
καζεηψλ νινθιεξψλεηαη ζηηο 7:15.  

 
4. Αλαζηνιή  ιεηηνπξγίαο Οινήκεξνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 
 
Όηαλ δε ζπκπιεξψλεηαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο καζεηψλ ζην Οινήκεξν 

Πξφγξακκα ηνπ ρνιείνπ ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ είλαη αδχλαηε ε ιεηηνπξγία ηνπ 
Οινήκεξνπ ρνιείνπ, κπνξεί λα αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηνπ γηα έλα έηνο κφλν κε 
απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Π.Δ. θαη Γ.Δ, χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε 
πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ θαη ηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο. 
Παξαθαινχληαη νη Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δε 
ζπκπιεξψλεηαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο καζεηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οινήκεξνπ λα 
ελεκεξψλνπλ άκεζα ηνλ Πξντζηάκελν Γξαθείνπ ή ην Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο. 

Οη Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο λα ππνβάινπλ πξνο ελεκέξσζε, 
ζηε Γηεχζπλζε πνπδψλ Π.Δ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, κέρξη ηηο 12-10-2009 πίλαθα 
Οινήκεξσλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ, ηα νπνία κε απφθαζή ηνπο δελ ζα ιεηηνπξγήζνπλ 
σο Οινήκεξα θαη ζηνλ νπνίν λα αλαθέξεηαη ν ιφγνο αλαζηνιήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 
 

5. Τπνρξεωηηθό δηδαθηηθό ωξάξην 
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Όζνη Μφληκνη ή Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί δελ θαιχπηνπλ ην σξάξηφ ηνπο ζην 

Πξσηλφ Πξφγξακκα, ζπκπιεξψλνπλ ην σξάξηφ ηνπο ζην Οινήκεξν πξφγξακκα. ε 
θάζε πεξίπησζε ηεξείηαη ε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ Νφκνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν 
εθπαηδεπηηθφο δελ ππνρξενχηαη λα παξακείλεη ζην ζρνιείν πέξαλ ησλ 6 σξψλ.  

Όζνη Μφληκνη ή Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί δε ζπκπιεξψλνπλ ην σξάξηφ ηνπο 
ζην Οινήκεξν Πξφγξακκα, αλαιακβάλνπλ ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ζην Πξσηλφ 
Πξφγξακκα κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ σξαξίνπ ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε ηεξείηαη ε 
ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ Νφκνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο δελ ππνρξενχηαη 
λα παξακείλεη ζην ζρνιείν πέξαλ ησλ 6 σξψλ. 

Ο Τπεχζπλνο ηνπ Οινήκεξνπ ρξεψλεηαη ηηο 5 ψξεο ζίηηζεο θαη επνκέλσο απηέο 
νη ψξεο αθαηξνχληαη απφ ην ππνρξεσηηθφ δηδαθηηθφ ηνπ σξάξην. 
Οη ρνιηθνί χκβνπινη, νη Γ/ληέο Δθπαίδεπζεο, νη Πξντζηάκελνη Γξαθείσλ θαη νη 
Γηεπζπληέο ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ, είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
παξαπάλσ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη πιήξεο θάιπςε ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ φισλ 
αλεμαηξέησο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
 

6. πζηεγαδόκελα ρνιεία 
 
 ηα ζπζηεγαδφκελα Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία, ζηα νπνία ππάξρνπλ 

Οινήκεξα Σκήκαηα κε κηθξφ αξηζκφ καζεηψλ,  κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή Π.Δ. 
ζπγθξνηνχληαη θνηλά Σκήκαηα Οινήκεξνπ, αθνχ ιεθζεί κέξηκλα ψζηε φινη νη 
Τπνδηεπζπληέο – Τπεχζπλνη ηνπ Οινήκεξνπ ή νη Τπεχζπλνη ηνπ Οινήκεξνπ 
Πξνγξάκκαηνο λα εμαληινχλ πιήξσο ην δηδαθηηθφ ηνπο σξάξην.  

