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ΘΔΜΑ: Ωξνιόγηα Πξνγξάκκαηα Γεκνηηθώλ ρνιείωλ κε εληαίν αλακνξθωκέλν 
εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα  
 
Έρνληαο ππόςε: 
 

1. Σελ παξάγξαθν 11, πεξίπησζε ε, ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 1566/85, (ΦΔΚ 167,η. Α΄), 
«Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο 
Γηαηάμεηο», όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2, ηνπ άξζξνπ 7, ηνπ Ν. 
2525/1997 (ΦΔΚ 188, η.Α΄), «Δληαίν Λύθεην, πξόζβαζε ησλ απνθνίησλ ηνπ ζηελ 
Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2. Σελ παξάγξαθν 2, πεξίπησζε γ ηνπ άξζξνπ 24, ηνπ Ν. 1566/85 (ΦΔΚ 
167,η.Α΄),«Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη 
άιιεο Γηαηάμεηο». 

3.  Σελ παξάγξαθν 5, ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Νόκνπ 2525/97 (ΦΔΚ 188, η.Α΄), «Δληαίν 
Λύθεην, πξόζβαζε ησλ απνθνίησλ ηνπ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, αμηνιόγεζε ηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

4. Σελ παξάγξαθν 1, ηνπ άξζξνπ 10 , ηνπ Π.Γ 201/1998, (ΦΔΚ 161, η. Α΄), 
«Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κώδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 
θπβεξλεηηθά όξγαλα» πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98 Α΄), 

6. Σηο δηαηάμεηο ηεο κε αξηζκ. 1120/Ζ/7-1-2010 Απόθαζεο (ΦΔΚ 1/η.Β΄/8-1-2010) πεξί 
«θαζνξηζκνύ αξκνδηνηήησλ Τθππνπξγώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ 
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ»  
7. Σε κε αξηζκ. 10/4-5-2010 πξάμε ηνπ Σκήκαηνο Π.Δ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ. 
 
Σν γεγνλόο όηη από ηελ παξνύζα απόθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. 
 

Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε 
 

Καζνξίδνπκε ην αλακνξθσκέλν δηδαθηηθό σξάξην θαη σξνιόγην πξόγξακκα ησλ 800 

νινήκεξσλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ ηα νπνία ζα ιεηηνπξγήζνπλ από ην ζρνιηθό έηνο 2010 - 

2011 κε εληαίν αλακνξθσκέλν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα. 
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1. Διδακηικό Ωπάπιο Ππωινήρ Λειηοςπγίαρ 
 

ΩΡΔ ΓΗΑΡΚΔΗΑ  

07.00 – 07.15 

07.15 - 08.00 

15΄ 

45΄ 

Τποδοσή μαθηηών 

Ππωινή πποαιπεηική ζώνη 

08.00 – 08.10 10΄ Τποδοσή μαθηηών 

08.10 – 09:40 90΄ 1η διδακηική πεπίοδορ 

09:40 – 10:00 20΄ διάλειμμα 

10:00 – 11:30 90΄ 2η διδακηική πεπίοδορ 

11:30– 11:45 15΄ διάλειμμα 

11:45 – 12:25 40΄ 5η διδακηική ώπα 

12:25 – 12:35 10΄ διάλειμμα 

12.35– 13:15 40΄ 6η διδακηική ώπα 

13:15– 13:25 10΄ διάλειμμα 

13:25 -14:00 35΄ 7η διδακηική ώπα  

(Λήξη ςποσπεωηικού  ππογπάμμαηορ) 

14:00 – 14:05 5΄ Γιάλειμμα – Αποσώπηζη μαθηηών ηος 

ςποσπεωηικού ππογπάμμαηορ  

14:05 – 14:40 35΄ θαγηηό- σαλάπωζη 

14:40 – 14:50 10΄ διάλειμμα 

14:50 – 15:30 40΄ 8η διδακηική ώπα 

15:30 – 15:40  10΄ Γιάλειμμα 

15:40 – 16:15 35΄ 9η διδακηική ώπα 

(Λήξη ολοήμεπος ππογπάμμαηορ) 

Απογεςμαηινή πποαιπεηική ζώνη 

16:15 – 16:25 10΄ διάλειμμα 

16:25 – 17:00 35΄ 10η διδακηική ώπα 

 
 

