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Θζμα: «Προγραμματιςμόσ λειτουργίασ του Ολοήμερου Προγράμματοσ των Ολοήμερων     
χολικών Μονάδων (Δημοτικών- Νηπιαγωγείων), για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014». 

 
 Τα Ολοιμερα Δθμοτικά Σχολεία και τα Ολοιμερα Νθπιαγωγεία, κακϊσ και οι Διευκφνςεισ  

Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, για τον προγραμματιςμό λειτουργίασ του Ολοιμερου 

Προγράμματοσ/ Τμιματοσ, ζχοντασ υπόψθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία και ειδικότερα τισ με αρικμ. 

Φ.12/520/61575/Γ1/30-05-2011 (ΦΕΚ 1327/16-06-2011τ.β’) και Φ.12/530/62626/Γ1/02-06-2011 

(ΦΕΚ 1345/16-06-2011 τ.β.’) Υπουργικζσ Αποφάςεισ, κακϊσ και τθ με αρικμ.61044/Γ1/30-05-2012 

διευκρινιςτικι εγκφκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., κα πρζπει να τθριςουν τα ακόλουκα: 

 

1. Ενημερωτικζσ ςυναντήςεισ 

           Οι Διευκυντζσ των Ολοιμερων Δθμοτικϊν Σχολείων και οι Προϊςτάμενοι  των Ολοιμερων 

Νθπιαγωγείων κα πρζπει να πραγματοποιιςουν ωσ τισ 14-06-2013, ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ με 

τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν, κακϊσ και με τουσ ςυλλόγουσ γονζων/κθδεμόνων, για τθ 

λειτουργία του Ολοιμερου Προγράμματοσ. Στισ εν λόγω ςυναντιςεισ θ παρουςία του οικείου 

Σχολικοφ Συμβοφλου κα ςυνειςφζρει ςτθν ενθμζρωςθ των γονζων/κθδεμόνων και ςτθν επίλυςθ 

των όποιων προβλθμάτων. 

 

2. Προχποθζςεισ για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματοσ  των Ολοήμερων Δημοτικών: 

I. Στα 6/κ και άνω Ολοιμερα Δθμοτικά Σχολεία, ο ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ αρικμόσ   

εγγεγραμμζνων/φοιτοφντων μακθτϊν κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον  δεκαπζντε (15). 

                             
    
      

 
 
 
 

 
---------- 

 
 
 
 

 
 
    
      

 
 

 

             
 
 
 

 

                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ 

ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

        ----------- 

ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 
 ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ  

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΣΜΗΜΑ Δ΄ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΧΟΛΕΙΟ 

 

 

  

 

 

 

                          -----------     
          

Σαχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 
Σ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαροφςι 
Ιςτοςελίδα: http://www.minedu.gov.gr 
E-Mail : t05olohm@minedu.gov.gr 
Πληροφορίεσ: Εφα Μιμίνη 
Σηλζφωνο: 210 3442239/ 2244 / 3285 
FAX  : 210 3442249 
 

Βαθμόσ αςφαλείασ  
Να διατηρηθεί μζχρι 
 
 
Μαροφςι,  27-5- 2013 
Αριθ.Πρωτ  
Φ.50/161/ 71623 /Γ1 
 
 
 
 

ΠΡΟ: Όπωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν 
 

http://www.minedu.gov.gr/


2 

 

II. Στα 6/κζςια και κάτω Ολοιμερα Δθμοτικά Σχολεία, δίνεται θ δυνατότθτα λειτουργίασ του 

Ολοιμερου Προγράμματοσ, εφόςον ςυμπλθρωκεί ο ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ αρικμόσ των 

δεκαπζντε (15) εγγεγραμμζνων/φοιτοφντων μακθτϊν, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ςυνολικόσ 

αρικμόσ εγγραφζντων/φοιτοφντων ςτθ ςχολικι μονάδα είναι τουλάχιςτον εξιντα (60) 

μακθτζσ ι υπάρχουν οι ειδικζσ ςυνκικεσ όπωσ αναφζρονται ςτθ με αρικμ. 61044/Γ1/30-5-

2012, εγκφκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. 

III. Για τθν εγγραφι των μακθτϊν ςτο Ολοιμερο Πρόγραμμα προχπόκεςθ είναι θ εργαςιακι  

κατάςταςθ των γονζων/κθδεμόνων. Προσ τοφτο προςκομίηεται βεβαίωςθ εργαςίασ ι 

ανεργίασ.  

IV. Η υποχρεωτικότθτα τθσ φοίτθςθσ των μακθτϊν και το Ωράριο λειτουργίασ του Ολοιμερου 

Προγράμματοσ τθροφνται  κακϋ όλο το διδακτικό ζτοσ. 

V. Ενδιάμεςθ αποχϊρθςθ των μακθτϊν από το Ολοιμερο Πρόγραμμα, μπορεί να γίνεται μετά 

το τζλοσ κάκε διδακτικισ ϊρασ, εφόςον ζχει κατατεκεί ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ των 

γονζων/κθδεμόνων. Η δθλωκείςα ϊρα ενδιάμεςθσ αποχϊρθςθσ παραμζνει θ ίδια, κακϋ όλο 

το διδακτικό ζτοσ. 

