ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ 79/2017
Δπηθαηξνπνηεκέλν κε όιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηωλ εηώλ 2018 – 2021
(Ν.4521/2018 άξζξν 32, Ν.4559/2018 άξζξν 23, Ν.4589/2019 άξζξα 74 θαη 79, Ν.4610/2019 άξζξν
204, Ν.4633/2019 άξζξν 41, Ν.4653/2020 άξζξα 49 θαη 56, Π.Ν.Π.90/2020 άξζξν 35, όπωο
θπξώζεθε κε ηνλ Ν.4690/2020 άξζξν 2, Ν.4692/2020 άξζξν 3 & Ν.4777/2021 άξζξν 44)

Οξγάλωζε θαη ιεηηνπξγία λεπηαγωγείωλ θαη δεκνηηθώλ ζρνιείωλ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο:
α) ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 3 λ.1566/1985 «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο
θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 167),
β) ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.1566/1985 «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 167).
2. Σελ κε αξηζκφ 9/17-03-2016 γλσκνδφηεζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο
(ΗΔΠ).
3. Σελ κε αξηζκφ 29/21-07-2016 γλσκνδφηεζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο
(ΗΔΠ).
4. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο δελ πξνθαιείηαη
δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ., φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ππ’
αξηζκ. 83841/Β1/19-52017 εηζήγεζε ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4270/2014 ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ.
5. Σελ κε αξηζκφ Γ140/2017 γλσκνδφηεζε ηνπ Δ΄ Σκήκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο, πνπ εμεδφζε κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ,
απνθαζίδνπκε:
Άξζξν 1
Δπωλπκία ζρνιείωλ
1. Σα λεπηαγσγεία θαη ηα δεκνηηθά ζρνιεία θέξνπλ ηελ επσλπκία ηνπ δήκνπ ζηα φξηα ηνπ
νπνίνπ ιεηηνπξγνχλ.
2. Όηαλ ζε έλαλ δήκν ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα λεπηαγσγεία θαη δεκνηηθά
ζρνιεία, ε επσλπκία ζπκπιεξψλεηαη κε αχμνληα αξηζκφ θαηά ηε ζεηξά ηεο ίδξπζήο ηνπο.
3. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα λεπηαγσγεία θαη ηα δεκνηηθά ζρνιεία ιεηηνπξγνχλ ζε δεκνηηθέο
ή ηνπηθέο θνηλφηεηεο κπνξνχλ λα θέξνπλ ηελ επσλπκία απηψλ ή ηνλ αχμνληα αξηζκφ πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Ο αχμσλ αξηζκφο ησλ λεπηαγσγείσλ θαη ησλ
δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαηά ηε ζεηξά ηεο ίδξπζήο ηνπο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2
ηνπ παξφληνο, κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ή λα ζπκπιεξσζεί κε λέα επσλπκία. ηελ επσλπκία
κπνξεί λα πξνζηεζεί πξνζσλπκία δεισηηθή ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ηνπ
ηφπνπ ή αλαθεξφκελε ζην φλνκα επεξγεηψλ, πξνζσπηθνηήησλ ησλ γξακκάησλ, ηεο επηζηήκεο
θαη ησλ ηερλψλ θαη γεληθφηεξα πξνζψπσλ πνπ πξνζέθεξαλ αλαγλσξηζκέλεο θαη αμηφινγεο
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ππεξεζίεο ζηελ εθπαίδεπζε, ζηνλ ηφπν θαη ζηε ρψξα ή πξνζσλπκία αλαθεξφκελε ζηε
κπζνινγία, ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηε γεσγξαθία ηνπ ηφπνπ.
4.
Οη επσλπκίεο θαη πξνζσλπκίεο θαζνξίδνληαη κε ηελ ηδξπηηθή πξάμε θάζε ζρνιείνπ ή κε
κεηαγελέζηεξε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ χζηεξα απφ
εηζήγεζε ησλ αξκφδησλ γηα ηελ ίδξπζε νξγάλσλ. Οη πξνζσλπκίεο δελ πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ
γηα ζρνιεία ηνπ ίδηνπ δήκνπ. Γηα ηελ αιιαγή ηεο επσλπκίαο ή πξνζσλπκίαο ηνπ ζρνιείνπ
απαηηείηαη πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζην
ζρνιείν.
Άξζξν 2
ρνιηθό έηνο θαη δηδαθηηθό έηνο
1. ρνιηθφ έηνο είλαη ε πεξίνδνο πνπ αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε
Απγνχζηνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο.