Οη χιινγνη Γηδαζθφλησλ ησλ ζπζηεγαδφκελσλ ζρνιείσλ ζπλεδξηάδνπλ θαη 
απνθαζίδνπλ απφ θνηλνχ ηνλ έλα Τπνδηεπζπληή-Τπεχζπλν Οινήκεξνπ 
Πξνγξάκκαηνο ζηνλ νπνίν ζα πξνζκεηξεζνχλ νη 5 ψξεο ηεο ζίηηζεο. ε πεξίπησζε 
δηαθσλίαο επηιακβάλεηαη ν ρνιηθφο χκβνπινο θαη ν νηθείνο Πξντζηάκελνο Γξαθείνπ 
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή ν Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο.  

Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Πξσηλήο Εψλεο ζηα ζπζηεγαδφκελα ζρνιεία, εθφζνλ ν 
αξηζκφο καζεηψλ είλαη κηθξφο, γίλνληαη θνηλά ηκήκαηα. Δπνκέλσο, ν αξηζκφο ησλ 5 
καζεηψλ κπνξεί λα πξνθχςεη απ’ φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ζπζηεγάδνληαη θαη 
έρνπλ θνηλφ σξάξην εξγαζίαο. 
          Οη χιινγνη Γηδαζθφλησλ, κε εηζήγεζε ησλ Γηεπζπληψλ, νξίδνπλ ηνλ ή ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 
Πξσηλήο Εψλεο. Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ πξσηλή Εψλε 
ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηε Φ.12/725/66545/Γ1/9-6-2009 Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 
Παηδείαο κε ζέκα «Πξνγξακκαηηζκφο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ 2010-2011».    
 Σα ζπζηεγαδφκελα ζρνιεία πνπ εθαξκφδνπλ ην εληαίν αλακνξθσκέλν 
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα δε ζα ζπγθξνηνχλ θνηλά Σκήκαηα Οινήκεξνπ, αθνχ ε 
δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Οινήκεξνπ 
Πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηα ζρνιεία απηά. 

 
7. πλεξγαζία ηωλ δαζθάιωλ ηνπ Πξωηλνύ Πξνγξάκκαηνο κε ηνπο 

δαζθάινπο  ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο θαη έιεγρνο παξνπζηώλ. 
 

          Ζ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δαζθάισλ θαη επνκέλσο ε έιιεηςε 
ζπληνληζκέλεο θαη ζηνρεπκέλεο   παξέκβαζεο ζηεξεί απφ ηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα 
λα εκπεδψζνπλ θαιχηεξα ηελ χιε πνπ δηδάρζεθαλ, αιιά θαη δελ επηηξέπεη ηελ 
νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε πηζαλψλ πξνβιεκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ: 

α.   Οη δάζθαινη ηνπ πξσηλνχ – θαλνληθνχ   πξνγξάκκαηνο  ζπλεξγάδνληαη  
ζηελά  κε  ηνπο δαζθάινπο ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο, αληαιιάζζνπλ απφςεηο 
θαη επαλαζρεδηάδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο, νξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο, επηζεκαίλνπλ ηηο 
δπζθνιίεο, πξνγξακκαηίδνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ δεκηνπξγηθή 
κάζεζε. Οη ζπλαληήζεηο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαζνξηζκέλε εκέξα ηεο 
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εβδνκάδαο (ηνπιάρηζηνλ κία ηελ εβδνκάδα) ε νπνία νξίδεηαη ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ 
έηνπο κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ.  

  
           β. Πξνθεηκέλνπ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο λα ππάξρεη ζαθήο εηθφλα ηεο 
ζηειέρσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ παξαθαινχληαη νη Γηεπζπληέο 
ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ λα ελεκεξψλνπλ άκεζα ην Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ή ηνλ 
Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή παξνπζηάδεηαη ζηνλ αξηζκφ 
ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζην Οινήκεξν Πξφγξακκα. Παξάιιεια νη Γηεπζπληέο ησλ 
ζρνιηθψλ κνλάδσλ λα απνζηέινπλ ζην Γ/ληή Δθπαίδεπζεο ή ζηνλ Πξντζηάκελν ηνπ 
Γξαθείνπ, ζηελ αξρή θάζε ηξηκήλνπ, νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ καζεηψλ πνπ 
θνηηνχλ ζην Οινήκεξν πξφγξακκα. 
 