VI. Τα τμιματα του Ολοιμερου Προγράμματοσ ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθ δθλωκείςα ϊρα 

αποχϊρθςθσ των μακθτϊν, που αναγράφεται ςτθ ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ των 

γονζων/κθδεμόνων κατά τθν εγγραφι τουσ. 

VII. Στθ ςφνταξθ του Ωρολογίου Προγράμματοσ και ςτθ ςτελζχωςθ, λαμβάνεται υπόψθ ο 

αρικμόσ των Ολοιμερων Τμθμάτων που κα λειτουργοφν ζωσ το πζρασ του Ωραρίου. 

VIII. Για τθ λειτουργία τθσ Πρωινισ Προαιρετικισ Ζϊνθσ (07:00-08:00), ο ελάχιςτοσ αρικμόσ 

εγγραφζντων/φοιτοφντων μακθτϊν που απαιτείται, είναι πζντε (5).  

 

3. Προχποθζςεισ για τη λειτουργία των Ολοήμερων Σμημάτων των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων: 

I. Για τθ λειτουργία Ολοιμερου Τμιματοσ, ο ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ αρικμόσ εγγεγραμ-

μζνων/φοιτοφντων νθπίων/προνθπίων, είναι επτά (7). 

II. Για τθν εγγραφι των νθπίων/προνθπίων ςτο Ολοιμερο Τμιμα δεν απαιτείται βεβαίωςθ 

εργαςιακισ κατάςταςθσ γονζων/κθδεμόνων. 

III. Για τθ  λειτουργία τθσ Πρωινισ Προαιρετικισ Ζϊνθσ (07:00-08:00), ο ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ 

αρικμόσ εγγραφζντων/φοιτοφντων νθπίων πρϊτθσ θλικίασ, είναι πζντε (5).   

IV. Στα ςυςτεγαηόμενα Ολοιμερα Νθπιαγωγεία, εφόςον ο αρικμόσ των εγγεγραμμζνων 

νθπίων/προνθπίων ςε Ολοιμερο Τμιμα είναι μικρότεροσ των επτά (7), ςυγκροτοφνται κοινά 

τμιματα. 
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V. Το Ωράριο λειτουργίασ και θ υποχρεωτικότθτα τθσ φοίτθςθσ, τθροφνται κακϋ όλο το διδακτικό 

ζτοσ. 

4. Ζντυπα και διαδικαςίεσ που αφοροφν ςτη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματοσ/Σμήματοσ 

 Ζωσ τισ 21-6-2013  θα πρζπει να ζχουν κατατεθεί: 

I. Για το Ολοιμερο Δθμοτικό, το ζντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ (1)», 

ςυμπλθρωμζνο από όςουσ γονείσ/κθδεμόνεσ επικυμοφν να εγγράψουν τα παιδιά τουσ ςτο 

Ολοιμερο Πρόγραμμα.    

II. Για το Ολοιμερο Νθπιαγωγείο, το ζντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ (2)», 

ςυμπλθρωμζνο από όςουσ  γονείσ/κθδεμόνεσ επικυμοφν να εγγράψουν τα  παιδιά τουσ ςτο 

Ολοιμερο Τμιμα. 

III. Με ευκφνθ των Διευκυντϊν των Δθμοτικϊν Σχολείων και των Προϊςταμζνων των 

Νθπιαγωγείων κα πρζπει να δίνονται ςτουσ γονείσ τα ανωτζρω ζντυπα, τα οποία κα πρζπει να 

είναι και αναρτθμζνα ςε εμφανζσ ςθμείο του ςχολείου. Επίςθσ, κα πρζπει να είναι 

αναρτθμζνθ ςχετικι ανακοίνωςθ για τισ καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ υποβολισ αίτθςθσ 

εγγραφισ μακθτι ςτο Ολοιμερο Πρόγραμμα ι ςε Ολοιμερο Τμιμα. 

Σε περίπτωςη υποβολήσ εκπρόθεςμησ αίτηςησ εγγραφήσ, μετά τισ 21 Ιουνίου 2013,      

απαιτείται η γραπτή έγκριςη του οικείου Διευθυντή Π.Ε.. 

IV. Οι Διευκυντζσ των Δθμοτικϊν Σχολείων, κακϊσ και οι Προϊςτάμενοι των Νθπιαγωγείων που 

κα λειτουργιςουν ωσ Ολοιμερα κατά το προςεχζσ ςχολικό ζτοσ 2013-14, κα πρζπει να 

ςυμπλθρϊςουν και να υποβάλουν ζωσ τισ 28-6-2013, ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ ονομαςτικι κατάςταςθ των εγγραφζντων μακθτϊν ςτο Ολοιμερο 

Πρόγραμμα/Τμιμα, ανά τάξθ, με τθ διεφκυνςθ κατοικίασ και το τθλζφωνό τουσ. 

