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ΘΕΜΑ: Προγραμματιςμόσ εκπαιδευτικοφ ζργου ςχολικοφ ζτουσ 2012-2013 
 
 

Ο προγραμματιςμόσ   εκπαιδευτικοφ  ζργου  για   το  ςχολικό ζτοσ  2012-13  αποτελείται  από  τα  

εξισ  βαςικά  ςτάδια:  

1. τθν αποτίμθςθ των διδακτικϊν-παιδαγωγικϊν και διοικθτικϊν-οργανωςιακϊν ενεργειϊν όλων 

των παραγόντων που μετζχουν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, κάκε ςχολικισ μονάδασ τθσ 

Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, με ςτόχο τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ του παρεχόμενου 

εκπαιδευτικοφ ζργου ςυνολικά, αλλά και 

2. τον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό, διαδικαςία κατά τθν οποία το ςχολείο, αξιοποιϊντασ τθ γνϊςθ 

που παράγεται από τθν αποτίμθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου, ςχεδιάηει και υλοποιεί δράςεισ, με 

ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτάσ του.  

Ο εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ δεν πρζπει να αντιμετωπίηεται ωσ μια επιπλζον δραςτθριότθτα τθν 

οποία κα πρζπει να αναπτφξει το ςχολείο. Αντίκετα, προτείνεται ωσ ζνασ διαφορετικόσ τρόποσ οργάνωςθσ 

και διαχείριςθσ τθσ εκπαιδευτικισ λειτουργίασ, ωσ ζνασ μθχανιςμόσ ενδυνάμωςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ 

και ωσ μια εξελικτικι διαδικαςία μάκθςθσ, ςυνεργαςίασ, ςυμμετοχικισ ευκφνθσ και αυτοβελτίωςθσ όλων 

των παραγόντων του ςχολείου (εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ, κοινότθτα), προςφζροντασ ζναν τρόπο για 

αναγνϊριςθ και αποτελεςματικι διαχείριςθ των απαραίτθτων αλλαγϊν για τθ βελτίωςθ των ςχολικϊν 

πρακτικϊν. 

Στο πλαίςιο αυτό, με τθν ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ, 2012-2013, κάκε ςχολικι μονάδα 

επικεντρϊνεται ςτον κακοριςμό των παραγόντων, οι οποίοι δρουν αποφαςιςτικά ςτθν  ικανοποιθτικι 

επίτευξθ των ςτόχων και ςκοπϊν του εκπαιδευτικοφ τθσ ζργου.  

   Με τθν ζννοια αυτι, εξαςφαλίηεται μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ ανατροφοδότθςθσ, θ δυνατότθτα τθσ 

επιτυχίασ τθσ εφαρμογισ του εκπαιδευτικοφ προγραμματιςμοφ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ με ςυνακόλουκθ 
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τθ δυνατότθτα τθσ βελτίωςθσ και διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ των εκπαιδευτικϊν ενεργειϊν κάκε ςχολικισ 

μονάδασ.   

το πλαίςιο του ζγκαιρου προγραμματιςμοφ τθσ λειτουργίασ όλων των ςχολικϊν μονάδων, για το 

ερχόμενο  ςχολικό  ζτοσ  2012-2013, παρακαλοφμε να ςυμπλθρωκοφν   ζγκαιρα  και  με  ακρίβεια    όλεσ   

οι  καρτζλεσ   του  υςτιματοσ   Καταγραφισ   Π.Ε.  και  Δ.Ε.  (SURVEY), οι  οποίεσ πρζπει  να  

επικαιροποιοφνται  και  ςε  οποιαδιποτε  μεταβολι  των  ςτοιχείων   τθσ  χολικισ  Μονάδασ, με  ευκφνθ  

των  Διευκυντϊν/ Προϊςταμζνων    χολικϊν  Μονάδων  Π.Ε.. 

 

Διδακτικά   Βιβλία  

 Για  το   ςχολικό ζτοσ 2012-13, εγκρίκθκε  προσ εκτφπωςθ  και  διανομι  από  το  ΙΤΥΕ  ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, 

ςφμφωνα   με  τθν  με  αρικμ.  48493/Γ1/30-04-2012  Τπουργικι  Απόφαςθ (ΑΔΑ: Β4649-4Γ7) , το  

Νζο  Διδακτικό  Ρακζτο    Ιςτορίασ   Στϋ Δθμοτικοφ, με τίτλο  «Ιςτορία  του  νεϊτερου  και ςφγχρονου  

κόςμου»  και  ςυγγραφείσ  τουσ    Ι. Κολιόπουλο, Ι. Μιχαθλίδθ, Χ. Μθνάογλου  και  Ακ. Καλλιανιϊτθ. 

Το  Διδακτικό  Ρακζτο αποτελείται από  ζνα βιβλίο μακθτι, ζνα τετράδιο εργαςιϊν  και ζνα βιβλίο 

δαςκάλου.  

  Πςον  αφορά  ςτα   υπόλοιπα ςχολικά   εγχειρίδια  ιςχφει  θ   με   αρικμ. 15096 /Γ1/13 -02- 2012      

Τπουργικι  Απόφαςθ (ΑΔΑ: ΒΟΗ39-1ΛΒ)   με  κζμα: «Διδακτικά βιβλία Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

για το ςχολικό ζτοσ 2012-2013», ςφμφωνα   με  τθν  οποία  κακορίηονται    τα  διδακτικά  βιβλία  που 

κα  εκτυπωκοφν  και  κα  διανεμθκοφν  ςτισ  Σχολικζσ  Μονάδεσ  Ρ.Ε.  από  το ΙΤΥΕ  ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.  

 Με τθν με αρικμ. 46187/Γ1/25-04-2012 Τπουργικι Απόφαςθ (ΑΔΑ: 45Β89-ΔΔ2), εγκρίκθκε θ  

εκτφπωςθ  και διανομι του βιβλίου του μακθτι «Magic Book»  για  τθ  διδαςκαλία  τθσ  Αγγλικισ  

Γλϊςςασ, ςτθ  Γϋ τάξθ  Δθμοτικοφ, για  το  ςχολικό  ζτοσ  2012-13, από το «Ινςτιτοφτο Τεχνολογίασ 

Υπολογιςτϊν και Εκδόςεων “Διόφαντοσ”» (Ι.Τ.Υ.Ε.). Θ  εκτφπωςθ  και  διανομι   αφορά ςτουσ μακθτζσ    

όλων των  Δθμοτικϊν   χολείων  τθσ χϊρασ, πλθν  των 800 Ολοιμερων Δθμοτικϊν ςχολείων με 

Ε.Α.Ε.Π. (ΦΕΚ 804/τ.Β’/09-06-2010  και  ΦΕΚ 1048/τ.Βϋ/ 12-07-2010). 

 

Επιςθμαίνεται   ότι  θ  διαδικαςία  εκτφπωςθσ  των  διδακτικϊν   βιβλίων  για  τθν  Πρωτοβάκμια  

Εκπαίδευςθ, από  το  ΙΣΤΕ  ΔΙΟΦΑΝΣΟ,  ζχει  ιδθ   ξεκινιςει, ζτςι  ϊςτε  να είναι  ζγκαιρα   ςτισ  

ςχολικζσ  μονάδεσ   τθσ  χϊρασ.  