2. Σν δηδαθηηθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ηελ 21ε Ηνπλίνπ ηνπ επφκελνπ
έηνπο.
3. Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ αξρίδεη ζηηο 11 επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ζηηο 15 Ηνπλίνπ ηνπ
επφκελνπ έηνπο. Όηαλ ε 11ε επηεκβξίνπ ή ε 15ε Ηνπλίνπ είλαη αξγία, ηα καζήκαηα αξρίδνπλ
ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα ή ιήγνπλ ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα αληίζηνηρα.
4. Οη ρξνληθέο πεξίνδνη απφ 1 κέρξη 10 επηεκβξίνπ θαη απφ 15 κέρξη θαη 21 Ηνπλίνπ
κπνξεί λα αμηνπνηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
5. Σελ εκέξα ιήμεο ησλ καζεκάησλ ρνξεγνχληαη ζηνπο καζεηέο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ
Σίηινη Πξνφδνπ θαη αληίγξαθα Σίηινπ πνπδψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 20. Σελ ίδηα
εκεξνκελία απνζηέιινληαη απφ ηα λεπηαγσγεία ηα Πηζηνπνηεηηθά Φνίηεζεο ησλ καζεηψλ γηα
ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα Γεκνηηθά θαη απφ ηα Γεκνηηθά νη Σίηινη πνπδψλ ησλ καζεηψλ ηεο
Σ΄ ηάμεο γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα Γπκλάζηα.
6. Σν δηδαθηηθφ έηνο γηα ηνπο καζεηέο ρσξίδεηαη ζε ηξία (3) ηξίκελα. Σν πξψην ηξίκελν
αξρίδεη ζηηο 11 επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ, ην δεχηεξν ηξίκελν αξρίδεη ζηηο 11
Γεθεκβξίνπ θαη ιήγεη ζηηο 10 Μαξηίνπ θαη ην ηξίην ηξίκελν αξρίδεη ζηηο 11 Μαξηίνπ θαη
ιήγεη ζηηο 15 Ηνπλίνπ.
7. ην λεπηαγσγείν, ζηελ αξρή ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο θαη γηα
δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ δχν (2) εβδνκάδσλ κπνξεί λα εθαξκφδεηαη επέιηθην σξάξην
παξακνλήο ζην λεπηαγσγείν γηα νξηζκέλα λήπηα πνπ θνηηνχλ γηα πξψηε θνξά, πξνθεηκέλνπ
λα δηεπθνιπλζεί ε πξνζαξκνγή ηνπο. Σν επέιηθην σξάξην θαζνξίδεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ
ηεο ηάμεο θαη ηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ή ηνπο θεδεκφλεο ηνπ
λεπίνπ. Μεηά ηελ πάξνδν ησλ δχν (2) εβδνκάδσλ, ην ζχλνιν ησλ λεπίσλ αθνινπζεί θνηλφ
σξάξην.
8. Σν εκεξήζην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ λεπηαγσγείσλ θαη ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ
θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Ζ ψξα
έλαξμεο ή ιήμεο ησλ καζεκάησλ κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο,
χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ.
Άξζξν 3
Γηαθνπέο, Αξγίεο θαη Δνξηαζηηθέο εθδειώζεηο
1. Σα λεπηαγσγεία θαη ηα δεκνηηθά ζρνιεία δελ ιεηηνπξγνχλ ηηο αθφινπζεο εκέξεο θαη
πεξηφδνπο:
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α) ηα άββαηα θαη ηηο Κπξηαθέο,
β) ηελ 28ε Οθησβξίνπ (εζληθή ενξηή),
γ) απφ 24 Γεθεκβξίνπ κέρξη θαη 7 Ηαλνπαξίνπ (δηαθνπέο Υξηζηνπγέλλσλ),
δ) ηελ Καζαξά Γεπηέξα,
ε) ηελ 25ε Μαξηίνπ (εζληθή ενξηή),
ζη) απφ ηε Μ. Γεπηέξα κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή ηεο Γηαθαηλεζίκνπ (δηαθνπέο Πάζρα),
ε) ηελ 1ε Μαΐνπ,
ζ) ηελ ενξηή ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο,
η) απφ 22 Ηνπλίνπ κέρξη θαη 31 Απγνχζηνπ (ζεξηλέο δηαθνπέο) θαη
ηα) ηελ εκέξα ηεο ενξηήο ηνπ Πνιηνχρνπ ηεο έδξαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ εκέξα ηεο ηνπηθήο
εζληθήο ενξηήο.