V. Όταν δε ςυμπλθρϊνεται ο ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ αρικμόσ εγγραφζντων/φοιτοφντων 

μακθτϊν ςτο Ολοιμερο Πρόγραμμα/Τμιμα του Σχολείου ι ςε περιπτϊςεισ που θ λειτουργία 

του Ολοιμερου Προγράμματοσ/Τμιματοσ είναι αδφνατθ (κζματα υποδομϊν, ςτελζχωςθσ, 

ειδικϊν ςυνκθκϊν κ.λ.π.), μπορεί να αναςταλεί θ λειτουργία του για ζνα ζτοσ, μόνο με 

Απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Π.Ε. & Δ.Ε, φςτερα από αιτιολογθμζνθ πρόταςθ του 

οικείου Σχολικοφ Συμβοφλου και του Διευκυντι Εκπαίδευςθσ. 

 

5. Πίνακεσ με ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία 

 

     Οι Διευκφνςεισ Π.Ε., το αργότερο ζωσ τισ 8-7-2013 κα πρζπει να υποβάλουν μζςω       

θλεκτρονικοφ  ταχυδρομείου (e-mail),  ςτθ Διεφκυνςθ Σπουδϊν Π.Ε.- Τμιμα Δϋ, του  Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., 

     τα ακόλουκα ωσ εξισ: 
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1.   Τουσ πίνακεσ Δ1, Δ2, Δ3 και Ν1, Ν2, Ν3  με τα ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία των Ολοιμερων 

Σχολικϊν Μονάδων τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.   

2. Όλοι οι πίνακεσ  κοινοποιοφνται και ςτουσ Περιφερειακοφσ Διευκυντζσ Π.Ε. & Δ.Ε.. 

3. Τα αναλυτικά ςτοιχεία των Ολοιμερων Σχολικϊν Μονάδων (Δθμοτικϊν – Νθπιαγωγείων) 

καταχωροφνται με ευκφνθ των Διευκυντϊν/Προϊςταμζνων των Ολοιμερων Σχολικϊν 

μονάδων  ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα survey μζχρι τισ 28-6-2013.  

           Παρακαλοφνται τα Στελζχθ τθσ Εκπαίδευςθσ να προβοφν ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, 

προκειμζνου να επιτευχκεί ο ζγκυροσ και ζγκαιροσ προγραμματιςμόσ των Ολοιμερων Σχολικϊν 

Μονάδων. 

           Με ευκφνθ των Διευκυντϊν/Προϊςταμζνων να λάβουν ενυπόγραφα γνϊςθ οι εκπαιδευτικοί 

όλων των ειδικοτιτων των Ολοιμερων Σχολικϊν Μονάδων (Δθμοτικϊν – Νθπιαγωγείων). 
υνημμζνα:  (8 φφλλα)  

Ζντυπα:  

ΑΙΣΗΗ– ΔΗΛΩΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ (1)  

ΑΙΣΗΗ– ΔΗΛΩΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ (2)   

Πίνακεσ :  Δ1, Δ2, Δ3/ Ν1, Ν2, Ν3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ  
 
1.  Περιφερειακοί Διευθυντζσ   
     Π.Ε. & Δ.Ε. τησ χώρασ 
     (ζδρεσ τουσ) 
2.  Προϊςτάμενοι Επιςτημονικήσ και               
      Παιδαγωγικήσ καθοδήγηςησ Π.Ε. 
      τησ χώρασ 
     (ζδρεσ τουσ) 
3.  χολικοί φμβουλοι Π.Ε.  
     (μζςω Περιφερειακών Δ/νςεων) 
4.  Διευθυντζσ Εκπαίδευςησ Π.Ε. 
     (ζδρεσ τουσ)                 
5.  Ολοήμερεσ χολικζσ Μονάδεσ  
     (Δημοτικά – Νηπιαγωγεία, Ειδικά Δημοτικά-Ειδικά Νηπιαγωγεία)  
      τησ χώρασ (μζςω των Δ/νςεων Π.Ε.)  
6.  υν/κό Γραφείο Μειονοτικών χολείων Π.Ε. & Δ.Ε. Θράκησ  
     (ζδρα του)  

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

 

 

 

  ΚΩΣΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΟ 

Εςωτ. Διανομή: 

Όπωσ Πίνακασ Εςωτερικισ Διανομισ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 Γραφείο κ.Τπουργοφ 
 Γραφείο κ. Τφυπουργοφ 
 Γραφείο Γεν. Γραμματζα 
 Γενική Διεφθυνςη Διοίκηςησ  Π.Ε. & Δ.Ε. 
        Δ/νςη Προςωπικοφ Π.Ε. 
 Δ/νςη Ξζνων & Μειονοτικών χολείων 
 Δ/νςη ΠΟΔΕ 
 Δ/νςη Φυςικήσ Αγωγήσ 
 Δ/νςη Ειδικήσ Αγωγήσ 
 Δ/νςη Ιδιωτικήσ Εκπ/ςησ 
  Δ/νςη ΕΠΕΔ 
 Ειδική Τπηρεςία Εφαρμογήσ Εκπαιδευτικών Δράςεων (ΕΤΕ ΕΔ) 
  Γ.Ε.Π.Ο. 
 Δ/νςη πουδών Π.Ε.-Σμήμα Δ΄ 

 
 