 
 
χολικζσ  μονάδεσ  Πρωτοβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ 

 

Νθπιαγωγεία  

Θ φοίτθςθ των νθπίων, τα οποία μζχρι και τθν 31θ Δεκεμβρίου του 2012 ςυμπλθρϊνουν θλικία πζντε 

ετϊν (γεννθκζντα το 2007), είναι υποχρεωτικι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 του Νόμου 3518/2006,(ΦΕΚ 

272/2006, τ.Βϋ) και με τθ με αρικμ Φ.6/278/56068/Γ1/17-5-2011, (ΦΕΚ 1266/2011, τ.Βϋ), Υπουργικι 

Απόφαςθ κακορίηεται ο τφποσ  τθσ Βεβαίωςθσ  Ραρακολοφκθςθσ  Νθπίου, θ οποία είναι ζνα από τα 

απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν εγγραφι ςτθν Αϋ τάξθ του δθμοτικοφ  ςχολείου. 

Σε όςα Νθπιαγωγεία, μετά τθν εγγραφι όλων των νθπίων πρϊτθσ θλικίασ υπάρχουν κενζσ κζςεισ, 

γίνονται δεκτά τα νιπια δεφτερθσ θλικίασ (προνιπια), για τθν εγγραφι των οποίων εφαρμόηονται οι 

διατάξεισ του Ρ.Δ. 200/1998, (ΦΕΚ 161/1998, τ.Αϋ). 

 

Δθμοτικά χολεία 

Σφμφωνα με τθν παρ. 1, εδ. β, του άρκρου 10 του Νόμου 2327, (ΦΕΚ 156/1995, τ.Αϋ), ςτθν Αϋ τάξθ 

του δθμοτικοφ ςχολείου εγγράφονται μακθτζσ που ςυμπλθρϊνουν τθν 31θ Δεκεμβρίου του ζτουσ εγγραφισ 

θλικία ζξι (6) ετϊν. 
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Στθ με αρικμ. Φ.7/229/53868/Γ1/10-5-2011 Εγκφκλιο του Υπ. Ραιδείασ Δ.Β.Μ.Θ κακορίηονται τα 

δικαιολογθτικά εγγραφισ για τθν Αϋ τάξθ του δθμοτικοφ ςχολείου. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα πιςτοποιθτικά γζννθςθσ μακθτϊν αναηθτοφνται αυτεπάγγελτα και μόνο  από 

τουσ Διευκυντζσ/Ρροϊςταμζνουσ των ςχολικϊν μονάδων Ρ.Ε. (Νθπιαγωγεία και  Δθμοτικά Σχολεία), όπωσ  

αναφζρεται  ςτθ με αρικμ. Φ.6/350 /67503/Γ1/16-6-2011  Εγκφκλιο του Υπ. Ραιδείασ Δ.Β.Μ.Θ. 

Σφμφωνα με τθ με αρικμ.Φ.6/261 /44789 /Γ1/23-4-2012 Εγκφκλιο του Υπ. Ραιδείασ Δ.Β.Μ.Θ τα 

δικαιολογθτικά  που αφοροφν ςε πιςτοποιθτικά υγείασ (οδοντολογικι εξζταςθ για το  Νθπιαγωγείο- 

οδοντολογικι,  καρδιολογικι και οφκαλμολογικι εξζταςθ για τθν Αϋ τάξθ του δθμοτικοφ ςχολείου) 

μποροφν να κατατεκοφν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ ζωσ τισ 10 επτεμβρίου 2012. 

 
Ωρολόγια προγράμματα 

Σα  Ωρολόγια Προγράμματα των Δημοτικών Σχολείων ςυντάςςονται με βάςθ: 

α. τθ με αρικμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ.Βϋ) Υπουργικι  Απόφαςθ, με 

κζμα: «Αναμόρφωςθ Ωρολογίων Προγραμμάτων ςτο Δθμοτικό Σχολείο». Ιςχφει για τα 6/κζςια και άνω 

Δθμοτικά Σχολεία ςυμπεριλαμβανομζνου και του ολοιμερου προγράμματοσ.  

β. τθ  με αρικμ. Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005,(ΦΕΚ 1280/2005, τ.Βϋ) Υπουργικι  Απόφαςθ. 

Ιςχφει για τα 1/κζςια, 2/κζςια, 4/κζςια και 5/κζςια Δθμοτικά Σχολεία. 

γ. τθ με αρικμ.Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006,(ΦΕΚ 1139/2006, τ.Βϋ) Υπουργικι  Απόφαςθ. Ιςχφει 

για τα 3/κζςια Δθμοτικά Σχολεία. 

δ. τθ με αρικμ. Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003,(ΦΕΚ 1325/2003, τ.Βϋ) Υπουργικι Απόφαςθ. Ιςχφει 

για το ολοιμερο πρόγραμμα των ςχολείων που κα λειτουργιςουν ςφμφωνα  με τθ Φ.12/530/62626/Γ1/2-

6-2011, (ΦΕΚ 1345/2011, τ.Β΄) Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα: “Τροποποίθςθ - ςυμπλιρωςθ των με 

αρικμ.Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 (ΦΕΚ1325,τ.Β΄) και Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006  (ΦΕΚ1139,τ.Β΄) 

Υπουργικών  Αποφάςεων” . 

 ε. τθ με αρικμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΕΚ 804/2010, τ.Βϋ) Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα: 

«Ωρολόγια Προγράμματα Δθμοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμζνο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα», όπωσ 

τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθν παράγραφο β1 τθσ με αρικμ. Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 

Υπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ 1327/2011, τ.Βϋ) με κζμα: «Τροποποίθςθ - ςυμπλιρωςθ τθσ με αρικμ. 

Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ1139,τ.Β΄) και τθσ  με αρικμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, 

(ΦΕΚ804,τ.Β΄) Ωρολόγια Προγράμματα Δθμοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα- ΕΑΕΠ». Ιςχφουν μόνο για τα 961 ολοιμερα δθμοτικά ςχολεία με ΕΑΕΡ. 

Τα προγράμματα των Νηπιαγωγείων ςυντάςςονται με βάςθ  τθ με αρικμ. 

Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007,(ΦΕΚ 1420/2007,τ.Βϋ) Υπουργικι Απόφαςθ, με κζμα: «Ωρολόγιο 

πρόγραμμα Νθπιαγωγείου και ολοιμερου Νθπιαγωγείου». 

Πλο  το νομοκετικό πλαίςιο  μζχρι  και  το  2008 (Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικζσ 

Αποφάςεισ, Εγκφκλιοι) που διζπει τθ λειτουργία των Δθμοτικϊν Σχολείων και Νθπιαγωγείων, κακϊσ και τθ 

λειτουργία των Ολοιμερων Δθμοτικϊν Σχολείων και Ολοιμερων Νθπιαγωγείων βρίςκεται ςε θλεκτρονικι 

μορφι ςτθν παλιά ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ Σπουδϊν ΡΕ του Υπ. Ραιδείασ Δ.Β.Μ.Θ. 

http://archive.minedu.gov.gr/el_ec_page8330.htm . 