2. Δνξηαζηηθέο εθδειψζεηο ζηα λεπηαγσγεία θαη ηα δεκνηηθά ζρνιεία πξαγκαηνπνηνχληαη:
α) ζηηο 27 Οθησβξίνπ γηα ηελ επέηεην ηεο εζληθήο ενξηήο ηεο 28εο Οθησβξίνπ, εκέξα θαηά
ηελ νπνία ηηκάηαη θαη ε ειιεληθή ζεκαία. ε πεξίπησζε πνπ ε 28ε Οθησβξίνπ είλαη
Κπξηαθή ή Γεπηέξα, νη εθδειψζεηο γίλνληαη ηελ πξνεγνχκελε Παξαζθεπή,
β) ζηηο 24 Μαξηίνπ γηα ηελ επέηεην ηεο εζληθήο ενξηήο ηεο 25εο Μαξηίνπ. ε πεξίπησζε πνπ
ε 25ε Μαξηίνπ είλαη Κπξηαθή ή Γεπηέξα, νη εθδειψζεηο γίλνληαη ηελ πξνεγνχκελε
Παξαζθεπή,
γ) ζηηο 17 Ννεκβξίνπ γηα ηελ επέηεην ηνπ Πνιπηερλείνπ, ηνλ αληηδηθηαηνξηθφ αγψλα θαη ηελ
Δζληθή Αληίζηαζε. Όηαλ ε 17ε Ννεκβξίνπ είλαη άββαην ή Κπξηαθή, νη ενξηαζηηθέο
εθδειψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ηελ πξνεγνχκελε Παξαζθεπή,
δ) ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ, ενξηή ησλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ. ε πεξίπησζε πνπ ε 30ή Ηαλνπαξίνπ είλαη
άββαην ή Κπξηαθή, νη ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο ιακβάλνπλ ρψξα ηελ πξνεγνχκελε
Παξαζθεπή. Δηδηθά, ηελ εκέξα απηή ηεξείηαη θαηά ηα ινηπά ην σξνιφγην πξφγξακκα
καζεκάησλ.
3. Δπ’ επθαηξία ησλ ενξηψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη
εθθιεζηαζκφο θαηά ηελ θξίζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ θαη εθφζνλ νη ζπλζήθεο ην
επηηξέπνπλ.
4. Σα δεκνηηθά ζρνιεία ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο παξειάζεηο θαη ζην γεληθφ ενξηαζκφ ησλ
εζληθψλ θαη ηνπηθψλ ενξηψλ, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. Οη ππεχζπλνη
εθπαηδεπηηθνί- ζπλνδνί ησλ καζεηψλ γηα ηηο αλσηέξσ εθδειψζεηο νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ
πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζε δχν (2) ή πεξηζζφηεξα ζρνιεία
ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν δηδάζθνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο. Σα
λεπηαγσγεία δχλαληαη λα παίξλνπλ κέξνο ζην γεληθφ ενξηαζκφ ησλ εζληθψλ θαη ηνπηθψλ
ενξηψλ, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηνπ νηθείνπ Γήκνπ.
5. α) εκαηνθφξνη νξίδνληαη δχν καζεηέο ηεο Σ΄ ηάμεο, o έλαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα
κέρξη 31 Ηαλνπαξίνπ θαη o άιινο απφ 1ε Φεβξνπαξίνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο.
Δπηιέγνληαη απηνί πνπ θαηά ην πξνεγνχκελν ζρνιηθφ έηνο έρνπλ ζπγθεληξψζεη ηνλ
κεγαιχηεξν γεληθφ κέζν φξν βαζκνινγίαο, ππνινγηδφκελνπ θαη ηνπ θιαζκαηηθνχ ηνπ κέξνπο.
Σν θιαζκαηηθφ κέξνο αλαθέξεηαη ζηνλ εηήζην γεληθφ κέζν φξν. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο
θαη ζην θιαζκαηηθφ κέξνο, δηελεξγείηαη θιήξσζε.
β) Παξαζηάηεο νξίδνληαη δέθα καζεηέο ηεο Σ΄ ηάμεο, πέληε γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη
31 Ηαλνπαξίνπ θαη πέληε απφ 1ε Φεβξνπαξίνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. Ζ
επηινγή γίλεηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία επηιέγνληαη νη ζεκαηνθφξνη.
