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γβ) Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Ειδικών 
Δράσεων:

i) Τμήμα Σχεδιασμού Δράσεων
ii) Τμήμα Διαχείρισης και Υλοποίησης Έργων Προγραμ-

μάτων Νεολαίας
iii) Τμήμα Διαχείρισης και Υλοποίησης Ειδικών Δρά-

σεων
γγ) Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Μέριμνας και Τεχνικών 

Υπηρεσιών:
i) Τμήμα Προγραμματισμού Υποδομών και Δομών
ii) Τμήμα Μελετών και Τυποποίησης
iii) Τμήμα Κατασκευών
γδ) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών:
i) Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας
ii) Τμήμα Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυ-

ναμικού
iii) Τμήμα Μισθοδοσίας
γε) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών:
i) Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας
ii) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης - Λογιστήριο
iii) Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 371
Αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου 
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου

1. Από το σχολικό έτος 2022-2023 τίθεται σε εφαρμογή 
νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού 
Σχολείου και Νηπιαγωγείου, σύμφωνα με τις αρχές και 
υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις επόμενες πα-
ραγράφους.

2. α) Το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου 
Δημοτικού Σχολείου αναπτύσσεται σε τρεις (3) ζώνες: αα) 
Στην πρώτη (1η) ζώνη, «Μεσημβρινό γεύμα - Διατροφική 
αγωγή», διάρκειας μίας (1) διδακτικής ώρας καθημερινά, 
εντάσσεται, επ’ ευκαιρία και του μεσημβρινού γεύματος, 
το διδακτικό αντικείμενο της διατροφικής αγωγής, το 
οποίο ανατίθεται, κατά προτεραιότητα, στους εκπαιδευ-
τικούς που διδάσκουν τη δεύτερη ώρα (14.10 έως 14.55).

αβ) Στη δεύτερη (2η) ζώνη, «Μελέτη  - Προετοιμα-
σία», διάρκειας δύο (2) διδακτικών ωρών, εντάσσεται, 
τουλάχιστον για μια (1) διδακτική ώρα καθημερινά, το 

γνωστικό αντικείμενο της «Μελέτης - Προετοιμασίας» 

στη γλώσσα και τα μαθηματικά, το οποίο ανατίθεται σε 

εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων. Στη ίδια 

ζώνη δύναται να εντάσσεται μία (1) διδακτική ώρα με 

αντικείμενο ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: αγ-

γλικά, αθλητισμός, εικαστικά, μουσική, θεατρική αγωγή 

και τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), 

τα οποία ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς του αντίστοιχου 

κλάδου.

αγ) Στην τρίτη (3η) ζώνη, «Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι», 

εντάσσονται, για συνεχόμενο δίωρο καθημερινά, με εν-

διάμεσο ολιγόλεπτο διάλειμμα, οι σχολικοί μαθητικοί 

όμιλοι, στο πλαίσιο λειτουργίας των οποίων δύναται να 

προσφέρεται δράση, δημιουργική απασχόληση, ελεύθε-

ρη έκφραση και ψυχαγωγία με αντικείμενα σχετιζόμενα 

με τον αθλητισμό, τα ομαδικά αθλήματα, τους παραδοσι-

ακούς ή μοντέρνους χορούς, τη χοροκινητική έκφραση, 

τις εικαστικές τέχνες, τις χειροτεχνίες και κατασκευές, την 

εκμάθηση μουσικών οργάνων, την εκπαιδευτική ρομπο-

τική, τα πνευματικά παιχνίδια και παζλ, τα παραδοσιακά 

παιχνίδια, τις επιστημονικές κατασκευές - πειράματα, τα 

μαθηματικά παιχνίδια, τη ρητορική τέχνη και δημιουρ-

γική γραφή, το ασφαλές και δημιουργικό διαδίκτυο, τη 

διαπολιτισμική παιδεία, την πολιτειότητα και πολιτότητα, 

τον εθελοντισμό, την παιδική επιχειρηματικότητα, τη 

δημιουργία εφημερίδας. Οι σχολικοί μαθητικοί όμιλοι 

δύνανται, επιπλέον, να δραστηριοποιούνται στην ορ-

γάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, κοινωνικών-βιωμα-

τικών και περιβαλλοντικών δράσεων, τη συγκρότηση 

χορωδίας, θεατρικής ομάδας και μαθητικής ορχήστρας. 

Η διάρκεια κάθε ομίλου δύναται να εκτείνεται σε ένα ή 

και περισσότερα συνεχόμενα διδακτικά δίωρα. Οι μα-

θητές του Δημοτικού Σχολείου δύνανται να επιλέγουν 

και να συμμετέχουν σε έναν ή περισσότερους ομίλους.

β) Η αποχώρηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολεί-

ου που παρακολουθούν το πρόγραμμα της παρούσας 

παραγράφου λαμβάνει χώρα ή στις 15:50, με το πέρας 

της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 

17:30, με τη λήξη του προγράμματος. Ειδικά, το σχολι-

κό έτος 2022-2023 δύναται η αποχώρηση να λαμβάνει 

χώρα και στις 14.55, με το πέρας της πρώτης διδακτικής 

ώρας της 2ης ζώνης.

