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Θζμα: «Προγραμματιςμόσ Λειτουργίασ Ολοήμερων χολικών Μονάδων (Ολοήμερα    
Δημοτικά – Ολοήμερα Νηπιαγωγεία) για το χολικό Ζτοσ 2012-2013». 

 
 Για τον Ρρογραμματιςμό Λειτουργίασ των Ολοιμερων Σχολικϊν Μονάδων (Δθμοτικϊν-

Νθπιαγωγείων), οι Σχολικζσ Μονάδεσ και οι Δ/νςεισ Ρ.Ε. κα πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τθν 

ιςχφουςα Νομοκεςία (Ρροεδρικά Διατάγματα, Υπουργικζσ Αποφάςεισ, Εγκυκλίουσ και λοιπζσ 

διατάξεισ του Υπ.Ρ.Δ.Β.Μ.Θ.) και ειδικότερα τισ υπ’ αρικμ. Φ12/520/61575/Γ1/ 30.05.2011 (ΦΕΚ 

1327/16.6.2011 τ.Β’) και Φ12/530/62626/Γ1/2.6.2011 (ΦΕΚ 1345/16.6.2011 τ.Β’) Υπουργικζσ 

Αποφάςεισ. Για τθ λειτουργία του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ το ςχολικό ζτοσ 2012-2013, τα 

Ολοιμερα Δθμοτικά Σχολεία, Ολοιμερα Νθπιαγωγεία και οι Δ/νςεισ Ρ.Ε. κα πρζπει να τθριςουν 

τισ παρακάτω διαδικαςίεσ: 

          1.  Ζωσ τισ 14-6-2012 να πραγματοποιθκοφν οι ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ των Διευκυντϊν των 

Ολοιμερων Δθμοτικϊν Σχολείων και των Ρροϊςταμζνων των Ολοιμερων Νθπιαγωγείων με τουσ 

γονείσ και κθδεμόνεσ των μακθτϊν, κακϊσ και με τουσ Συλλόγουσ Γονζων και Κθδεμόνων.  

1.1  Για τη λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών χολείων θα ιςχφςουν τα ακόλουθα:  

 τα 6/θ και άνω Ολοήμερα Δημοτικά χολεία, ο ελάχιςτοσ αρικμόσ εγγεγραμμζνων- 

φοιτοφντων για τθ λειτουργία του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον  

δεκαπζντε (15) μακθτζσ. 

 τα 6/θζςια και κάτω Ολοήμερα Δημοτικά χολεία, εφόςον ςυμπλθρωκεί ο ελάχιςτοσ 

απαιτοφμενοσ αρικμόσ των δεκαπζντε (15) εγγεγραμμζνων – φοιτοφντων ςτο Ολοιμερο 
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Ρρόγραμμα,  να δίνεται θ δυνατότθτα λειτουργίασ του, με τθν προχπόκεςθ ότι ο ςυνολικόσ 

αρικμόσ φοιτοφντων ςτθ ςχολικι μονάδα είναι τουλάχιςτον εξιντα (60) μακθτζσ. 

 Ρροκειμζνου οι μακθτζσ να φοιτιςουν ςτο Ολοιμερο Ρρόγραμμα των Ολοιμερων Δθμοτικϊν 

Σχολείων, προχπόκεςθ είναι οι γονείσ να προςκομίςουν βεβαίωςθ για τθν εργαςιακι τουσ 

κατάςταςθ (εργαςίασ ι ανεργίασ).  

 Το ωράριο λειτουργίασ του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ και θ υποχρεωτικότθτα τθσ φοίτθςθσ 

των μακθτϊν, εφόςον το επιλζξουν. 

 Θ αποχϊρθςθ των μακθτϊν από το Ολοιμερο Ρρόγραμμα, θ οποία κα μπορεί να γίνεται μετά 

το τζλοσ κάθε διδακτικήσ ώρασ του Ολοήμερου Προγράμματοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχει 

κατατεκεί κατά τθν εγγραφι των μακθτϊν ςτο Ολοιμερο Ρρόγραμμα ςχετικι υπεφκυνθ 

διλωςθ των γονζων/κθδεμόνων τουσ. 

 Τα τμιματα του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ κα ςυγκροτοφνται με βάςθ τισ υπεφκυνεσ 

δθλϊςεισ των γονζων, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ δθλωκείςα ϊρα αποχϊρθςθσ. 

 Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ που απαιτείται για τθ λειτουργία τθσ Ρρωινισ Ρροαιρετικισ Ηϊνθσ 

(07:00-08:00) ςε όλα τα Ολοιμερα Δθμοτικά Σχολεία είναι πζντε (5) μακθτζσ.  

Στισ ςυναντήςεισ μπορεί να καλείται ο αρμόδιοσ Σχολικόσ Σφμβουλοσ, ο οποίοσ θα ςυνειςφζρει 

ςτην ενημζρωςη των γονζων και ςτην επίλυςη των όποιων προβλημάτων. 

     1.2 Για τη λειτουργία των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων θα ιςχφςουν τα ακόλουθα:  

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

εργαςιακισ κατάςταςθσ γονζων – κθδεμόνων. 

 Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ εγγεγραμμζνων – φοιτοφντων για τθ λειτουργία Ολοιμερου Τμιματοσ 

είναι επτά (7) νιπια/προνιπια . 

 Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ που απαιτείται για τθ λειτουργία τθσ Ρρωινισ Ρροαιρετικισ Ηϊνθσ είναι 

πζντε (5) νιπια πρϊτθσ θλικίασ. 

 Στα ςυςτεγαηόμενα Ολοιμερα Νθπιαγωγεία, εφόςον ο αρικμόσ των εγγεγραμμζνων νθπίων – 

προνθπίων για φοίτθςθ ςε Ολοιμερο Τμιμα είναι μικρότεροσ των επτά (7), ςυγκροτοφνται 

κοινά τμιματα. 

 Το Ωράριο Λειτουργίασ του Ολοιμερου Τμιματοσ και θ υποχρεωτικότθτα τθσ φοίτθςθσ των 

μακθτϊν, εφόςον το επιλζξουν. 

Στισ ςυναντήςεισ μπορεί να καλείται ο αρμόδιοσ Σχολικόσ Σφμβουλοσ, ο οποίοσ θα ςυνειςφζρει 

ςτην ενημζρωςη των γονζων και ςτην επίλυςη των όποιων προβλημάτων. 

2.   Ζωσ τισ 21-6-2012  να ζχουν κατατεθεί ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ:  

 Το ζντυπο «ΑΙΤΘΣΘ – ΔΘΛΩΣΘ ΓΟΝΕΑ (1)», από όςουσ γονείσ επικυμοφν να εγγράψουν τα 

παιδιά τουσ ςτο Ολοιμερο Ρρόγραμμα.    
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 Το ζντυπο «ΑΙΤΘΣΘ – ΔΘΛΩΣΘ ΓΟΝΕΑ (2)»,  από όςουσ γονείσ επικυμοφν να εγγράψουν τα  

παιδιά τουσ ςτο Ολοιμερο Τμιμα. 

 Με ευκφνθ των Διευκυντϊν των Δθμοτικϊν Σχολείων και των Ρροϊςταμζνων των 

Νθπιαγωγείων κα πρζπει να δίνονται ςτουσ γονείσ τα ζντυπα «ΑΙΤΘΣΘ-ΔΘΛΩΣΘ ΓΟΝΕΑ» (1) ι 

(2) που επιςυνάπτονται. Επίςθσ το ζντυπο «ΑΙΤΘΣΘ-ΔΘΛΩΣΘ ΓΟΝΕΑ», κακϊσ και οι 

καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ υποβολισ αίτθςθσ για εγγραφι μακθτι ςε Ολοιμερο Τμιμα, κα 

πρζπει να είναι αναρτθμζνα ςε εμφανζσ ςθμείο για τθν ενθμζρωςθ των γονζων. 

 Οι Διευκυντζσ των Δθμοτικϊν Σχολείων, κακϊσ και οι Ρροϊςταμζνεσ των Νθπιαγωγείων που 

κα λειτουργιςουν ωσ Ολοιμερα κατά το προςεχζσ Σχολικό Ζτοσ 2012-2013, να ςυμπλθρϊςουν 

και να υποβάλουν, ζωσ τισ 29-6-2012, ςτθ Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τα 

ακόλουκα: 

  Τουσ πίνακεσ Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5 (Δθμοτικά Σχολεία)    

  Τουσ πίνακεσ Ν1, Ν2, Ν3, Ν4, Ν5  (Νθπιαγωγεία) 

Ονομαςτικι κατάςταςθ των μακθτϊν ανά τάξθ, που ζχουν εγγραφεί για φοίτθςθ ςτα   

Ολοιμερα Τμιματα, με τθ διεφκυνςθ κατοικίασ και το τθλζφωνό τουσ. 

3.  Το αργότερο ζωσ τισ 8-7-2012 οι Διευκφνςεισ Ρ.Ε., φςτερα από ζλεγχο και επεξεργαςία των 

πινάκων κα υποβάλουν, μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail),  ςτθ Διεφκυνςθ Σπουδϊν 

Ρ.Ε. του Υπ.Ρ.Δ.Β.Μ.Θ.: 

3.1. Τουσ πίνακεσ Δ2 και Ν2 με τα ςτοιχεία των ςχολικϊν μονάδων τθσ Δ/νςθσ που κα 

λειτουργιςουν ωσ Ολοιμερα το προςεχζσ Σχολικό Ζτοσ 2012-2013. Στουσ πίνακεσ αναφζρονται 

και τα ςυγκεντρωτικά ανά Δ/νςθ Ρ.Ε. ςτοιχεία. 

3.2. Τουσ πίνακεσ Δ3 και Ν3, που αναφζρονται ςτισ προτάςεισ τθσ Διεφκυνςθσ Ρ.Ε. για τον 

Οριςμό Νζων Ολοιμερων Δθμοτικϊν Σχολείων και Νζων Ολοιμερων Νθπιαγωγείων. 