 
Η έναπξη ηος ςποσπεωηικού ππογπάμμαηορ είναι ζηιρ 8: 10  και η λήξη ζηιρ 14:00 για όλερ ηιρ 
ηάξειρ.. 
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2. Αναμόπθωζη Ωπολογίος Ππογπάμμαηορ 
 

Καηαλνκή ηνπ ρξόλνπ αλά δηδαθηηθό αληηθείκελν  
 

    ΣΑΞΔΗ   

Α/Α ΜΑΘΖΜΑΣΑ Α΄ Β΄ Γ΄ Γ΄ Δ΄  Σ΄ 

1. ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΑ - - 2 2 2 2 

2. ΓΛΩΑ 10 10 8 8 7 7 

3. ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ 5 5 4 4 4 4 

4. ΗΣΟΡΗΑ - - 2 2 2 2 

5. ΜΔΛΔΣΖ ηος 

ΠΔΡΗΒΑΛ. 

4 4 3 3 - - 

6. ΓΔΩΓΡΑΦΗΑ - - - - 2 2 

7. ΦΤΗΚΑ - - - - 3 3 

8. ΚΟΗΝ.&ΠΟΛ. ΑΓΩΓΖ - - - - 1 1 

9. ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΓΩΓΖ  

-Δικαζηικά 

-Μοςζική 

-Θεαηπική Αγωγή 

(5) 

2 

2 

1 

(5) 

2 

2 

1 

(3) 

1 

1 

1 

(3) 

1 

1 

1 

(3) 

1 

1 

1 

(3) 

1 

1 

1 

10. ΦΤΗΚΖ ΑΓΩΓΖ 4 4 4 4 2 2 

11. ΑΓΓΛΗΚΑ 2 2 4 4 4 4 

12. EYEΛΗΚΣΖ ΕΩΝΖ 3     3 3 3 1 1 

13. 2η ΞΔΝΖ  ΓΛΩΑ     2 2 

14.  Σ.Π.Δ. 2 2 2 2 2 2 

 ΤΝΟΛΟ 35 35 35 35 35 35 

 

 Αιιαγέο ζην Ωξνιόγην Πξόγξακκα 

 

 Αύμεζε θαηά 1 ώξα ηνπ γλωζζικού μαθήμαηορ ζηηο Α΄ θαη Β΄ ηάμεηο. Ζ επηπιένλ 

ώξα ζα δηαηίζεηαη γηα αλάγλσζε ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ (θηιαλαγλσζία) 

 

 Αύμεζε θαηά 1 ώξα ηνπ καζήκαηνο ησλ μαθημαηικών ζηηο Α΄ θαη Β΄ ηάμεηο. 

  

 Αιζθηηική Αγωγή : Πεξηιακβάλεη ηα Δηθαζηηθά, ηε Μνπζηθή θαη ηε Θεαηξηθή Αγσγή. 

Σν κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ δηδάζθεηαη από ην δάζθαιν ηεο ηάμεο, εθόζνλ δελ 

ππάξρεη εθπαηδεπηηθόο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. Σν κάζεκα ηεο Μνπζηθήο δηδάζθεηαη 

από εθπαηδεπηηθό ηνπ αληίζηνηρνπ θιάδνπ θαη εθόζνλ δελ ππάξρεη, από δάζθαιν ηεο 
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ηάμεο θαη απμάλεηαη θαηά 1 ώξα ζηηο Α΄ θαη Β΄ ηάμεηο. Σν κάζεκα ηεο Θεαηξηθήο 

Αγσγήο  δηδάζθεηαη 1 ώξα γηα θάζε ηάμε από εθπαηδεπηηθό ηνπ αληίζηνηρνπ θιάδνπ 

θαη εηζάγεηαη σο ππνρξεσηηθό δηδαθηηθό αληηθείκελν ηνπ Ωξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

 Οη ώξεο ηνπ καζήκαηνο ηεο Φςζικήρ Αγωγήρ απμάλνληαη θαηά 2 γηα ηηο Α΄, Β΄ , Γ΄ 

θαη  Γ΄ ηάμεηο.  

     ηηο ηάμεηο Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄  ε  κία δηδαθηηθή ώξα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζα δηαηίζεηαη γηα 

     Υνξνύο. 