8. πλεξγαζία ηωλ εθπαηδεπηηθώλ εηδηθνηήηωλ 
 
Ο Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, κε ηελ πξφζιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ 

θαη ηελ αλάζεζε ζ΄ απηνχο δηδαζθαιίαο ζην ζρνιείν, ηνπο δηαζέηεη θάθειν (portfolio) 
κε ην  πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ καζήκαηνο πνπ δηδάζθνπλ θαη ηηο εγθπθιίνπο γηα ην 
Οινήκεξν ρνιείν, ψζηε απηνί λα ελεκεξσζνχλ πιήξσο. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ 
θάζε δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο (Νέεο Σερλνινγίεο, 
Αζιεηηζκφο, Αγγιηθά, Μνπζηθή, Υνξφο, Δηθαζηηθά, Θεαηξηθή Αγσγή) αλαθέξεηαη ζηηο 
Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-03 (ΦΔΚ 1325/16-9-2003) θαη Φ.50/76/121153/Γ1/13-11-02 
(ΦΔΚ 1471/2002) Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ ηνπ Πξσηλνχ Πξνγξάκκαηνο ζπλεξγάδνληαη ζηελά 
κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο, αληαιιάζζνπλ 
απφςεηο, θάλνπλ δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο, φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην θαη 
εθαξκφδνπλ φιεο ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο (ζρέδηα καζήκαηνο, 
δηαζεκαηηθφηεηα, νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, θιπ). 

Οη εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο: 
 ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ γηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο. 
 πξνζθέξνπλ  ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ ηνπο 

γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 
 ζπλεξγάδνληαη   ζηελά  κε  ηνπο  εθπαηδεπηηθνχο  εηδηθνηήησλ ηνπ   

πξσηλνχ  πξνγξάκκαηνο.   
 ελεκεξψλνληαη  γηα  ηνλ  πξνγξακκαηηζκφ  ηεο  χιεο   ζηα   αληίζηνηρα  

αληηθείκελα, ελφηεηεο  θαη  δξαζηεξηφηεηεο. 
 νινθιεξψλνπλ, ζπκπιεξψλνπλ, δηεπξχλνπλ  ηα  καζεζηαθά  πεδία  

ζρεηηθά  πάληα  κε  ηηο  δηδαθηηθέο  ελφηεηεο  ηνπ  πξσηλνχ  
πξνγξάκκαηνο. 

 ζπκβάιινπλ  ζηελ  δεκηνπξγηθή  κάζεζε   ψζηε  λα  επνδσζνχλ  νη  
εθπαηδεπηηθνί  θαη  θνηλσληθνί  ζηφρνη  ηνπ  Οινήκεξνπ  Πξνγξάκκαηνο 
θαη ηνπ Νένπ ρνιείνπ.  

 
 

