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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Αγαπητοί γονείς και κηδεµόνες, 
Σας γνωρίζουµε ότι, ο  προγραµµατισµός λειτουργίας του προαιρετικού Ολοήµερου 
προγράµµατος για το σχολικό έτος 2020-2021,  γίνεται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και 
εµπεριέχεται στην  εγκύκλιο του Υ.Π.ΑΙ.Θ. που αφορά  την εγγραφή των µαθητών  στην  Α΄ τάξη.   
Οι προϋποθέσεις για την  εγγραφή στο  προαιρετικό Ολοήµερο  πρόγραµµα είναι οι εξής:  
α) Οι µαθητές εγγράφονται στο Ολοήµερο Πρόγραµµα, κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των 
γονέων/κηδεµόνων τους  
β)   Δικαίωµα εγγραφής στο ολοήµερο δίνεται  στους µαθητές των οποίων: 

1. εργάζονται και οι δύο γονείς, και οι οποίοι οφείλουν να προσκοµίσουν  σχετική βεβαίωση 
του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι.  

2. Δικαίωµα εγγραφής στο ολοήµερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκοµίζεται βεβαίωση 
εργασίας από τον ένα γονέα ή κάρτα ανεργίας από τον άλλο.  

3. Για τους αυτοαπασχολούµενους, ελεύθερους επαγγελµατίες, αγρότες κτλ. αρκεί η 
προσκόµιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο 
ειδοποιητήριο πληρωµής του τρέχοντος έτους ακόµα και αν δεν έχει εξοφληθεί. 

4. Οι µαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεµόνες ανήκουν σε ευπαθείς ευάλωτες κοινωνικές 
οµάδες ,πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/ µονογονεϊκές οικογένειες, γονείς µε χρόνιες παθήσεις , 
πολίτες  τρίτων χωρών κτλ. η εγγραφή  στο Ολοήµερο Πρόγραµµα γίνεται χωρίς 
προϋποθέσεις. 

γ) Η  αποχώρηση των µαθητών µπορεί να γίνεται µετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήµερου 
Προγράµµατος στις (15:00), ή στις 16:00µµ, µε τη λήξη του προγράµµατος και εφόσον κατατεθεί 
σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεµόνων.  

δ) Για τη λειτουργία του Ολοήµερου Προγράµµατος, ο ελάχιστος απαιτούµενος      αριθµός 
εγγεγραµµένων/φοιτούντων µαθητών είναι δεκατέσσερις (14).    
ε)Τηρείται το προβλεπόµενο Ωράριο λειτουργίας του Ολοήµερου Προγράµµατος και η 
υποχρεωτικότητα της φοίτησης των µαθητών, καθ΄ όλο το διδακτικό έτος. 
ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ 
Προβλέπεται η συγκρότηση  τµήµατος Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00πµ). Στο τµήµα αυτό δικαίωµα 
συµµετοχής έχουν µαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι και φοιτούν στο ολοήµερο πρόγραµµα. Ο 
ελάχιστος αριθµός για τη λειτουργία  του Τµήµατος Πρωινής Ζώνης  στα εξαθέσια σχολεία είναι 7 
µαθητές. 
 
Το έντυπο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ, µπορείτε να το 
παραλάβετε: 

• από την Δ/ντρια του Σχολείου  κατά την εγγραφή του/της µαθητή/τριας στην Α΄Δηµοτικού,   
Είναι σηµαντικό , για τον έγκαιρο προγραµµατισµό της λειτουργίας του ολοήµερου προγράµµατος,   
να  υποβληθεί η αίτηση για εγγραφή του µαθητή- µαθήτριας , µαζί µε  τα δικαιολογητικά, 
έγκαιρα. 
 Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής της αίτησης, αυτή θα πραγµατοποιηθεί κατόπιν έγγραφης 
έγκρισης του  Δ/ντή Π.Ε.Ν.Κορινθίας και µόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί...       
                                   Η Δ/ντρια 
                                                      Γεωργία Κούρτη 
 
 



 
 
 