3.3. Τουσ πίνακεσ Δ4 και Ν4, που αναφζρονται ςτισ προτάςεισ τθσ Διεφκυνςθσ Ρ.Ε. για τον 

Οριςμό Νζων Ολοιμερων Δθμοτικϊν Σχολείων Ειδικισ Αγωγισ και Νζων Ολοιμερων 

Νθπιαγωγείων Ειδικισ Αγωγισ. 

3.4. Τουσ πίνακεσ Δ5 και Ν5, με τα ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία όλων των Δθμοτικϊν Σχολείων και   

Νθπιαγωγείων που κα λειτουργιςουν ωσ Ολοιμερα κατά το προςεχζσ Σχολικό Ζτοσ 2012-2013, 

ανά  Δ/νςθ Ρ.Ε. 

5.   Πλοι οι πίνακεσ  κοινοποιοφνται και ςτουσ Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ Ρ.Ε.  &   Δ.Ε. 

6.  Οι Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ Ρ.Ε. & Δ.Ε. κακϊσ και οι Διευκφνςεισ Ρ.Ε., κατά τθν υποβολι  των   

αιτθμάτων τουσ για αναπλθρωτζσ, να λάβουν υπόψθ και τισ ανάγκεσ του Ολοιμερου 

Ρρογράμματοσ, κακϊσ και το γεγονόσ ότι οι εκπαιδευτικοί ΡΕ70 που κα εργαςτοφν ςτο 

Ολοιμερο ανικουν ςτο ςφνολο του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ του ςχολείου. 
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Σε περίπτωςθ υποβολισ εκπρόκεςμθσ αίτθςθσ, μετά τισ 21 Ιουνίου 2012, για εγγραφι μακθτι 

ςε ολοιμερο τμιμα, αυτι πραγματοποιείται κατόπιν γραπτισ ζγκριςθσ του οικείου Διευκυντι 

Ρ.Ε. και μόνο για λόγουσ που κρίνονται ιδιαίτερα ςοβαροί.  

Ραρακαλοφνται τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ να προβοφν ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, 

προκειμζνου να επιτευχκεί ο ζγκυροσ και ζγκαιροσ προγραμματιςμόσ των Ολοιμερων Σχολείων 

και να τθριςουν αυςτθρά το προαναφερκζν χρονοδιάγραμμα. 

Να ενθμερωκοφν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί  που υπθρετοφν ςτθ ςχολικι μονάδα. 

 

 
 
     

  
 
 

 

 

 

 

 

 

υνημμζνα:  (12 φφλλα) 

Ζντυπα   : ΑΙΣΗΗ– ΔΗΛΩΗ ΓΟΝΕΑ (1) (για τα Δθμοτικά Σχολεία και τα Νθπ/γεία) 

                  ΑΙΣΗΗ– ΔΗΛΩΗ ΓΟΝΕΑ (2)  ( για τα Νθπιαγωγεία) 

Πίνακεσ :    Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5 ( για τα Δθμοτικά Σχολεία) 

                    Ν1, Ν2, Ν3, Ν4, Ν5 ( για τα Νθπιαγωγεία) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

 

 

  ΚΩΣΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΟ 

Εςωτ. Διανομή: 

Ππωσ Ρίνακασ Εςωτερικισ Διανομισ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ (ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ) 
1.  Ρεριφερειακοί Διευκυντζσ   
     Ρ.Ε. & Δ.Ε. τθσ χϊρασ 
     (ζδρεσ τουσ) 
2.  Ρροϊςτάμενοι Επιςτθμονικισ και               
      Ραιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ Ρ.Ε. 
      τθσ χϊρασ 
     (ζδρεσ τουσ) 
3.  Σχολικοί Σφμβουλοι Ρ.Ε.  
     (μζςω Ρεριφερειακϊν Δ/νςεων) 
4.  Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ Ρ.Ε. 
     (ζδρεσ τουσ)                 
5.  Ολοιμερεσ Σχολικζσ Μονάδεσ (Δθμοτικά – Νθπιαγωγεία)  
      τθσ χϊρασ 
     (μζςω Δ/νςεων Ρ.Ε.) 
6.  Συντονιςτικό Γραφείο Μειονοτικϊν Σχολείων Ρ.Ε. & Δ.Ε. Θράκθσ  
     (ζδρα του)  
 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

                 
 

 

 

1. Γραφείο Υπουργοφ 
2. Γραφείο Γεν. Γραμματζα 
3. Γραφείο Ειδ. Γραμματζα  Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπ/ςθσ  
4. Γενικι Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ  Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ 
5. Δ/νςθ Ρροςωπικοφ Ρ.Ε. 
6. Δ/νςθ Ξζνων & Μειονοτικϊν Σχολείων 
7. Δ/νςθ ΡΟΔΕ 
8. Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ 
9. Δ/νςθ Φυςικισ Αγωγισ 
10. Δ/νςθ Ιδιωτικισ Εκπ/ςθσ 
11. Διεφκυνςθ ΣΕΡΕΔ 
12. Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων (ΕΥΕ ΕΔ) 
13. Γ.Ε.Ρ.Ο. 
14. Δ/νςθ Σπουδϊν Ρ.Ε. 
      Τμιμα Δ’ 

 

 