9. Πξνγξακκαηηζκόο-Απνινγηζκόο Γξαζηεξηνηήηωλ 
 

          α. Οη δάζθαινη ηνπ Οινήκεξνπ πξνγξακκαηίδνπλ ηελ χιε πνπ ζα δηδάμνπλ θαη 
θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ηφζν ν θνηλσληθφο φζν 
θαη παηδαγσγηθφο ξφινο ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ζπλεξγάδνληαη 
ζηελά κε ην ρνιηθφ χκβνπιν, ηνλ νπνίν θαινχλ θάζε θνξά πνπ θξίλνπλ αλαγθαίν. 
Οη ρνιηθνί χκβνπινη νθείινπλ λα επηζθέπηνληαη ηαθηηθά ηα Οινήκεξα ζρνιεία ηεο 
πεξηνρήο επζχλεο ηνπο, λα θαζνδεγνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα ζπδεηνχλ ηα 
ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πνπ απηνί ζπλαληνχλ, παξέρνληαο  ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο θαη 
ππνδείμεηο γηα ηελ άξηζηε ιεηηνπξγία ηνπ Οινήκεξνπ. 
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          β. Όινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζε Οινήκεξα Σκήκαηα ζπληάζζνπλ 
πξνγξακκαηηζκφ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ αξρή θάζε ζρνιηθνχ έηνπο. ην ηέινο θάζε 
δηδαθηηθνχ έηνπο ζπλεδξηάδεη ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο κε 
ζέκα: «Απνινγηζκφο δηδαθηηθνχ έηνπο». Καηά ηε ζπλεδξίαζε, νη δάζθαινη θάζε ηάμεο 
ή ηκήκαηνο, θαζψο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο θαηαζέηνπλ ην 
δηθφ ηνπο απνινγηζκφ, φπνπ αλαθέξνπλ κεηαμχ άιισλ θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηφο ηνπο, πξνβιήκαηα πνπ ζπλάληεζαλ, ιχζεηο πνπ έδσζαλ, 
πξνγξάκκαηα πνπ εθάξκνζαλ, πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο εθπαίδεπζεο 
θαη φ, ηη άιιν θξίλνπλ αλαγθαίν. Με βάζε ηνπο απνινγηζκνχο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
ζπληάζζεηαη ν ζπλνιηθφο απνινγηζκφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ππνβάιιεηαη απφ ην 
Γηεπζπληή ηεο ζην ρνιηθφ χκβνπιν, ν νπνίνο ηνλ ιακβάλεη ππφςε θαηά ηε ζχληαμε 
ηεο ηειηθήο έθζεζεο-απνινγηζκνχ ηνπ (Φ. 353.1./324/105657/Γ1/8-10-02, ΦΔΚ 1340 
η. Β, ΤΑ). Οη ρνιηθνί χκβνπινη ζηελ ηειηθή έθζεζε απνινγηζκνχ αλαθέξνπλ 
ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο ησλ Οινήκεξσλ ρνιείσλ πνπ 
δηαπίζησζαλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηηφπησλ επηζθέςεσλ ζηε δηάξθεηα ηεο 
ζρνιηθήο ρξνληάο θαη θαηαζέηνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ επίιπζή ηνπο θαη 
γεληθφηεξα γηα ηε βειηίσζε  ηνπ ζεζκνχ. 
  γ. Οη Γάζθαινη θαη νη Δθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ ηνπ Οινήκεξνπ ηεξνχλ portfolio 
καζεηή, φπνπ θαηαγξάθνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη επηδφζεηο φισλ ησλ καζεηψλ, 
πξνο ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ, ησλ δαζθάισλ θαη ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ. 
 
 10.    ίηηζε 
 

ην Οινήκεξν Γεκνηηθφ ρνιείν πξνβιέπεηαη  ρξφλνο γηα ην γεχκα ησλ 
καζεηψλ, ην νπνίν εηνηκάδνπλ νη γνλείο απφ ην ζπίηη. Ο Τπνδηεπζπληήο – Τπεχζπλνο 
ηνπ Οινήκεξνπ ή ν Τπεχζπλνο ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο, ζηνλ νπνίν 
πξνζκεηξνχληαη νη ψξεο ζίηηζεο, έρεη ηελ επζχλε ηεο νξγάλσζεο ηνπ γεχκαηνο ησλ 
καζεηψλ. ηα ζπζηεγαδφκελα ζρνιεία νη ψξεο ζίηηζεο πξνζκεηξνχληαη κφλν ζηνλ έλα 
Τπνδηεπζπληή- Τπεχζπλν Οινήκεξνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ  παξ. 5. 