γ) Ειδικότερα, το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολο-

ήμερου Δημοτικού Σχολείου διαμορφώνεται ως εξής:
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δ) Στο εν λόγω πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού 

Σχολείου ορίζεται, ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα ή τρί-

μηνο, εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη λειτουργίας 

του προγράμματος. Η ημερήσια ευθύνη λειτουργίας του 

προγράμματος δύναται να ανατίθεται σε εκπαιδευτικό 

κάθε ειδικότητας ή στον υποδιευθυντή της σχολικής 

μονάδας. Ο ορισμός του αντικειμένου της δεύτερης 

των διδακτικών ωρών της 2ης ζώνης, η επιλογή ενός 

ή περισσοτέρων από τα προαναφερόμενα αντικείμενα 

που είναι δυνατόν να ενταχθούν στη δεύτερη διδακτική 

ώρα της 2ης ζώνης, ο καθορισμός του προσφερόμενου 

αντικειμένου δραστηριοποίησης των σχολικών μαθητι-

κών ομίλων και της διάρκειας καθενός από τους ομίλους 

αυτούς και η κατανομή των μαθητών σε αυτούς γίνονται 

με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων. Ομοίως, με 

απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται αφενός 

οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διδάσκουν και συμπληρώνουν 

το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριό τους στο πρόγραμμα 

της παρούσας παραγράφου, αφετέρου οι εκπαιδευτικοί 

που έχουν την ως άνω ευθύνη λειτουργίας του προγράμ-

ματος και για πόσο χρονικό διάστημα. Εφόσον καταστεί 

αδύνατη η λήψη απόφασης επί των θεμάτων των δύο 

προηγούμενων εδαφίων από τον σύλλογο διδασκόντων, 

οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τον Διευθυντή 

του σχολείου.

ε) Για τη συγκρότηση και λειτουργία τμήματος, στο 
οποίο θα εφαρμοσθεί το αναβαθμισμένο πρόγραμμα 
ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου απαιτείται εγγραφή 
τουλάχιστον: 1) του ενός τρίτου (1/3) των μαθητών στα 
μονοθέσια σχολεία, 2) οκτώ (8) μαθητών στα διθέσια 
έως και πενταθέσια σχολεία και 3) δέκα (10) μαθητών 
στα εξαθέσια και άνω σχολεία.

3. α) Με τη θέση σε εφαρμογή του νέου, αναβαθμισμέ-
νου προγράμματος ολοήμερου Νηπιαγωγείου προστίθε-
νται στον διδακτικό χρόνο του ισχύοντος προαιρετικού 
ολοήμερου προγράμματος δύο (2) διδακτικές ώρες και 
συγκεκριμένα η πέμπτη (5η) και η έκτη (6η), διάρκειας 
τριάντα (30) λεπτών η καθεμία. Συγκεκριμένα, στην 5η 
διδακτική ώρα εντάσσεται ανάπαυση/ελεύθερο παιχνί-
δι/ενασχόληση στα κέντρα μάθησης, ενώ η 6η διδακτι-
κή ώρα δύναται να αξιοποιείται, κατόπιν απόφασης του 
συλλόγου διδασκόντων, από τον εκπαιδευτικό για ελεύ-
θερο και οργανωμένο παιχνίδι και ανατροφοδότηση με 
το πέρας του ολοήμερου προγράμματος.

β) Η αποχώρηση των μαθητών του Νηπιαγωγείου που 
παρακολουθούν το πρόγραμμα της παρούσας παρα-
γράφου λαμβάνει χώρα ή στις 16.00 με το πέρας της 
τέταρτης (4ης) διδακτικής ώρας ή στις 17.30 με τη λήξη 
του προγράμματος.

γ) Ειδικότερα, το νέο πρόγραμμα ολοήμερου Νηπια-
γωγείου διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α ΩΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

13.15-13.20 5΄ Χρόνος μετάβασης στην αίθουσα γεύματος

1η Ζώνη: Μεσημβρινό γεύμα - Διατροφική Αγωγή

1η ώρα 13.20-14.00 40΄
Γεύμα - 

Διατροφική 
Αγωγή

Γεύμα - 
Διατροφική 

Αγωγή

Γεύμα - 
Διατροφική 

Αγωγή

Γεύμα - 
Διατροφική 

Αγωγή

Γεύμα - 
Διατροφική 

Αγωγή

14.00-14.10 10΄ Διάλειμμα

2η Ζώνη: Μελέτη-Προετοιμασία

2η ώρα 14.10-14.55 45΄
Μελέτη-

Προετοιμα-
σία

Μελέτη-
Προετοιμα-

σία

Μελέτη-
Προετοιμα-

σία

Μελέτη-
Προετοιμα-

σία

Μελέτη-
Προετοιμα-

σία

14.55-15.05 10΄ Διάλειμμα

3η ώρα 15.05-15.50 45΄
Μελέτη-

Προετοιμα-
σία

Μελέτη-
Προετοιμα-

σία

Μελέτη-
Προετοιμα-

σία

Μελέτη-
Προετοιμα-

σία

Μελέτη-
Προετοιμα-

σία

15.50-15.55 5΄ Διάλειμμα

3η Ζώνη: Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι

4η ώρα 15.55-16.40 45΄
Σχολικοί 

Μαθητικοί 
Όμιλοι

Σχολικοί 
Μαθητικοί 

Όμιλοι

Σχολικοί 
Μαθητικοί 

Όμιλοι

Σχολικοί 
Μαθητικοί 

Όμιλοι

Σχολικοί 
Μαθητικοί 

Όμιλοι

16.40-16.45 5΄ Διάλειμμα

5η ώρα 16.45-17.30 45΄
Σχολικοί 

Μαθητικοί 
Όμιλοι

Σχολικοί 
Μαθητικοί 

Όμιλοι

Σχολικοί 
Μαθητικοί 

Όμιλοι

Σχολικοί 
Μαθητικοί 

Όμιλοι

Σχολικοί 
Μαθητικοί 

Όμιλοι
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