
 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ, 2014 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΑΕΠ 

 

Σύμφωνα με τις υποδείξεις της εγκυκλίου με αριθμ. Πρωτ: Φ50/108/8387/Γ1/28-05-2014 του 

ΥΠΑΙΘΑ με θέμα: «Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων 

Δημοτικών Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) για το σχολικό 

έτος 2014-2015» οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι οι εξής: 

 Οι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των 

γονέων/κηδεμόνων τους 

 Για την εγγραφή τους δεν απαιτείται βεβαίωση εργασιακής κατάστασης των γονέων/κηδεμόνων 

 Το Ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος και η υποχρεωτικότητα της φοίτησης τηρούνται 

καθ΄ όλο το διδακτικό έτος 

 Η ενδιάμεση αποχώρηση (15.30) των μαθητών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι δυνατή, εφόσον 

έχει δηλωθεί από τους γονείς/κηδεμόνες στο σχετικό έντυπο αίτησης/δήλωσης 

 Η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης παραμένει η ίδια μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. 

 Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη λειτουργία της Πρωινής Προαιρετικής Ζώνης 

(07:00-08:00), είναι δέκα (10) μαθητές 

 Έως τις 20-6-2014 να έχει κατατεθεί στις σχολικές μονάδες το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ 

ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ», συμπληρωμένο από όσους γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν να εγγράψουν τα 

παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα 

 Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης, μετά τις 20 Ιουνίου 2014, για εγγραφή μαθητή σε 

ολοήμερο τμήμα, αυτή πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης έγκρισης του οικείου Διευθυντή Π.Ε. και 

μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί 

 

Ακολουθεί το έντυπο ΑΙΤΗΣΗ –ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ: 



 

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ  

             12
ο
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΑΕΠ) ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

 

              Δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετέχει το παρακάτω τέκνο μου στο Ολοήμερο Πρόγραμμα: 
 
       Ονοματεπώνυμο γονέα: …………………………………………………………………………………....................... 

             

 

Ονοματεπώνυμο μαθητή/ τριας………………………………………………………………….……………………..… 
 
τάξη που θα φοιτήσει κατά το επόμενο σχολικό έτος 2014-15………………. 

 

             

              Δηλώνω ότι επιθυμώ το παραπάνω τέκνο μου να παρακολουθήσει την πρωινή προαιρετική ζώνη  
 
07:00 - 08:00  (προσέλευση 07:00 - 07:15) (συμπληρώνετε ΝΑΙ/ΟΧΙ).   
 
 
 
Δηλώνω ότι επιθυμώ η ώρα αποχώρησης του τέκνου μου από το πρόγραμμα του Ολοήμερου  
 
καθόλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους να είναι (σημειώσατε με Χ την επιθυμητή ώρα): 
 

 
15:30 

          

 
16:15 

          

             

             Δηλώνω ότι επιθυμώ να ενταχθούν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ολοήμερου τα ακόλουθα διδακτικά 

αντικείμενα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας (μέχρι δύο από τα αναγραφόμενα διδακτικά 

αντικείμενα): 

 

 1. Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών) 

 2. Αγγλικά 

 3. Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (μόνο για την Ε΄και ΣΤ΄τάξη) 

 4. Φυσική Αγωγή 

 5. Εικαστικά 

 6. Θεατρική Αγωγή 

 7. Μουσική 

Η τελική επιλογή των προαιρετικών μαθημάτων θα γίνει από το σχολείο. 
 

 

Περιστέρι, ………./06/2014 

Ο/Η Αιτ………….. 

……………………………………………………….. 