 Ο Τπνδηεπζπληήο – Τπεχζπλνο ηνπ Οινήκεξνπ ή ν Τπεχζπλνο ηνπ 
Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο αμηνπνηψληαο ηηο θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο θαη ηα δηαθνξεηηθά 
βηψκαηα ησλ καζεηψλ, ηνπο παξνηξχλεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ γεχκαηνο, ψζηε ν ρψξνο ηεο 
ζίηηζεο λα έρεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη λα εμαζθαιίδνληαη νη φξνη πγηεηλήο, 
αηζζεηηθήο θαη πνιηηηζκνχ  . Ο ίδηνο ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο καζεηέο θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ γεχκαηνο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή δηεμαγσγή ηνπ. Ο Τπεχζπλνο 
ηνπ Οινήκεξνπ δελ πξέπεη λα μερλά πσο ε ψξα ηνπ γεχκαηνο έρεη θαη παηδαγσγηθή 
αμία, δηεπξχλνληαο ην πεδίν εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ ησλ παηδηψλ θαη δίλνληάο ηνπο 
ηελ επθαηξία λα θαηαθηήζνπλ δεμηφηεηεο, λα αλαπηχμνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο, λα 
επηθνηλσλήζνπλ θαη παξάιιεια λα απνθηήζνπλ ζσζηέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη λα 
θαηαθηήζνπλ αληίζηνηρνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ ψξα ηνπ γεχκαηνο. Ο 
Τπνδηεπζπληήο – Τπεχζπλνο ηνπ Οινήκεξνπ ή ν Τπεχζπλνο ηνπ Οινήκεξνπ 
Πξνγξάκκαηνο θξνληίδεη ψζηε ε αίζνπζα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ην γεχκα λα  
ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα απηφ ην ζθνπφ θαη κεξηκλά λα παξαδίδεηαη θαζαξή 
κεηά ην γεχκα, αλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο αίζνπζα δηδαζθαιίαο.  

Δηδηθφηεξα γηα ηα ζρνιεία πνπ εθαξκφδνπλ ην Δληαίν Αλακνξθσκέλν 
Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ δηδάζθεη  ηελ πξψηε 
δηδαθηηθή  ψξα ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο , παξεπξίζθεηαη θη επηβιέπεη ηε ζίηηζε 
ησλ καζεηψλ. 

 
11. Πεξηπηώζεηο αδπλακίαο ζηειέρωζεο ηωλ ηκεκάηωλ από 

εθπαηδεπηηθνύο εηδηθνηήηωλ. 
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ηηο πεξηπηψζεηο έιιεηςεο εθπαηδεπηηθνχ ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηαο γίλεηαη 
αληηθαηάζηαζε ηνπ Γηδαθηηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο εηδηθφηεηαο απηήο κε άιιν, γηα ην 
νπνίν ππάξρεη δηαζέζηκνο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ.  

ηηο πεξηπηψζεηο έιιεηςεο εθπαηδεπηηθψλ Αγγιηθήο, νη ψξεο πξνζηίζεληαη ζηηο 
ψξεο ηνπ δαζθάινπ, γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία ζηε Γιψζζα 
θαη ηα Μαζεκαηηθά.  

ηηο πεξηπηψζεηο έιιεηςεο εθπαηδεπηηθψλ πιεξνθνξηθήο νη δχν (2) ψξεο ηεο 
Πιεξνθνξηθήο δηαηίζεληαη γηα άιιν δηδαθηηθφ αληηθείκελν επηινγήο, ελψ ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ νχηε απηφ θαηαζηεί δπλαηφ, νη 2 ψξεο πξνζηίζεληαη ζηηο ψξεο ηνπ 
δαζθάινπ. 
 
Γ. πλεξγαζία κε ηνπο γνλείο 

 
Με ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ Οινήκεξνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαινχλ ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ηα 
Οινήκεξα Σκήκαηα θαη ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα ηνλ θνηλσληθφ θαη παηδαγσγηθφ ξφιν 
ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ, θαζψο θαη γηα ην πξφγξακκα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.  

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο νθείινπλ επίζεο λα 
ελεκεξψλνπλ ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ γηα ηελ πξφνδφ ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ απφ 
ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο νξίδνπλ ζπγθεθξηκέλε κέξα θαη 
ψξα ζπλάληεζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο.  

Οη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ νθείινπλ επίζεο λα νξίδνπλ εκέξεο θαη 
ψξεο ζπλάληεζεο κε ηνπο γνλείο.  