 Πξνζηίζεηαη ην κάζεκα ησλ Αγγλικών ζηηο Α΄ θαη Β΄ ηάμεηο γηα 2 ώξεο θαη απμάλεηαη 

θαηά 1 ώξα γηα ηηο ππόινηπεο ηάμεηο. 

 

 Πξνζηίζεηαη ην κάζεκα ησλ Τ.Π.Ε.  γηα 2 ώξεο εβδνκαδηαίσο ζε όιεο ηηο ηάμεηο. 

 

 ηελ Δπέιηθηε Εώλε αλαπηύζζνληαη δηαζεκαηηθά πξνγξάκκαηα κε πξσηνβνπιία ηνπ 

θάζε εθπαηδεπηηθνύ. 

 
 

ηελ Α΄ ηάμε : Ζ κία δηδαθηηθή ώξα ηεο ΔΕ ζα δηαηίζεηαη γηα δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ  ζε 

ζέκαηα Αγσγήο Τγείαο.  

ηελ Β΄ ηάμε: Ζ κία δηδαθηηθή ώξα ηεο ΔΕ ζα δηαηίζεηαη γηα δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ  ζε 

ζέκαηα Γηαηξνθηθώλ πλεζεηώλ     

ηελ Γ΄ ηάμε: Ζ κία δηδαθηηθή ώξα ηεο ΔΕ ζα δηαηίζεηαη γηα δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ  ζε 

ζέκαηα Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο. 

ηελ Γ΄ ηάμε: Ζ κία δηδαθηηθή ώξα ηεο ΔΕ ζα δηαηίζεηαη γηα δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ  ζε 

ζέκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπ/ζεο. 

 

 

Σηο ώξεο  ηεο  ΔΕ ζα κπνξνύλ λα αλαιακβάλνπλ θαη εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ 

 

3. Δημιοςπγία ημημάηων διδαζκαλίαρ ηηρ δεύηεπηρ ξένηρ γλώζζαρ 

ηα ζρνιεία πνπ ζα εθαξκνζηεί ην εληαίν αλακνξθσκέλν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα, 

θαζώο θαη ζε όζα ζρνιεία δηδάζθεηαη ε δεύηεξε μέλε γιώζζα, νξίδεηαη ν ειάρηζηνο αξηζκόο 

ησλ 8 καζεηώλ γηα ηε δεκηνπξγία ηκεκάησλ δηδαζθαιίαο ηεο δεύηεξεο μέλεο γιώζζαο  

εθόζνλ ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο.  

ε απνκνλσκέλα ζρνιεία θαζώο θαη εθεί πνπ επηθξαηνύλ εηδηθέο θνηλσληθέο θαη 

εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο θαη κεηά από αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ 

θαη έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή Π.Δ., κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ ηκήκαηα δεύηεξεο μέλεο γιώζζαο 
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κε 5 καζεηέο. Λεπηνκέξεηεο γηα ηα παξαπάλσ ζα θαζνξίδνληαη από εγθπθιίνπο πνπ ζα 

εθδίδνληαη από ηε Γηεύζπλζε πνπδώλ Π.Δ. ηνπ Τπ ΠΓΒΜΘ. 

4. Ελάσιζηορ απιθμόρ μαθηηών για ηη λειηοςπγία ηος ολοήμεπος ππογπάμμαηορ 

 
O ειάρηζηνο αξηζκόο καζεηώλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη 

15 καζεηέο. 

 
5. Αναμόπθωζη ηος ολοήμεπος ππογπάμμαηορ 

 
Σα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζα δηδάζθνληαη ζην Οινήκεξν Πξόγξακκα ζα νξίδνληαη 

κε απόθαζε ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ ύζηεξα από εηζήγεζε ηνπ Γ/ληή ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ν νπνίνο ζα ζπλππνινγίδεη ηηο δπλαηόηεηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, (ελδηαθέξνληα 

καζεηώλ, καζεζηαθό επίπεδν, πξνηηκήζεηο γνλέσλ, πιηθνηερληθή ππνδνκή, πιενλάδνπζεο 

ώξεο).  

 Οη Γνλείο κπνξεί  λα πξνηείλνπλ  κέρξη δύν (2) γλσζηηθά αληηθείκελα. 