γ) Με ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ πεξίπη. α΄, επηιέγνληαη δχν καζεηέο ηεο Σ΄ ηάμεο
πνπ δελ επηιέρζεθαλ νχηε ζεκαηνθφξνη νχηε παξαζηάηεο, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεηαη ε
θαηάζεζε ζηεθάλνπ, ν έλαο γηα ην δηάζηεκα κέρξη 31 Ηαλνπαξίνπ θαη ν άιινο απφ 1ε
Φεβξνπαξίνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο.
3

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ

δ) Οη ζεκαηνθφξνη, νη παξαζηάηεο θαη νη ππεχζπλνη γηα ηελ θαηάζεζε ζηεθάλνπ επηιέγνληαη
αλά ηκήκα γηα ηα σο άλσ ρξνληθά δηαζηήκαηα αληίζηνηρα. Ζ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπο επηινγή ή θιήξσζε, εθφζνλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, πξαγκαηνπνηείηαη
απφ ηνλ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ή ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ παξνπζία ηνπ
ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ καζεηψλ θαη ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ
πξαθηηθφ.
ε) ηε δηαδηθαζία επηινγήο ζεκαηνθφξσλ, παξαζηαηψλ θαη ππεπζχλσλ γηα ηελ θαηάζεζε
ζηεθάλνπ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη κεηεγγξαθέληεο καζεηέο
απφ άιια ζρνιεία, εθφζνλ ε κεηεγγξαθή έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ηηο 10 Οθησβξίνπ ηνπ
έηνπο πνπ γίλεηαη ε επηινγή θαη έρεη πξνζθνκηζζεί ζην ζρνιείν αληίγξαθν ηεο ζειίδαο ηνπ
Βηβιίνπ Μεηξψνπ, ζηελ νπνία θαίλεηαη ε αλαιπηηθή βαζκνινγία ηνπο ζηελ Δ' ηάμε.
ζη) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο επηινγήο
ζεκαηνθφξσλ, παξαζηαηψλ θαη ησλ ππεπζχλσλ θαηάζεζεο ζηεθάλσλ, εθφζνλ ζηε Σ΄ ηάμε
ιεηηνπξγνχλ ιηγφηεξα ή πεξηζζφηεξα ησλ δχν (2) ηκεκάησλ ή νη καζεηέο ηεο T΄ ηάμεο δελ
επαξθνχλ γηα λα επηιεγνχλ ζεκαηνθφξνη, παξαζηάηεο θαη ππεχζπλνη γηα θαηάζεζε ζηεθάλνπ,
ην πεξηερφκελν ηνπ σο άλσ πξνβιεπνκέλνπ πξαθηηθνχ θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα γηα
ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
6. Σα καζήκαηα δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ηηο εκέξεο ησλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ. Μεηά ην
ηέινο ησλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ, νη καζεηέο απνρσξνχλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα
παξακέλνπλ ζην ζρνιείν γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε έθηαθηεο ή ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ
ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ή θαη ζε ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ζε
επηκνξθσηηθέο/ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο ζπληνληζηέο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ή γηα λα
δηεθπεξαηψλνπλ νπνηνδήπνηε άιιν δηνηθεηηθφ έξγν ηνπο έρεη αλαηεζεί. Γηδαζθαιία
καζεκάησλ δελ γίλεηαη επίζεο ηελ εκέξα έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο.
7. Ζ ζεκαία παξακέλεη αλεξηεκέλε ζηνλ ηζηφ ηνπ ζρνιείνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζε φιεο ηηο
δεκφζηεο ππεξεζίεο.
8. Έθηαθηεο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε φηαλ πξφθεηηαη γηα
εθδήισζε ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Άξζξν 4
Γηαθνπή καζεκάηωλ ιόγω εθηάθηωλ αλαγθώλ
1. Σα καζήκαηα ζηα λεπηαγσγεία θαη ζηα δεκνηηθά ζρνιεία κπνξεί λα δηαθνπνχλ κέρξη
δεθαπέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο γηα αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ή απξφβιεπησλ
θαηαζηάζεσλ θαη γεγνλφησλ, φπσο αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα, θπζηθέο θαηαζηξνθέο, κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή ηνπ νηθείνπ
Αληηπεξηθεξεηάξρε αλ πξφθεηηαη γηα ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα πεξηθεξεηαθή
ελφηεηα.