 
Δ. Οξγάλωζε   ηνπ    Οινήκεξνπ ρνιείνπ 
 

Γηα ηνλ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ 
επηζεκαίλνπκε επηπιένλ ηα παξαθάησ ζεκεία: 

 
1.  Πξηλ ην ρσξηζκφ ησλ ηάμεσλ θαη ηελ αλάζεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ζηνπο 

δαζθάινπο, ιακβάλνληαη ππφςε νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ Οινήκεξνπ, ψζηε λα 
νξηζζνχλ φζνη ζα δηδάζθνπλ απνθιεηζηηθά ζην Οινήκεξν θαη φζνη ζα ζπκπιεξψλνπλ 
ζε απηφ κέξνο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ηνπο σξαξίνπ. Βαζηθφο άμνλαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ 
απηφ είλαη ε αλαινγία ζηα ηκήκαηα ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο ησλ 50 καζεηψλ 
αλά δάζθαιν.  

 
2.    Σν Οινήκεξν ιεηηνπξγεί κε θαλνληθφ σξάξην θαη πξφγξακκα, κε ην 

δάζθαιν ηνπ ηκήκαηνο, απφ ηελ επφκελε εκέξα ηνπ Αγηαζκνχ θαη ελεκεξψλνληαη  νη 
γνλείο θαη νη καζεηέο  γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο  θαη  ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζψο θαη γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηεο Πξναηξεηηθήο Εψλεο ζηα 6/ζέζηα θαη άλσ Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία.
  

3.  Ζ απνρψξεζε ησλ καζεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ην Οινήκεξν Πξφγξακκα 
γίλεηαη ζηηο 16:00 (γηα ηα 1/ζέζηα, 2/ζέζηα, 3/ζέζηα, 4/ζέζηα θαη 5/ζέζηα Οινήκεξα 
Γεκνηηθά ρνιεία) ή ζηηο 16:15 (γηα ηα 6/ζέζηα θαη άλσ Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία). 
Γε ζα γίλνληαη απνδεθηά αηηήκαηα γηα πξφσξε απνρψξεζε καζεηψλ, αθνχ θάηη ηέηνην 
θαηαξγεί ην Οινήκεξν Πξφγξακκα, ηνπ νπνίνπ ε παξαθνινχζεζε είλαη ππνρξεσηηθή 
κέρξη ηε ιήμε ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδνληαη ηα παηδαγσγηθά απνηειέζκαηα 
ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ.  

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο (πξνβιήκαηα πγείαο, ζνβαξά θνηλσληθά δεηήκαηα, 
θιπ) νη Πξντζηάκελνη Γξαθείσλ Π.Δ. κπνξνχλ λα εηζεγεζνχλ ζηνπο Γηεπζπληέο Π.Δ. 
ηελ πξφσξε απνρψξεζε καζεηψλ. Ζ εηζήγεζή ηνπο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 
επαξθψο αηηηνινγεκέλε πξφηαζε γηα ηελ πξφσξε απνρψξεζε (π.ρ. απφ ηα 
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά/πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα έρνπλ πξνζθνκηζζεί απφ θξαηηθφ 
λνζνθνκείν αλ πξφθεηηαη γηα ζέκαηα πγείαο) ηελ εηζήγεζε ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη 
νη εκέξεο ή/θαη νη ψξεο απνρψξεζεο ηνπ καζεηή απφ ην Οινήκεξν Πξφγξακκα. Σελ 
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ηειηθή έγθξηζε γηα ηελ πξφσξε απνρψξεζε καζεηή απφ ην Οινήκεξν Πξφγξακκα 
δίλεη ν Γηεπζπληήο Π.Δ. ηελ νπνία θνηλνπνηεί ζην αξκφδην Γξαθείν Π.Δ. θαη ζηηο 
αλαθεξφκελεο ζρνιηθέο κνλάδεο. ε θάζε πεξίπησζε άδεηεο γηα πξφσξε απνρψξεζε 
ζα δίλνληαη κε θεηδψ θαη κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ψζηε λα κελ αιινησζεί ν 
ραξαθηήξαο θαη ν ξφινο ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ. 
 

4.  Ζ πξναηξεηηθφηεηα  ηζρχεη κφλν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο Πξναηξεηηθήο 
Εψλεο 16.15΄- 17.00΄ ζηα 6/ζέζηα θαη άλσ Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία θαη ηεο 
Πξσηλήο Εψλεο. 