 Με βάζε ηα παξαπάλσ ν ζύιινγνο δηδαζθόλησλ ζπγθξνηεί ην πξόγξακκα καζεκάησλ ησλ 

Οινήκεξσλ Σκεκάησλ έηζη ώζηε λα αλαινγνύλ 2 ώξεο καζεκάησλ αλά εκέξα ζε θάζε 

ηκήκα, ζπλνιηθήο δει. δηάξθεηαο δέθα (10) σξώλ. Σα δηδαθηηθά αληηθείκελα από ηα νπνία 

κπνξεί λα γίλεη επηινγή σο πξνο ην πιήζνο ηνπο θαη ηηο ώξεο πνπ ζα δηδάζθνληαη είλαη ηα 

παξαθάησ: 

 

 Μελέηη:   

-  Μέσπι πένηε (5) ημήμαηα Ολοήμεπος Ππογπάμμαηορ διαηίθενηαι δέκα (10) ώπερ 

ζςνολικά, νη νπνίεο πξνηείλεηαη λα γίλνληαη θπξίσο ζηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε. ε πεξίπησζε 

πνπ ε Α΄ θαη Β΄ ηάμε ζην Οινήκεξν ιεηηνπξγεί ζε θνηλό ηκήκα πξνηείλεηαη λα δηαηίζεληαη 

πέληε (5) ώξεο κειέηε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα θαη νη ππόινηπεο πέληε (5) ώξεο κε 

απόθαζε ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ ζηα ππόινηπα ηκήκαηα. 

- Για έξι (6) ημήμαηα ηος Ολοήμεπος Ππογπάμμαηορ πποηείνονηαι ζςνολικά 

δεκαπένηε πένηε (15) ώπερ: πέληε (5) ώξεο ζηελ Α΄ ηάμε, πέληε (5) ώξεο ζηε Β΄ ηάμε 

θαη νη ππόινηπεο ώξεο δηαηίζεληαη κε απόθαζε ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ ζηα 

ππόινηπα ηκήκαηα. 

 Αθληηιζμόρ από 1 έσο 5 ώξεο. Πξνηείλεηαη θπξίσο γηα  ηα ηκήκαηα ηνπ νινήκεξνπ 

πξνγξάκκαηνο ησλ Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεσλ δεδνκέλνπ ζε απηέο ηηο ηάμεηο ην κάζεκα 

ηεο Φπζηθήο Αγσγήο δηδάζθεηαη ιηγόηεξεο ώξεο ζπγθξηηηθά κε  ηηο ηάμεηο Α΄, Β΄.  

 Θεαηπική Αγωγή από 1 έσο 5 ώξεο. Πξνηείλεηαη  θπξίσο γηα  ηα ηκήκαηα ηνπ 

νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο  ησλ   Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεσλ, αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηεο 

ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο. 
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 Τ.Π.Ε. από 1 έσο 5 ώξεο. Πξνηείλεηαη γηα όια ηα ηκήκαηα ηνπ νινήκεξνπ 

πξνγξάκκαηνο, σο επηπιένλ ώξεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

 Αγγλικά από 1 έσο 5 ώξεο. Πξνηείλεηαη γηα όια ηα ηκήκαηα ηνπ νινήκεξνπ 

πξνγξάκκαηνο σο επηπιένλ ώξεο ζην κάζεκα ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. 

 Μοςζική από 1 έσο 5 ώξεο. Πξνηείλεηαη θπξίσο γηα  ηα ηκήκαηα ηνπ νινήκεξνπ 

πξνγξάκκαηνο  ησλ  Γ, Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ . 

 Δεύηεπη ξένη γλώζζα  από 1 έσο 5 ώξεο . Πξνηείλεηαη κόλν γηα  ηα ηκήκαηα ηνπ 

νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο  ησλ  Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεσλ . 

 Εικαζηικά από 1 έσο 5 ώξεο. Πξνηείλεηαη  θπξίσο γηα  ηα ηκήκαηα ηνπ νινήκεξνπ 

πξνγξάκκαηνο  ησλ  Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεσλ. 

