
Λειτουργία	Ολοήμερου	Προγράμματος		

	

Προϋποθέσεις	για	τη	λειτουργία	του	Ολοήμερου	Προγράμματος	

Στα	 Ενιαίου	 Τύπου	 Ολοήμερα	 Δημοτικά	 Σχολεία	 (με	 λειτουργικότητα	 από	 4/θέσια	 και	 άνω)	

δύναται	να	συγκροτηθεί	και	να	λειτουργήσει	 τμήμα/τμήματα	Ολοήμερου	Προγράμματος	με	 τις	

εξής	προϋποθέσεις:		

α)	 Στη	 συγκρότηση	 των	 τμημάτων	 του	 Ολοήμερου	 Προγράμματος	 λαμβάνεται	 υπόψη	 η	

δηλωθείσα	 ώρα	 αποχώρησης	 των	 μαθητών,	 που	 αναγράφεται	 στη	 σχετική	 υπεύθυνη	 δήλωση	

των	γονέων/κηδεμόνων	κατά	την	εγγραφή	τους.		

β)	 Ενδιάμεση	 αποχώρηση	 των	 μαθητών	 μπορεί	 να	 γίνεται	 μετά	 το	 τέλος	 της	 2ης	 ώρας	 του	

Ολοήμερου	 Προγράμματος	 (15:00),	 εφόσον	 έχει	 κατατεθεί	 σχετική	 υπεύθυνη	 δήλωση	 των	

γονέων/κηδεμόνων.		

γ)	 Η	 αποχώρηση	 των	 μαθητών	 γίνεται	 με	 ευθύνη	 του	 εκάστοτε	 υπεύθυνου	 λειτουργίας	 του	

Ολοήμερου	 Προγράμματος,	 ο	 οποίος	 αποχωρεί	 μετά	 τη	 λήξη	 του	 (16.00),	 ασχέτως	 αν	 ασκεί	

διδακτικά	καθήκοντα	στο	ενδιάμεσο	χρονικό	διάστημα.		

δ)	Στα	σχολεία	με	λειτουργικότητα	από	6/θέσια	και	άνω,	ο	ελάχιστος	αριθμός	για	τη	λειτουργία	

του	Ολοήμερου	Προγράμματος	 (1η,	 2η	 ή	 3η	ώρα)	 είναι	14	φοιτώντες	 μαθητές.	 Στο	Ολοήμερο	

Πρόγραμμα	δύνανται	να	εγγράφονται:		

αα)	οι	μαθητές	των	οποίων	εργάζονται	και	οι	δύο	γονείς,	προσκομίζοντας	σχετική	βεβαίωση	του	

φορέα	εργασίας	τους	ή	κάρτα	ανεργίας,	στην	περίπτωση	που	είναι	άνεργοι.	Δικαίωμα	εγγραφής	

στο	ολοήμερο	δίνεται	και	στην	περίπτωση	που	προσκομίζεται	βεβαίωση	εργασίας	από	τον	ένα	

γονέα	 και	 κάρτα	 ανεργίας	 από	 τον	 άλλο.	 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.		

ββ)	οι	μαθητές,	των	οποίων	οι	γονείς/κηδεμόνες	ανήκουν	σε	ευπαθείς	κοινωνικές	ομάδες	όπως,		

πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές	 οικογένειες,	 γονείς	 με	 χρόνιες	 παθήσεις/ενταγμένοι	 σε	

πρόγραμμα	 απεξάρτησης/φυλακισμένοι,	 πολίτες	 τρίτων	 χωρών	 που	 διαμένουν	 σε	 κέντρα	 ή	 σε	

δομές	φιλοξενίας	του	ελληνικού	κράτους	ή	της	Ύπατης	Αρμοστείας	του	ΟΗΕ	και	τα	παιδιά	τους	

φοιτούν	σε	σχολικές	μονάδες	Π.Ε.	με	εγγραφή	στο	πρωινό	πρόγραμμα,	και	δεν	είναι	ενταγμένα	

στις	λειτουργούσες	Δ.Υ.Ε.Π.		

Στη	φάση	 του	προγραμματισμού	και	συγκρότησης	 του/των	 τμήματος/τμημάτων	Ολοήμερου,	οι	



Δ/ντές	 των	 σχολείων	 σε	 συνεργασία	 με	 τον	 οικείο	 Διευθυντή	 Πρωτοβάθμιας	 Εκπαίδευσης,	

λαμβάνουν	υπόψη	κατά	προτεραιότητα	τη	φοίτηση	των	μαθητών	των	οποίων	εργάζονται	και	οι	

δύο	γονείς.		