 
 5.  Οη Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, νη Τπνδηεπζπληέο – Τπεχζπλνη ησλ 
Οινήκεξσλ ή νη Τπεχζπλνη ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο παξαθνινπζνχλ θαη 
ειέγρνπλ ζπζηεκαηηθά ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Οινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο 
είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο  θνίηεζεο ησλ καζεηψλ ζην Οινήκεξν 
Πξφγξακκα.  
 

6. ηελ πεξίπησζε ζπλερνχο απνπζίαο καζεηή ελφο Οινήκεξνπ Σκήκαηνο ν 
Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπνδηεπζπληή – Τπεχζπλν ηνπ 
Οινήκεξνπ ή ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο ελεκεξψλεη εθ λένπ ηνπο 
γνλείο γηα ηελ ππνρξεσηηθφηεηα θνίηεζεο ζην Οινήκεξν Πξφγξακκα. Δάλ θαη κεηά 
απηή ηελ ελεκέξσζε ζπλερίδνληαη νη απνπζίεο ηνπ καζεηή,   ελεκεξψλεη  εγγξάθσο 
ηνπο γνλείο ηνπ καζεηή θαη ηνπο δεηά ηε ζπκπιήξσζε ζρεηηθήο Τπεχζπλεο Γήισζεο 
γηα κε ζπκκεηνρή ζην Οινήκεξν Πξφγξακκα. Μεηά απφ απηή ηε δηαδηθαζία ν 
Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα δηαγξάςεη ην καζεηή θαη λα ελεκεξψζεη ην 
Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ή ηνλ Πξντζηάκελν Γξαθείνπ. 

 
7. Μόνο για ηα ζτολεία ποσ εθαρμόζοσν ηο ενιαίο αναμορθωμένο 

εκπαιδεσηικό πρόγραμμα η αποτώρηζη ηων μαθηηών μπορεί να γίνει και καηά 
ηο τρονικό διάζηημα  15:30 - 15:40, εθόζον έτει καηαηεθεί σπεύθσνη δήλωζη 
ηων γονέων ζηη ζτολική μονάδα. 

 
8. Σα Οινήκεξα Σκήκαηα δε ιεηηνπξγνχλ κφλν ηηο εκέξεο πνπ έρνπλ νξηζζεί σο 

επίζεκεο ζρνιηθέο αξγίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, ηνπ Π.Γ 201/98 (ΦΔΚ 161, η. Α΄). 
Όιεο ηηο ππφινηπεο εκέξεο ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά.  

 
Σα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ππεχζπλα γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ 

πξναλαθεξνκέλσλ. 
Όινη νη εθπαηδεπηηθνί λα ιάβνπλ ελππφγξαθα γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

εγθπθιίνπ. 
 

Ο   ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 
 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟ 
Δζση. Γηαλνκή  
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 
2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ                                                      
3. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα 
4. Γξαθείν θ. Δηδηθνχ Γξακκαηέα,  
        Δληαίνπ Γηνηθεηηθνχ Σνκέα Π.Δ. θαη Γ.Δ.                                  
5. Γεληθφ Γηεπζπληή Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ      
        Πξση/ζκηαο θαη Γεπη/ζκηαο Δθπ/ζεο 
6. Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ Π.Δ. 
7. Γηεχζπλζε Ξέλσλ θαη Μεηνλνηηθψλ ρνιείσλ 
8. Γηεχζπλζε ΠΟΓΔ 
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9. Γηεχζπλζε Δηδηθήο Αγσγήο 
10. Γηεχζπλζε Φπζηθήο Αγσγήο 
11. Γηεχζπλζε Ηδησηηθήο Δθπαίδεπζεο 
12. Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (Σκ. Α/ζκηαο Δθπ/ζεο) 
13. Γηεχζπλζε πκβνπιεπηηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 
        Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δθπ/θψλ Γξαζηεξηνηήησλ 
14.   Γηεχζπλζε πνπδψλ Γ.Δ. 
15.   Γηεχζπλζε πνπδψλ Π.Δ. 