 Πολιηιζηικοί όμιλοι δπαζηηπιοηήηων  .Γξάζεηο δεκηνπξγίαο θαη πνιηηηζκνύ από 1 

έσο 5 ώξεο. Πξνηείλεηαη γηα όια ηα ηκήκαηα ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο. Θα 

κπνξνύζαλ λα ππάξμνπλ θαη κηθηά ηκήκαηα από καζεηέο δηαθνξεηηθώλ ηάμεσλ ππό 

ηε κνξθή θύθισλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ή αιιηώο νκίισλ δξάζεσλ δεκηνπξγίαο 

θαη πνιηηηζκνύ.  ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο  δξαζηεξηόηεηαο  νη καζεηέο όισλ 

ησλ ηάμεσλ κπνξεί λα πξνεηνηκάδνπλ ζρνιηθέο ενξηέο, ρνξσδίεο, ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο θαη άιιεο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

αηζζεηηθήο θαζώο θαη ηελ αλάδεημε θαη πξνώζεζε ζηνηρείσλ ηνπ πνιηηηζκνύ όπσο: 

ινγνηερλία, ηέρλεο, θσηνγξαθία,  κνπζηθά ζύλνια, θ.α.). Ζ ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηόηεηα   κπνξεί λα νξγαλσζεί  από δαζθάινπο, εθπαηδεπηηθνύο  ζεαηξηθήο 

αγσγήο θαη εθπαηδεπηηθνύο  κνπζηθήο. 

 

Σν Οινήκεξν Πξόγξακκα δηακνξθώλεηαη από ην ζύιινγν ησλ δηδαζθόλησλ, ύζηεξα από 

εηζήγεζε  ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ νηθείν ρνιηθό ύκβνπιν, 

νπνίνο ζπλδξάκεη ζηελ θαιύηεξε δπλαηή ζύλζεζε θαη νξγάλσζε ηνπ Οινήκεξνπ 

Πξνγξάκκαηνο.   

Με απηόλ ηνλ ηξόπν εληζρύεηαη ε απηνλνκία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο  κέζα από ηελ 

ηζρπξνπνίεζε  ηεο άπνςεο καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ , αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε 

εθπαηδεπηηθή πεξίζηαζε θαη ηνλ απηόλνκν πξνγξακκαηηζκό δξάζεο ζε επίπεδν ζρνιείνπ. 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ απνζηέιιεη ην ζρεηηθό πξαθηηθό κε ην Οινήκεξν Ωξνιόγην 

Πξόγξακκα ζην ζρνιηθό ζύκβνπιν γηα έγθξηζε θαη ζεώξεζε.  

 

Γηα ηε δηακόξθσζή ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο ησλ δέθα (10) δηδαθηηθώλ σξώλ, 

ιακβάλνληαη ππόςε ηα παξαθάησ: 

 Μέσπι 3 ημήμαηα, έλαο δάζθαινο θαη επηινγή ηξηώλ ηνπιάρηζηνλ (3) δηδαθηηθώλ 

αληηθεηκέλσλ. 
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 Για 4 και 5 ημήμαηα,  έλαο δάζθαινο θαη επηινγή  πέληε ηνπιάρηζηνλ (5) 

δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ. 

 Για 6 ημήμαηα, δύν δάζθαινη θαη επηινγή έμη ηνπιάρηζηνλ (6) δηδαθηηθώλ 

αληηθεηκέλσλ. 

 
6. Πποαιπεηική Ζώνη παπακολούθηζηρ ηος ππογπάμμαηορ ηος ολοήμεπος ζσολείος 

Από ηηο 16:15 κέρξη ηηο 17:00 ιεηηνπξγεί πξναηξεηηθή Εώλε κε ηελ πξνϋπόζεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπιάρηζηνλ 15 καζεηώλ. 

Ζ επηινγή ησλ δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ γίλεηαη από ην ζύιινγν δηδαζθόλησλ όπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν.  

 
7. Ππωινή ζώνη ηος Ολοήμεπος Δημοηικού Σσολείος 

 
Ζ πξσηλή δώλε ηνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ ιεηηνπξγεί από 7:00 − 8:00, εθόζνλ ζ’ 

απηή ζςμμεηέσοςν από 10 μαθηηέρ και πάνω. Ζ πξνζέιεπζε ησλ καζεηώλ νινθιεξώλεηαη 

ζηηο 7:15. ηελ Πξσηλή Εώλε κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ κόλν όζνη καζεηέο παξαθνινπζνύλ 

ην Οινήκεξν Πξόγξακκα. 