        

Ολοιμερο  χολείο 

 

Το  ςχολικό  ζτοσ   2012-13   ςυνεχίηεται  θ  λειτουργία των 961 Ολοιμερων Δθμοτικϊν χολείων 

που εφαρμόηουν Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). 

 Για τον Προγραμματιςμό του Εκπαιδευτικοφ Ζργου και τισ προχποκζςεισ εγγραφισ και 

φοίτθςθσ των μακθτϊν ςτο Ολοιμερο Πρόγραμμα των Ολοιμερων χολικϊν Μονάδων (Δθμοτικϊν – 

Νθπιαγωγείων), το ςχολικό ζτοσ 2012-2013, ιςχφουν  όςα αναφζρονται:   
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 ςτθ με αρικμ. Φ.50/176/58865/Γ1/25.5.2012 εγκφκλιο του Υπ. Ρ.Δ.Β.Μ.Θ. με κζμα «Ρρογραμματιςμόσ 

λειτουργίασ των Ολοιμερων Δθμοτικϊν Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμζνου Εκπαιδευτικοφ 

Ρρογράμματοσ (ΕΑΕΡ) για το ςχολικό ζτοσ 2012-2013», που αφορά ςτο Ολοιμερο Ρρόγραμμα των 

Ολοιμερων Δθμοτικϊν χολείων με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). 

 ςτθ με αρικμ. Φ.50/175/58862/Γ1/25.05.2012 εγκφκλιο του Υπ. Ραιδείασ Δ.Β.Μ.Θ με κζμα 

«Ρρογραμματιςμόσ Λειτουργίασ Ολοιμερων Σχολικϊν Μονάδων (Ολοιμερα Δθμοτικά – Ολοιμερα 

Νθπιαγωγεία) για το Σχολικό Ζτοσ 2012-2013», που αφορά ςτα 6/κζςια και άνω  Ολοιμερα Δθμοτικά 

χολεία. 

 ςτθ με αρικμ Φ.50/175/58862/Γ1/25.05.2012 εγκφκλιο του Υπ. Ραιδείασ Δ.Β.Μ.Θ με κζμα 

«Ρρογραμματιςμόσ Λειτουργίασ Ολοιμερων Σχολικϊν Μονάδων (Ολοιμερα Δθμοτικά – Ολοιμερα 

Νθπιαγωγεία) για το Σχολικό Ζτοσ 2012-2013», κακϊσ και ςτθ με αρικμ. 61044/Γ1/30-5-2012 

διευκρινιςτικι εγκφκλιο του Υπ. Ραιδείασ Δ.Β.Μ.Θ με κζμα « Διευκρινίςεισ για τθ Λειτουργία των 

Ολοιμερων Σχολικϊν Μονάδων το Σχολικό Ζτοσ 2012-2013», που αφορά  ςτα 6/κζςια και κάτω 

Ολοιμερα Δθμοτικά χολεία,  ςφμφωνα με τθν οποία είναι δυνατόν να λειτουργιςει Ολοιμερο 

Ρρόγραμμα υπό τισ εξισ προχποκζςεισ: 

1. Nα είναι εγγεγραμμζνοι και να φοιτοφν ςτο ςχολείο τουλάχιςτον 60 μακθτζσ.  

2. Να μετζχουν ςτο Ολοιμερο Ρρόγραμμα τουλάχιςτον 15 μακθτζσ. 

3. Σε εξαιρετικζσ και μόνο περιπτϊςεισ ειδικϊν λειτουργικϊν ςυνκθκϊν (νθςιωτικότθτα, 

ορεινότθτα, δυςχζρειεσ πρόςβαςθσ, χαμθλά εκπαιδευτικά αποτελζςματα κλπ)   και   χωρίσ  τισ  

προχποκζςεισ 1 και 2, δφναται να λειτουργιςει Ολοιμερο Πρόγραμμα, κατόπιν 

αιτιολογθμζνθσ  ειςιγθςθσ  του αρμόδιου Σχολικοφ Συμβοφλου, τθσ  ςφμφωνθσ   γνϊμθσ   του 

Διευκυντι Ρ.Ε. και   Απόφαςθσ  του Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Ρ.Ε. & Δ.Ε.  

 ςτθ με αρικμ Φ.50/175/58862/Γ1/ 25.5.2012  εγκφκλιο του Υπ. Ραιδείασ Δ.Β.Μ.Θ, που αφορά ςτα 

Ολοιμερα Νθπιαγωγεία. 

  

Επιςθμαίνουμε ότι : 

 H ςυγκρότθςθ των τμθμάτων του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ, όλων των τφπων των Ολοιμερων 

Δθμοτικϊν Σχολείων, κα γίνει ςφμφωνα με τθν επικυμθτι ϊρα αποχϊρθςθσ του μακθτι από το Ολοιμερο 

Ρρόγραμμα, όπωσ αυτι προκφπτει από τισ ςχετικζσ  αιτιςεισ – δθλϊςεισ του γονζα / κθδεμόνα. Θ  

δθλωκείςα ϊρα αποχϊρθςθσ κα ιςχφςει  κακ’  όλθ τθ διάρκεια τθσ  ςχολικισ  χρονιάσ για να μθ 

διαταράςςεται θ ςφνκεςθ  και το πρόγραμμα των ολοιμερων τμθμάτων και κατ’ επζκταςθ θ ομαλι  

λειτουργία του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ. 

 Θ επιλογι των εκπαιδευτικϊν (κλάδου ΡΕ70) που κα διδάξουν ςτο Ολοιμερο Ρρόγραμμα όλων 

των τφπων των Ολοιμερων Δθμοτικϊν Σχολείων γίνεται με απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων, αφοφ 

λθφκοφν υπόψθ τα όςα αναφζρονται ςτθν παροφςα εγκφκλιο ςχετικά με τθν ανάλθψθ τμιματοσ επί 

διετίασ ι πζραν αυτισ. 

 Ο Υποδιευκυντισ / Υπεφκυνοσ του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ  ζχει τθν εποπτεία τθσ λειτουργίασ 

των Ολοιμερων Τμθμάτων και τθσ διαδικαςίασ αποχϊρθςθσ των μακθτϊν και παραμζνει ςτθ ςχολικι 

μονάδα ζωσ τθ λιξθ του ωραρίου του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ.    