	

Πρωινή	Ζώνη		

Δύναται	 να	 συγκροτείται	 τμήμα	 Πρωινής	 Ζώνης	 (7:00-8:00),	 για	 υποδοχή	 (7:00-7:15)	 και	 ώρα	

εκπαιδευτικών	δραστηριοτήτων	(7:15-8:00)	σε	σχολεία	όπου	διαπιστώνεται	σχετική	ανάγκη.	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	

μαθητών	 είναι	 οι	 7	 μαθητές	 για	 σχολεία	 με	 λειτουργικότητα	 έως	 8/θέσια	 και	 10	 μαθητές	 για	

σχολεία	 με	 λειτουργικότητα	 από	 9/θέσια	 και	 άνω.	 Η	 συγκρότηση	 και	 η	 λειτουργία	 τμήματος	

Πρωινής	 Ζώνης	 μαθητών	 γίνεται	 ύστερα	 από	 σχετική	 τεκμηριωμένη	 πρόταση	 του	 Συλλόγου	

Διδασκόντων	και	θετική	εισήγηση	του	αρμόδιου	Σχολικού	Συμβούλου,	με	απόφαση	του	οικείου	

Διευθυντή	 Πρωτοβάθμιας	 Εκπαίδευσης	 και	 έγκριση	 του	 οικείου	 Περιφερειακού	 Διευθυντή	

Εκπαίδευσης.		

Εντός	 του	 πρώτου	 πενθημέρου	 κάθε	 μήνα,	 με	 ευθύνη	 του/της	 Δ/ντή-Δ/ντριας	 της	 σχολικής	

μονάδας,	 συντάσσεται	 και	 αποστέλλεται	 στην	 οικεία	 Διεύθυνση	 αναλυτική	 κατάσταση	 των	

μαθητών	 που	 συμμετέχουν	 καθημερινά	 στο	 τμήμα	 Πρωινής	 Ζώνης,	 η	 οποία	 κοινοποιείται	 και	

στον	οικείο	Σχολικό	Σύμβουλο.	Ο	χρόνος	απασχόλησης	των	μαθητών	που	συμμετέχουν	στο	τμήμα	

Πρωινής	 Ζώνης	 εντάσσεται	 στην	 παιδαγωγική	 διαδικασία	 και	 θεωρείται	ως	 διδακτική	ώρα	 για	

τον	εκπαιδευτικό,	ο	οποίος	ορίζεται	με	σχετική	πράξη	 του	Συλλόγου	Διδασκόντων.	Η	ημερήσια	

ευθύνη	 λειτουργίας	 του	 τμήματος	 Πρωινής	 Ζώνης	 δύναται	 να	 ανατίθεται	 στο	 σύνολο	 των	

εκπαιδευτικών	για	συμπλήρωση	διδακτικού	ωραρίου.		

	

Αναστολή	λειτουργίας	Ολοήμερου	Τμήματος	και	Πρωινής	Ζώνης		

Κατά	τη	διάρκεια	του	διδακτικού	έτους,	στην	περίπτωση	που	ο	αριθμός	των	φοιτώντων	μαθητών	

στα	λειτουργούντα	τμήματα	του	Ολοήμερου	Προγράμματος	καθώς	και	στο	τμήμα	Πρωινής	Ζώνης	

δεν	πληροί	τις	παραπάνω	προϋποθέσεις,	τότε	αναστέλλεται	η	λειτουργία	τους	με	απόφαση	του	

οικείου	 Διευθυντή	 Πρωτοβάθμιας	 Εκπαίδευσης,	 ύστερα	 από	 σχετική	 εισήγηση	 του	 αρμόδιου	

Σχολικού	Συμβούλου.	Εντός	του	πρώτου	πενθημέρου	κάθε	μήνα,	με	ευθύνη	του/της	Διευθυντή/-

ντριας	 της	σχολικής	μονάδας,	συντάσσεται	 και	αποστέλλεται	στην	οικεία	Διεύθυνση	αναλυτική	

κατάσταση	φοιτώντων	μαθητών	στο	Ολοήμερο	Πρόγραμμα,	η	οποία	κοινοποιείται	και	στον/-στην	