 
8. Εθημεπεύονηερ − Επιηήπηζη μαθηηών ζηο Ολοήμεπο Ππόγπαμμα 

 
Με πξάμε ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ, από ην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ 

δηδάζθνπλ ζην Οινήκεξν Πξόγξακκα νξίδνληαη νη εθεκεξεύνληεο θαη θαζνξίδνληαη ηα 

θαζήθνληα θαη νη αξκνδηόηεηεο ηνπο. Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνύ αλαξηάηαη ζην γξαθείν ηνπ 

Γηεπζπληή θαη ζην γξαθείν ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκπιεξώλνπλ ην σξάξην ηνπο ζε δύν ζρνιεία θάλνπλ 

εθεκεξία κόλν ζην έλα, ζ’ απηό πνπ δηδάζθνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο ώξεο. 

Καζήθνληα εθεκεξίαο δελ αλαηίζεληαη ζε εθπαηδεπηηθνύο πνπ δηδάζθνπλ ζε ηξία θαη 

πεξηζζόηεξα ζρνιεία, όηαλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα από απηά ιεηηνπξγεί ζε ρσξηζηό θηίξην. 

 
9. Σίηιζη 

 
Ζ ώξα ηνπ θαγεηνύ – ραιάξσζεο εληάζζεηαη ζηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία θαη 

ζεσξείηαη σο δηδαθηηθή  ώξα γηα ηνλ Τπνδηεπζπληή/Τπεύζπλν ηνπ Οινήκεξνπ 

Πξνγξάκκαηνο ή ηνλ Τπεύζπλν ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο, ν νπνίνο έρεη ηελ επζύλε γηα 

ηε ζίηηζε ησλ καζεηώλ. Σν εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό πνπ δηδάζθεη  ηελ πξώηε δηδαθηηθή  

ώξα ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο , παξεπξίζθεηαη θη επηβιέπεη ηε ζίηηζε ησλ καζεηώλ. 

 

10. Αποσώπηζη μαθηηών 

 
 Ζ απνρώξεζε ησλ καζεηώλ ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα γίλεη: 
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 Με ηε ιήμε ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο (16:15), 

 Καηά ην ρξνληθό δηάζηεκα  15:30 - 15:40, εθόζνλ έρεη θαηαηεζεί ππεύζπλε δήισζε 

ησλ γνλέσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 

 Ζ απνρώξεζε ησλ καζεηώλ γίλεηαη κε επζύλε ηνπ Τπεύζπλνπ ηνπ Οινήκεξνπ 

Πξνγξάκκαηνο, ν νπνίνο απνρσξεί κεηά ηε ιήμε ηνπ (16:15) αζρέησο αλ αζθεί 

δηδαθηηθά θαζήθνληα ζην ελδηάκεζν ρξνληθό δηάζηεκα.  

 Τπεύζπλνο θαηά ηελ Πξναηξεηηθή Εώλε (16:15 – 17:00) θαη γηα ηελ απνρώξεζε ησλ 

καζεηώλ ζηηο 17:00 είλαη ν εθπαηδεπηηθόο πνπ δηδάζθεη ζηα αληίζηνηρα ηκήκαηα. 

 
 

Με εγθπθιίνπο ηνπ Τπ. ΠΓΒΜΘ, κπνξεί λα ξπζκίδνληαη ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο θαη 

παηδαγσγηθήο θύζεο, ιεηηνπξγίαο θιπ ησλ ζρνιείσλ πνπ εθαξκόδνπλ ην Δληαίν 

Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα. 

 

Καηά ηε ζύληαμε ηωλ ωξνινγίωλ πξνγξακκάηωλ ζε θακία πεξίπηωζε, δελ 

παξαβηάδεηαη ην εξγαζηαθό θαη δηδαθηηθό ωξάξην ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ην νπνίν 

νξίδεηαη από ηηο  ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

 

Η Παξνύζα απόθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεωο 

 

 

 

Δζση. Γηαλνκή 

1.  Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2.  Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ 

3.  Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα 

4.  Γξαθείν θ. Δηδ. Γξακκαηέα 

5.  Γηεύζπλζε Πξνζσπηθνύ Π.Δ. 

6.  Γηεύζπλζε Πξνζσπηθνύ Γ.Δ. 

7.  Γηεύζπλζε ΔΠΔΓ 

8.  Γηεύζπλζε πνπδώλ Π.Δ. 

 

 

 

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ 

ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

 

 

 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΥΡΙΣΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ 