 Οι Διευκυντζσ και οι Ρροϊςτάμενοι/εσ  των Ολοιμερων Σχολικϊν Μονάδων (Δθμοτικϊν και 

Νθπιαγωγείων) υποβάλλουν, ανά τρίμθνο, ςτο Διευκυντι Ρ.Ε., μαηί με όλα τα προβλεπόμενα ςτοιχεία, και 

ονομαςτικι κατάςταςθ των μακθτϊν που παρακολουκοφν το Ολοιμερο Ρρόγραμμα, κακϊσ και των 

εκπαιδευτικϊν που διδάςκουν ςε αυτά. Για κάκε μεταβολι του μακθτικοφ δυναμικοφ του Ολοιμερου 

Ρρογράμματοσ, ενθμερϊνουν εγγράφωσ τον Διευκυντι τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Ρ.Ε. και το Σχολικό 

Σφμβουλο τθσ εκπαιδευτικισ τουσ περιφζρειασ. 

 Για τθν ορκολογικότερθ διαχείριςθ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ και τθν άριςτθ παιδαγωγικι 

αξιοποίθςθ του Ολοιμερου Ρρογράμματοσ, οι Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ και οι Σχολικοί Σφμβουλοι κα 
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πρζπει να επιςκζπτονται ςυχνά τα Ολοιμερα Σχολεία τθσ περιοχισ ευκφνθσ τουσ και να ςυνεργάηονται με 

τουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν καλφτερθ λειτουργία των Ολοιμερων Τμθμάτων.  

 Οι Σχολικοί Σφμβουλοι ελζγχουν τθν εφαρμογι του Ωρολογίου Ρρογράμματοσ των Ολοιμερων 

Σχολείων (Δθμοτικϊν – Νθπιαγωγείων) τθσ περιοχισ ευκφνθσ τουσ και ενθμερϊνουν εγγράφωσ τον 

Ρροϊςτάμενο Επιςτθμονικισ και Ραιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ ΡΕ για κάκε μεταβολι. 

 

Κατανομή τμημάτων  
 

Θ κατανομι των τμθμάτων των τάξεων για το επόμενο διδακτικό ζτοσ, γίνεται κατά κφριο λόγο, 

όπου είναι δυνατόν και εφόςον δεν υπάρχουν μεταβολζσ ι ελλείψεισ διδακτικοφ προςωπικοφ, το δεφτερο 

δεκαιμερο του Ιουνίου, μετά από ειςιγθςθ του Δ/ντι του ςχολείου και απόφαςθ του ςυλλόγου 

διδαςκόντων, ϊςτε οι εκπαιδευτικοί να ζχουν τον απαραίτθτο χρόνο για τθν οργάνωςθ των 

μεκοδολογικϊν-παιδαγωγικϊν ενεργειϊν τουσ με τθν ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ. 

Για τθν αναλογία μακθτϊν ανά εκπαιδευτικό λαμβάνονται υπόψθ οι Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-

2006,  (ΦΕΚ 1507/2006, τ.Βϋ) και Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006,(ΦΕΚ 1507/2006, τ.Βϋ) Κοινζσ Υπουργικζσ 

Αποφάςεισ των Υπουργϊν  Οικονομικϊν -  Ραιδείασ  Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων. 

Επιςθμαίνεται ότι είναι παιδαγωγικά ορκό ο χρόνοσ ανάλθψθσ τάξθσ ι τμιματοσ από 

εκπαιδευτικό να μθν υπερβαίνει τθ ςυνεχόμενθ διετία, κακϊσ επίςθσ οι εκπαιδευτικοί να μθν 

αναλαμβάνουν τμιματα, ςτα οποία φοιτοφν τα τζκνα τουσ. Θ ανάλθψθ του ιδίου τμιματοσ από 

εκπαιδευτικό για τρίτθ ςυνεχόμενθ χρονιά γίνεται μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, μετά από 

απόφαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων, ειδικά αιτιολογθμζνθ και παιδαγωγικά τεκμθριωμζνθ και με 

ςφμφωνθ γνϊμθ του χολικοφ υμβοφλου. Επιςθμαίνεται ότι δεν επιτρζπεται θ ανάλθψθ τάξθσ από 

τον ίδιο εκπαιδευτικό πζραν τθσ τριετίασ ςυνεχόμενθσ ι μθ. 

Σθμειϊνεται επίςθσ ότι ςε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ πολφχρονθ παρουςία του ίδιου 

δαςκάλου ςτο Ολοιμερο Ρρόγραμμα του ςχολείου. 

Στα Ολοιμερα Νθπιαγωγεία οι κζςεισ των Νθπιαγωγϊν είναι ενιαίεσ, χωρίσ να γίνεται διάκριςθ ςε 

κζςεισ για πρωινό ι απογευματινό ωράριο, για κλαςικό ι ολοιμερο πρόγραμμα και κατά ςυνζπεια όλεσ οι 

Νθπιαγωγοί  ζχουν τα ίδια δικαιϊματα ςτθν επιλογι προγράμματοσ και ωραρίου. Σε περίπτωςθ που δεν 

υπάρχει ομόφωνθ απόφαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων για τθν κατανομι των τμθμάτων, οριςτικι λφςθ 

δίνει  ο/θ  Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ρροςχολικισ Αγωγισ. 

Συγκρότθςθ ολιγομελϊν τμθμάτων γίνεται μόνο ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ (μεγάλοσ αρικμόσ 

αλλοδαπϊν μακθτϊν, μακθτϊν α.μ.ε.α  κ.λ.π.), φςτερα από αιτιολογθμζνθ πρόταςθ του Διευκυντι του 

ςχολείου και ςφμφωνθ γνϊμθ του οικείου Σχολικοφ Συμβοφλου, ο οποίοσ ςε  ςυνεργαςία με το Διευκυντι 

ΡΕ  διαβιβάηει   γραπτϊσ το αίτθμα για ζγκριςθ ςτον Ρεριφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ Ρ.Ε και Δ.Ε., 

με τθν  προχπόκεςθ ότι  υπάρχουν  οι  απαραίτθτεσ υλικοτεχνικζσ  υποδομζσ  και   διακζςιμοι  

εκπαιδευτικοί. 

 

Ωράριο εκπαιδευτικών   

 

Πλοι οι εκπαιδευτικοί, ςυμπεριλαμβανομζνων των διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν, εφαρμόηουν 

και τθροφν το προβλεπόμενο, από το άρκρο 9 του Νόμου 2517,(ΦΕΚ 160/1997, τ.Α’), διδακτικό τουσ 

ωράριο. 

Επιςθμαίνεται ότι ςε καμία περίπτωςθ δεν παραβιάηεται θ ςχετικι διάταξθ του νόμου 1566/85, 

άρκρο 13, παρ.8, ςφμφωνα με τθν οποία ο εκπαιδευτικόσ δεν υποχρεοφται να παραμείνει ςτο ςχολείο 

πζραν των 6 ωρϊν.  

Οι Διευκυντζσ δεν μποροφν να αναλαμβάνουν προγράμματα ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ, 

Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Υγείασ. Μποροφν να αναλαμβάνουν τθν Ρρωινι Ηϊνθ του 
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ολοιμερου προγράμματοσ, μόνον εφόςον δεν υπάρχει  εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ ςχετικά από άλλον 

εκπαιδευτικό και δε δθμιουργείται πρόβλθμα ςτθ διεφκυνςθ του Σχολείου. 