οικείο/-α	Σχολικό/-ή	Σύμβουλο.	Η	φοίτηση	των	μαθητών	του	Ολοήμερου	Προγράμματος	και	της	

Πρωινής	Ζώνης	διακόπτεται	όταν	ο	μαθητής	συμπληρώσει	15	συνεχόμενες	απουσίες,	οι	οποίες	

δε	 δικαιολογούνται	 από	 ιατρική	 γνωμάτευση,	 όταν	 ο	 γονέας	 ή	 κηδεμόνας	 του	 ζητήσει	 την	

διακοπή	της	φοίτησης	με	γραπτή	αίτησή	του	ή	όταν	ο	γονέας	ή	κηδεμόνας	δεν	επικαιροποιήσει	

την	 εγγραφή	 του	 μαθητή	 κατά	 το	 2ο	 15νθήμερο	 του	 Νοεμβρίου	 και	 το	 1ο	 15νθημερο	 του	

Φεβρουαρίου.		

	

	Σίτιση	–	Χαλάρωση	στο	Ολοήμερο	Πρόγραμμα		

Η	ώρα	 του	φαγητού	 −	 χαλάρωσης	 εντάσσεται	 στην	 παιδαγωγική	 διαδικασία	 και	 θεωρείται	ως	

διδακτική	ώρα	για	τους	εκπαιδευτικούς	οι	οποίοι:	α)	ορίζονται	με	σχετική	πράξη	του	Συλλόγου	

Διδασκόντων	 ως	 υπεύθυνοι	 Ολοήμερου	 Προγράμματος	 τη	 συγκεκριμένη	 ημέρα	 καθώς	 και	 β)	

αναλαμβάνουν	την	εποπτεία	–	επιτήρηση	της	σίτισης	και	ταυτόχρονα	διδάσκουν-συμπληρώνουν	

το	διδακτικό	ωράριό	τους	την	2η	διδακτική	ώρα	(14:15-15:00)	του	Ολοήμερου	Προγράμματος.		

Ιδιαίτερα	 ζητήματα	 που	 αφορούν	 την	 σίτιση	 των	 μαθητών	 του	 Ολοήμερου	 Προγράμματος	

αντιμετωπίζονται	 από	 τον	 Σύλλογο	 Διδασκόντων	 εντός	 του	 πλαισίου	 που	 ορίζουν	 οι	 κείμενες	

διατάξεις.		

	

Έντυπα	και	διαδικασίες	που	αφορούν	στη	λειτουργία	του	Ολοήμερου	Προγράμματος		

Οι	 μαθητές	 εγγράφονται	 στο	 Ολοήμερο	 Πρόγραμμα,	 κατόπιν	 σχετικής	 αίτησης-δήλωσης	 των	

γονέων/	κηδεμόνων	τους.	Έως	τις	12-06-2017	θα	πρέπει	να	έχει	κατατεθεί	συμπληρωμένο	από	

τους	 γονείς/	 κηδεμόνες	 των	 μαθητών	 στην	 σχολική	 μονάδα,	 που	 επιθυμούν	 να	 εγγράψουν	 τα	

παιδιά	τους	στο	Ολοήμερο	Πρόγραμμα,	το	παρακάτω	έντυπο:		

Έντυπο	«ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ	ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΣΤΟ	ΟΛΟΗΜΕΡΟ		

Με	 ευθύνη	 των	 Διευθυντών	 των	 Δημοτικών	 Σχολείων	 θα	 πρέπει	 να	 δίνεται	 στους	 γονείς	 το	

ανωτέρω	έντυπο.		

Επίσης,	 θα	 πρέπει	 να	 είναι	 αναρτημένη	 σχετική	 ανακοίνωση	 για	 τις	 καταληκτικές	 ημερομηνίες	

υποβολής	αίτησης	εγγραφής	μαθητή	στο	Ολοήμερο	Πρόγραμμα.		

Σε	 περίπτωση	 υποβολής	 εκπρόθεσμης	 αίτησης	 εγγραφής	 στο	 Ολοήμερο	 Πρόγραμμα	 των	

σχολικών	 μονάδων,	 μετά	 τις	 12	 Ιουνίου	 2017,	 απαιτείται	 η	 γραπτή	 έγκριση	 του	 οικείου	

Διευθυντή	Π.Ε.	και	μόνο	για	λόγους	που	κρίνονται	ιδιαίτερα	σοβαροί		

	