Στισ περιπτϊςεισ που πλεονάηουν διδακτικζσ ϊρεσ δαςκάλων, αυτζσ διατίκενται κατά κφριο λόγο 

για τθν κάλυψθ αναγκϊν του ολοιμερου προγράμματοσ και ςτθ ςυνζχεια για τθν κάλυψθ αναγκϊν 

ςυςτεγαηόμενου ι όμορου ςχολείου ι τθν εφαρμογι προγραμμάτων ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ.  

Επιςθμαίνεται ότι οι Δ/ντζσ των ςχολικϊν μονάδων φροντίηουν ϊςτε όλοι οι εκπαιδευτικοί να καλφπτουν 

πλιρωσ το διδακτικό τουσ ωράριο  εντόσ του προβλεπόμενου 6ϊρου (08:00-14:00/10:15-16:15).  

Συμπλιρωςθ ωραρίου ςε προγράμματα ολοιμερου ςχολείου  και ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ γίνεται 

και από εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων. 

Θ εφθμερία-επιτιρθςθ των μακθτϊν πραγματοποιείται ςφμφωνα με το άρκρο 13, παρ. 2 του Ρ.Δ. 

201/1998,  τισ με αρικμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006,(ΦΕΚ 1139/2006, τ.Βϋ), Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-

2011,(ΦΕΚ 1327/2011, τ.Β’) Υπουργικζσ Αποφάςεισ και Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002,(ΦΕΚ 

1340/2002, τ.Βϋ)  και τθ με αρικμ. πρωτ. Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008 εγκφκλιο του Υπ. Ραιδείασ Δ.Β.Μ.Θ. 

 

Διδαςκαλία μαθημάτων 

 

  Αναφορικά με  τθ διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ ςτο δθμοτικό ςχολείο, 

ςασ ενθμερϊνουμε  ότι ιςχφει θ με αρικμ. πρωτ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012, (ΦΕΚ 253/2012, τ.Β’) 

Υπουργικι Απόφαςθ . 

Οι με αρικμ. Φ.12/518/61284/Γ1/27-5-2011 (ΦΕΚ 1092/2011,τ.Βϋ) και Φ.12/555/6644/Γ1/10-6-

2011 (ΦΕΚ 1456/2011,τ.Βϋ) παφουν να ιςχφουν από το ςχολικό ζτοσ 2012-2013. 

Διευκρινιςτικζσ οδθγίεσ ςχετικά με τθ διδαςκαλία τθσ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ για το ςχολικό ζτοσ 

2012-2013 ςασ είχαν αποςταλεί με τισ με αρικμ. πρωτ. Φ.52/278/49184/Γ1/2-5-2012  και 

Φ.52/418/61486/Γ1/31-5-2012 Εγκφκλιουσ του Υπ. Ραιδείασ Δ.Β.Μ.Θ.  

 H διδαςκαλία τθσ Μουςικισ, ςε εξαιρετικζσ και μόνο περιπτϊςεισ και εφόςον δεν υπάρχουν 

διακζςιμοι εκπαιδευτικοί τθσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ, είναι δυνατόν να γίνει και από εκπαιδευτικοφσ 

κλάδου   ΡΕ 70.  

Θ Φυςικι Αγωγι διδάςκεται από εκπαιδευτικοφσ τθσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. Λόγω τθσ 

εξειδίκευςθσ του διδακτικοφ αντικείμενου να καταβάλλεται κάκε  δυνατι προςπάκεια  για τθν κάλυψθ 

των αναγκϊν του μακιματοσ. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ (π.χ. ολιγοκζςια ςχολεία) και εφόςον δεν 

υπάρχουν διακζςιμοι εκπαιδευτικοί ΡΕ 11, τότε και μόνο τότε είναι δυνατι θ διδαςκαλία του μακιματοσ 

από εκπαιδευτικοφσ Ρ Ε 70.    

Οι ϊρεσ ενόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου διδάςκονται από τον ίδιο εκπαιδευτικό και δεν 

διχοτομοφνται. Εξαίρεςθ αποτελεί θ Αιςκθτικι Αγωγι (Μουςικι και τα υπόλοιπα αντικείμενα τθσ 

Αιςκθτικισ Αγωγισ).  

Στισ Αϋ και Βϋ τάξεισ, τα μακιματα διδάςκονται κυρίωσ από ζναν εκπαιδευτικό εκτόσ  από το 

μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ, ςτθν περίπτωςθ που διδάςκεται από εκπαιδευτικό τθσ αντίςτοιχθσ 

ειδικότθτασ και τθσ Μουςικισ όταν υπάρχει δυνατότθτα διάκεςθσ ωρϊν. Θ παράμετροσ αυτι λαμβάνεται 

υπόψθ ςτθν κατανομι των Αϋ και Βϋ τάξεων, ϊςτε οι εκπαιδευτικοί που τισ αναλαμβάνουν  να εξαντλοφν 

το ωράριό τουσ ςε αυτζσ  και μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ υπάρχουν αντικειμενικζσ 

δυςχζρειεσ ςτθ διαμόρφωςθ των ωρολογίων προγραμμάτων, λόγω τθσ ςφνκεςθσ προςωπικοφ (ζτθ 

υπθρεςίασ κ.λ.π.), είναι δυνατι θ ανάκεςθ διδαςκαλίασ ςε άλλον εκπαιδευτικό του μακιματοσ τθσ 

Αιςκθτικισ Αγωγισ, το οποίο ςτθν περίπτωςθ αυτι χωρίηεται ςε Μουςικι Αγωγι και ςτα υπόλοιπα 

αντικείμενα τθσ Αιςκθτικισ Αγωγισ. Απαραίτθτθ κρίνεται και θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Σχολικοφ Συμβοφλου. 

Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων καλφπτουν το μάκθμα τθσ ειδικότθτάσ τουσ. Οι εκπαιδευτικοί 

ειδικότθτασ  Μουςικισ καλφπτουν πρωτίςτωσ το μάκθμα Μουςικισ ςτισ τάξεισ  Γϋ, Δϋ, Εϋ και Στϋ.  

Μόνο για τα 961 ςχολεία του Ενιαίου Αναμορφωμζνου Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ ςτισ τάξεισ Αϋ και Βϋ 

που τα μακιματα τθσ Μουςικισ, τθσ Θεατρικισ Αγωγισ, των Εικαςτικϊν, των Αγγλικϊν και των Τ.Ρ.Ε. είναι 
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υποχρεωτικά, διδάςκονται από τουσ αντίςτοιχουσ εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων (με τισ προχποκζςεισ που 

κζτει θ με αρικμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΕΚ 804/2010, τ.Βϋ) Υπουργικι Απόφαςθ, όπωσ 

τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε  με τθν παράγραφο β1 τθσ με αρικμ. Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-

2011,(ΦΕΚ 1327/2011,τ.Βϋ) Τπουργικισ Απόφαςθσ με κζμα: «Σροποποίθςθ - ςυμπλιρωςθ τθσ με αρικμ. 

Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139,τ.Βϋ) και τθσ με αρικμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΕΚ 

804,τ.Βϋ) Ωρολόγια Προγράμματα Δθμοτικϊν χολείων με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα- ΕΑΕΠ».  

Σφμφωνα με τθ με αρικμ. Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010/20-7-2010, (ΦΕΚ 1139/2010, τ.Βϋ) 

Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα: «Διδαςκαλία- πρόγραμμα ςπουδών  των νζων διδακτικών αντικειμζνων που 

κα ειςαχκοφν ςτα ολοιμερα δθμοτικά ςχολεία που κα λειτουργιςουν με Ενιαίο Αναμορφωμζνο 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)- επανεξζταςθ &  επικαιροποίθςθ των Αναλυτικών Προγραμμάτων και 

οδθγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του ολοιμερου προγράμματοσ», δίνονται οδθγίεσ για τα νζα 

διδακτικά αντικείμενα που ειςιχκθςαν ςτα ολοιμερα δθμοτικά ςχολεία που κα λειτουργιςουν με Ενιαίο 

Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα (ΕΑΕΡ) κακϊσ και επανεξζταςθ και επικαιροποίθςθ των 

Αναλυτικϊν προγραμμάτων και οδθγιϊν για τα διδακτικά αντικείμενα του ολοιμερου προγράμματοσ. 

Είναι παιδαγωγικά ορκό τα μακιματα Φυςικισ, Μακθματικϊν, Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ και 

Αγγλικϊν να διδάςκονται προαιρετικά ςε ςυνεχόμενο δίωρο, με τισ παρακάτω προχποκζςεισ: 

 Τθν ίδια μζρα τθσ εβδομάδασ μποροφν να διδάςκονται μακιματα ςε δφο το πολφ ςυνεχόμενα 

δίωρα με το ίδιο γνωςτικό αντικείμενο (λ.χ. ζνα δίωρο Γλϊςςα και ζνα δίωρο Φυςικά). 

 Σε περίπτωςθ που επιλεγεί ζνα ςυνεχόμενο δίωρο ςτα Μακθματικά κα πρζπει αυτό να 

εντάςςεται ςτισ πρϊτεσ ϊρεσ του Ωρολογίου  Ρρογράμματοσ. 

 Σε ζνα ςυνεχόμενο δίωρο κα πρζπει να διδάςκεται μόνο μία διδακτικι ενότθτα του μακιματοσ. 

 Σε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει θ επιλογι ςυνεχόμενων δίωρων ςτα προαναφερκζντα μακιματα 

να λειτουργεί ςε βάροσ τθσ διδακτζασ φλθσ. 

 Το ςυνεχόμενο δίωρο των Αγγλικϊν μπορεί να γίνεται μόνο ςτισ τάξεισ Εϋ και ΣΤϋ, με τθν 

προχπόκεςθ ότι το μάκθμα κα διδάςκεται με βιωματικζσ και διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ και με 

ζμφαςθ ςτθ μζκοδο Project. 

 

Σε ότι αφορά τθ δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα, το ςυνεχόμενο δίωρο δεν είναι παιδαγωγικά ορκό, διότι 

αφενόσ οι μακθτζσ του Δθμοτικοφ Σχολείου δεν ζχουν τον απαιτοφμενο χρόνο να εμπεδϊςουν τθ 

διδαςκόμενθ φλθ, αφετζρου αυτό αποβαίνει κουραςτικό για αυτοφσ. Εξάλλου ςτθν περίπτωςθ που το 

δίωρο τθσ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ δεν πραγματοποιθκεί για διάφορουσ λόγουσ, παρεμποδίηεται θ ομαλι 

ςυνζχεια τθσ εκμάκθςθσ τθσ γλϊςςασ αυτισ. Μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ που θ ςχολικι μονάδα 

είναι απομονωμζνθ ι βρίςκεται ςε απομακρυςμζνθ περιοχι και θ μετάβαςθ των εκπαιδευτικϊν από 

ςχολείο ςε ςχολείο δεν είναι πάντα εφικτι, προκειμζνου να μθ διαταράςςεται θ ομαλι ςυνζχεια τθσ 

διδαςκαλίασ του, το δίωρο κα μποροφςε να είναι ςυνεχόμενο. 

 

Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων 

 

Οι Διευκυντζσ Ρ.Ε. λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των ςχολικϊν μονάδων, 

μποροφν να διακζτουν τουσ εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων για τθ ςυμπλιρωςθ ωραρίου τουσ είτε ςτο 

Ρρωινό Ρρόγραμμα όμορου ςχολείου, είτε ςτο Ολοιμερο Ρρόγραμμα πρωτίςτωσ του ςχολείου που 

υπθρετοφν και κατόπιν όμορων ςχολείων, με ςκοπό να εξαςφαλίηεται θ εφρυκμθ λειτουργία των 

ςχολικϊν μονάδων τθσ περιοχισ ευκφνθσ τουσ.  

Σε περίπτωςθ διάκεςθσ εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων ςε περιςςότερα του ενόσ ςχολεία, λαμβάνεται 

μζριμνα ϊςτε αυτοί να μθν διδάςκουν τθν ίδια μζρα ςε ςχολεία με διαφορετικό ωράριο (να μθν 

διδάςκουν πρωί και απόγευμα). Σε κάκε περίπτωςθ λαμβάνεται μζριμνα ϊςτε οι εκπαιδευτικοί να 

καλφπτουν το διδακτικό τουσ ωράριο  εντόσ του προβλεπόμενου  εξαϊρου, ςφμφωνα  με το άρκρο 13, 
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παρ. 8  του Νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ 167/1985,τ.Α’) (για παράδειγμα, εκπαιδευτικόσ που αναλαμβάνει 

υπθρεςία ςτισ 8.00 καλφπτει το διδακτικό του ωράριο ζωσ τισ 14.00  ι εκπαιδευτικόσ που αποχωρεί ςτισ 

16.15 δεν μπορεί να αναλαμβάνει  υπθρεςία νωρίτερα από τισ  10.15 κ.λ.π.). 

 

Παρουςία άλλων προςώπων ςτα ςχολεία, αποχώρηςη μαθητών 

 

Κατά τθν ϊρα του μακιματοσ, δεν επιτρζπεται θ παρουςία ςτθν τάξθ τρίτων προςϊπων. Τθν 

ευκφνθ για τθν τιρθςθ τθσ νομιμότθτασ φζρει ο Διευκυντισ του ςχολείου και ο δάςκαλοσ τθσ τάξθσ.  

Τθσ παραπάνω απαγόρευςθσ εξαιροφνται  οι περιπτϊςεισ του  άρκρ. 6  παρ.1β, του  άρκρ. 7 παρ. 

1γ  και  του  άρκρ. 18   του  Ν.3699/2008, (ΦΕΚ  199/02-10-2008, τ.Α’ )  και των αναφερομζνων ςτο άρκρο 

13, παρ. 4 του Ρ.Δ. 201/1998. Σε κάκε περίπτωςθ θ παρουςία τρίτων προςϊπων ςτο ςχολείο 

πραγματοποιείται με φειδϊ, με ςωςτι προπαραςκευι, ςυνδζεται με τθν εφαρμογι παιδαγωγικϊν-

πολιτιςτικϊν προγραμμάτων και προχποκζτει τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Δ/ντι του ςχολείου  και του οικείου 

Σχολικοφ Συμβοφλου. 

 Θ αποχϊρθςθ των μακθτϊν πραγματοποιείται με τθ λιξθ του διδακτικοφ ωραρίου τθσ τάξθσ. 

Αποχϊρθςθ μακθτι από το ςχολείο πριν τθ λιξθ του διδακτικοφ ωραρίου, γίνεται μόνο ςε εξαιρετικζσ 

περιπτϊςεισ και εφόςον ζχουν λθφκεί όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αςφάλειά του (ενθμζρωςθ, 

ςφμφωνθ γνϊμθ γονζων ι κθδεμόνων-ςυνοδεία μακθτϊν). 

 

Βιωματικζσ Δράςεισ-Ευζλικτθ Ηϊνθ 

 

Η κάκε ςχολικι μονάδα κα πρζπει να ζχει τθν ετοιμότθτα να υιοκετεί και να εφαρμόηει με 

επιτυχία εκπαιδευτικζσ καινοτομίεσ και προγράμματα που κα καλφπτουν τισ ςφγχρονεσ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ. 

Οι εκπαιδευτικοί των Νθπιαγωγείων και των Δθμοτικϊν ςχολείων ζχουν τθ δυνατότθτα, με τθ 

ςυνεργαςία των Διευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων, τθ ςτιριξθ τθσ Διεφκυνςθσ Συμβουλευτικοφ 

Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ και Εκπαιδευτικϊν Δραςτθριοτιτων του ΥΡΔΒΜΘ και των υπευκφνων 

των ςχολικϊν δραςτθριοτιτων και υπό τθν επιςτθμονικι και παιδαγωγικι κακοδιγθςθ των οικείων 

Σχολικϊν Συμβοφλων να εκπονοφν ςτα πλαίςια τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ: 

 

Α. Ρρογράμματα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ.  

Β. Ρρογράμματα Αγωγισ Υγείασ.  

Γ. Ρρογράμματα Ρολιτιςτικϊν και Καλλιτεχνικϊν κεμάτων. 

 

Διευκρινίηεται ότι οι Σχολικοί Σφμβουλοι ζχουν τθ ςυνολικι ευκφνθ ςχεδιαςμοφ, εφαρμογισ, 

παρακολοφκθςθσ και ςτιριξθσ τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ. Κάκε δραςτθριότθτα που εφαρμόηεται ςτο χρόνο τθσ 

Ευζλικτθσ Ηϊνθσ εποπτεφεται από τουσ Σχολικοφσ Συμβοφλουσ. Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα 

Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Υγείασ, Ρολιτιςτικϊν και Καλλιτεχνικϊν κεμάτων, Κυκλοφοριακισ 

Αγωγισ, κ.λ.π.  που εντάςςονται ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ, τθν επιςτθμονικι εποπτεία 

ζχει ο οικείοσ Σχολικόσ Σφμβουλοσ.  Ο εκάςτοτε Υπεφκυνοσ  Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων  ςε ςυνεργαςία 

μαηί του, διαμορφϊνει το μεκοδολογικό και γνωςτικό πλαίςιο ανάπτυξθσ αυτϊν των προγραμμάτων. 

(Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005, ΦΕΚ 1280/2005, τ.Βϋ) Υπουργικι Απόφαςθ 

Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, αντίγραφα των παραπάνω προγραμμάτων που υλοποιοφνται ςτα ςχολεία 

κοινοποιοφνται υποχρεωτικά ςτον οικείο Σχολικό Σφμβουλο με ευκφνθ των Διευκυντϊν Σχολικϊν 

Μονάδων. 
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 Αναφορικά με τθ διδαςκαλία τθσ Ευζλικτθσ Ζώνθσ και ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο 

Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΦΕΚ 304/13-3-2003, τ. Β΄):  

”Για παιδαγωγικοφσ και λειτουργικοφσ λόγουσ, τθν ευκφνθ τθσ Ευζλικτθσ Ζώνθσ αναλαμβάνει ο 

δάςκαλοσ τθσ τάξθσ, ο οποίοσ προγραμματίηει ανά τρίμθνο, ςε ςυνεργαςία με το Σφλλογο διδαςκόντων (κα 

μποροφςε να ηθτθκεί και θ γνώμθ μελών του Σχολικοφ Συμβουλίου), τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Ευζλικτθσ 

Ζώνθσ”. 

Ωςτόςο κα μποροφςε κατά το προβλεπόμενο τρίωρο μόνο για τισ τάξεισ Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ ςτο 

εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, ο δάςκαλοσ τθσ τάξθσ να  ςυνεργάηεται με ζναν εκπαιδευτικό του 

ςχολείου, κατόπιν κοινοφ αιτιματοσ, για τθν από κοινοφ ανάπτυξθ ςχεδίου εργαςίασ. Κάκε εκπαιδευτικόσ 

ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναλαμβάνει να φζρει εισ πζρασ μια ςυγκεκριμζνθ διάςταςθ του εν λόγω 

ςχεδίου εργαςίασ».  

Θ Ευζλικτθ Ηϊνθ  μπορεί να ανατεκεί ςε άλλον εκπ/κό οποιαςδιποτε ειδικότθτασ μόνο ςε 

εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ ςτισ τάξεισ Αϋ, Βϋ, Γϋ & Δϋ και  όταν υπάρχουν αντικειμενικζσ δυςκολίεσ ωσ προσ τθ 

ςφνταξθ και  εφαρμογι του ωρολογίου  προγράμματοσ. Για τισ ςχολικζσ μονάδεσ με Ε.Α.Ε.Ρ. ιςχφει θ με 

αρικμ. Φ.12/512/61575/Γ1/30-05-2011, (ΦΕΚ 1327/2011, τ.Βϋ) Υπουργικι Απόφαςθ. 

Σε κάκε περίπτωςθ απαιτείται ενθμζρωςθ και ζγκριςθ από τον οικείο Σχολικό Σφμβουλο. 

Επιπλζον, οι εκπαιδευτικοί, με τθν κακοδιγθςθ των Σχολικϊν Συμβοφλων ζχουν τθ δυνατότθτα να 

εφαρμόηουν προγράμματα Ενδοςχολικισ ι Διαςχολικισ Επιμόρφωςθσ, Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ, 

Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ, κακϊσ και άλλα προγράμματα και καινοτομίεσ, ςε ςυνεργαςία με τισ αντίςτοιχεσ 

Διευκφνςεισ  του Υπ. Ραιδείασ Δ.Β.Μ.Θ. και τα Ραιδαγωγικά Τμιματα των Ρανεπιςτθμίων που 

ςυνεργάηονται με το Υπ.Ραιδείασ  Δ.Β.Μ.Θ. 

          

Αντιςταθμιςτικοί - Υποςτηρικτικοί θεςμοί  

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πολυπολιτιςμικι διάςταςθ του ςχολείου και με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ 

ιςότθτασ πρόςβαςθσ ευκαιριϊν ςτθν εκπαίδευςθ, αλλά και τθν υποςτιριξθ τθσ ςχολικισ φοίτθςθσ 

μακθτϊν που χωρίσ να ζχουν τθν απαιτοφμενθ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ εντάςςονται ςτισ 

εκπαιδευτικζσ δομζσ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ προβαίνουν ζγκαιρα 

ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ προκειμζνου να εφαρμόςουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, τα προβλεπόμενα 

αντιςτακμιςτικά-υποςτθρικτικά προγράμματα/δράςεισ για αλλοδαποφσ, παλιννοςτοφντεσ και ομά 

μακθτζσ.  

Ειδικότερα, οι δράςεισ αυτζσ αφοροφν ςε ίδρυςθ και λειτουργία Σάξεων Τποδοχισ ΗΕΠ και 

Ενιςχυτικϊν Φροντιςτθριακϊν Τμθμάτων ΗΕΡ, οι οποίεσ και εντάςςονται ςτο πλαίςιο του κεςμοφ των 

Ηωνϊν Εκπαιδευτικισ Ρροτεραιότθτασ (άρκρο 26 , παρ. 1α και  παρ. 1β του Ν. 3879/2010  (ΦΕΚ 163/2012, 

τ.Αϋ) .  

 

Επιμορφωτικζσ δράςεισ 

 

Οι Σχολικοί Σφμβουλοι οργανϊνουν και υλοποιοφν επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ (παιδαγωγικζσ 

ςυςκζψεισ, θμερίδεσ και ςεμινάρια) των εκπαιδευτικϊν των ςχολείων τθσ Ρεριφζρειάσ τουσ, ςφμφωνα με 

τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 14 του Ρ.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/ 1998, τ.Αϋ)  ςτο άρκρο 12 του Ρ.Δ 200/1998 

(ΦΕΚ  161/1998, τ.Αϋ), κακϊσ και ςτθ με αρικμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/2002, τ. 

Βϋ), Υπουργικι Απόφαςθ. Τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν ζγκριςθ των επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων που 

οργανϊνουν οι Σχολικοί Σφμβουλοι, ζχουν ο Ρεριφερειακόσ Διευκυντισ Ρ.Ε. και Δ.Ε. και ο Ρροϊςτάμενοσ 

Επιςτθμονικισ και Ραιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ Ρ.Ε. 

Επιςθμαίνεται θ ανάγκθ αξιοποίθςθσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από 16 ζωσ 20 Ιουνίου και 2 ζωσ 

9 Σεπτεμβρίου για τθν διοργάνωςθ επιμορφωτικϊν δράςεων από τουσ Σχολικοφσ Συμβοφλουσ. 
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Αντιμετώπιςη θεμάτων ςχολικήσ μονάδασ  

 

Τα επιμζρουσ κζματα που προκφπτουν ςε κάκε ςχολικι μονάδα και ο τρόποσ αντιμετϊπιςισ τουσ 

ςε περίπτωςθ που δεν προβλζπονται από τθν παροφςα ι άλλεσ ςχετικζσ διατάξεισ κα αντιμετωπίηονται 

και κα επιλφονται ανάλογα με το κζμα, με τθ ςυνεργαςία του οικείου Σχολικοφ Συμβοφλου ι του Δ/ντι 

Ρ.Ε,  λόγω του ότι οι Υπθρεςίεσ του Υπ. Ραιδείασ Δ.Β.Μ.Θ δεν είναι δυνατόν να γνωρίηουν τισ επιμζρουσ 

ιδιαιτερότθτεσ κάκε ςχολικισ μονάδασ. 

Για κάκε κζμα που παρουςιάηεται ςτα ςχολεία και δεν επιλφεται ςφμφωνα με όςα 

προαναφζρκθκαν, κα ενθμερϊνεται άμεςα ο Ρεριφερειακόσ Δ/ντισ Ρ.Ε & Δ.Ε και ο Ρροϊςτάμενοσ 

Επιςτθμονικισ και Ραιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ Ρ.Ε. από τουσ Σχολικοφσ Συμβοφλουσ και τουσ Δ/ντζσ ΡΕ, 

οι οποίοι και κα δίνουν ςχετικζσ οδθγίεσ για τθν αντιμετϊπιςι τουσ. 

 Με ευκφνθ των Διευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων να λάβουν γνϊςθ τθσ Εγκυκλίου,  

ενυπόγραφα, όλοι οι εκπαιδευτικοί. 

 

 Εςωτερικι Διανομι:    

Ρίνακασ  εςωτερικισ  Διανομισ                                                                              
 
 

Ο  ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ  ΣΘ   ΔΙΕΤΘΤΝΘ 

                                

 
 
 
                                                                                                                               ΚΩΣΑ ΠΑΠΑΧΡΘΣΟ 
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ΠΙΝΑΚΑ   ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

 
1. Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ Ρ.Ε. & Δ.Ε.  τθσ χϊρασ (ζδρεσ τουσ) 

2. Ρροϊςταμζνουσ Ραιδαγωγικισ &  Επιςτθμονικισ Κακοδιγθςθσ  ΡΕ (μζςω Ρεριφ. Δ/νςεων Ρ.Ε. & Δ.Ε.) 

3. Σχολικοφσ Συμβοφλουσ Ρ.Α  & Δθμοτ.Εκπ/ςθσ   (μζςω Ρεριφ. Δ/νςεων Ρ.Ε.& Δ.Ε.) 

4. Δ/νςεισ  Ρ.Ε. τθσ χϊρασ  (ζδρεσ τουσ) 

5. Δθμόςια & Ιδιωτικά Νθπιαγωγεία & Δθμ. Σχολεία τθσ χϊρασ (μζςω Δ/νςεων  Ρ.Ε.) 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ   ΕΩΣΕΡΙΚΘ    ΔΙΑΝΟΜΘ 
 
1. Γραφείο κασ  Υπουργοφ 

2. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα 

3. Γραφείο κ. Ειδικοφ Γραμματζα   Ρ.Ε. & Δ.Ε.   

4. Γραφείο κασ Ειδ. Γραμματζωσ Διαπολιτιςμικισ Εκπ/ςθσ   

5. Δ/νςθ Σπουδϊν Ρ.Ε, Τμιματα Αϋ,Β,ϋ Γϋ,Δϋ                                                                                    

6. Δ/νςθ Ρροςωπικοφ Ρ.Ε    

7. Δ/νςθ Ξζνων και Μειονοτικϊν Σχολείων 

8. Δ/νςθ ΡΟΔΕ  

9. Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ                                                                                    

10. Δ/νςθ Φυςικισ Αγωγισ 

11. Δ/νςθ Ιδιωτικισ Εκπαίδευςθσ 

12. Δ/νςθ ΣΕΡΕΔ  

13. Γ.Ε.Ρ.Ο. 
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