2. Γηαθνπή καζεκάησλ πέξαλ ησλ δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ είλαη δπλαηή κφλν κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη γηα ηηο αηηίεο ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
3. Αλ ηα ζρνιεία δελ ιεηηνπξγήζνπλ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δεθαπέληε (15)
εξγάζηκσλ εκεξψλ, ην δηδαθηηθφ έηνο κπνξεί λα παξαηαζεί γηα αληίζηνηρν ή κηθξφηεξν
ρξνληθφ δηάζηεκα κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
4. Σα καζήκαηα ζηα λεπηαγσγεία θαη ζηα δεκνηηθά ζρνιεία κπνξεί λα δηαθνπνχλ κέρξη
ηξεηο (3) ζπλερφκελεο εξγάζηκεο εκέξεο κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεκάξρνπ, εθφζνλ
4
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πξφθεηηαη γηα ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην δήκν θαη ζπληξέρνπλ ζπλζήθεο πνπ
θαζηζηνχλ δπζρεξή ηελ πξφζβαζε θαη ηελ παξακνλή ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν.

Άξζξν 5
ρνιηθή Πεξηθέξεηα
1. Κάζε λεπηαγσγείν θαη δεκνηηθφ ζρνιείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζε απηφ
θνηηνχλ νη καζεηέο πνπ δηακέλνπλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο.
2. ε δήκνπο ή ζε δεκνηηθέο θνηλφηεηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα (1)
λεπηαγσγεία θαη δεκνηηθά ζρνιεία, ηα φξηα ηεο ζρνιηθήο πεξηθέξεηαο νξίδνληαη κε απφθαζή
ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
3. Σα φξηα ηεο ζρνιηθήο πεξηθέξεηαο αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ή/θαη ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
4. Σα ζπζηεγαδφκελα ζρνιεία έρνπλ εληαία ζρνιηθή πεξηθέξεηα.
5. Σα πεηξακαηηθά λεπηαγσγεία θαη δεκνηηθά ζρνιεία δελ έρνπλ δηθή ηνπο ζρνιηθή
πεξηθέξεηα θαη νη εγγξαθέο ζε απηά γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε
ιεηηνπξγία ηνπο.
6. Ζ ζρνιηθή πεξηθέξεηα ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο
(ΜΔΑΔ) νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ
εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
7. Ζ ζρνιηθή πεξηθέξεηα ησλ ηκεκάησλ έληαμεο ζηα λεπηαγσγεία θαη ζηα δεκνηηθά
ζρνιεία θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ δηεπζπληή πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, χζηεξα
απφ εηζήγεζε ηνπ πξντζηακέλνπ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ.
Άξζξν 6
Δγγξαθέο ζε λεπηαγωγεία
1. ην λεπηαγσγείν εγγξάθνληαη δχν (2) ειηθίεο λεπίσλ. Ζ πξψηε ειηθία (λήπηα)
πεξηιακβάλεη ηα λήπηα, ηα νπνία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο ζπκπιεξψλνπλ
ειηθία πέληε (5) εηψλ, γηα ηα νπνία ε θνίηεζε είλαη ππνρξεσηηθή. Ζ δεχηεξε ειηθία
(πξνλήπηα) πεξηιακβάλεη ηα λήπηα, ηα νπνία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο
ζπκπιεξψλνπλ ειηθία ηεζζάξσλ (4) εηψλ.
2. Ο κέγηζηνο αξηζκφο λεπίσλ - πξνλεπίσλ είλαη είθνζη πέληε (25) αλά ηκήκα. Απφ δηζέζην
λεπηαγσγείν θαη άλσ, ν ειάρηζηνο αξηζκφο είλαη δέθα πέληε (15).
3. Με απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ζπγθξνηείηαη ζε θάζε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηξηκειήο
Δπηηξνπή πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ εγγξαθψλ. Ζ Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ
ηνλ Πξντζηάκελν Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ, σο Πξφεδξν, θαη δχν (2) δηεπζπληέο ή
πξντζηακέλνπο λεπηαγσγείνπ, σο κέιε.
4. Γηα ηελ εγγξαθή ησλ λεπίσλ θαη ησλ δχν (2) ειηθηψλ πνπ θνηηνχλ γηα πξψηε θνξά ζην
λεπηαγσγείν εθαξκφδεηαη ε αθφινπζε δηαδηθαζία:
α) Απφ ηελ 1ε έσο ηελ 20ή Μαξηίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο εγγξαθήο ζρνιηθνχ έηνπο νη
γνλείο/θεδεκφλεο ππνβάιινπλ ζρεηηθέο αηηήζεηο-ππεχζπλεο δειψζεηο εγγξαθήο ζην
λεπηαγσγείν πνπ αλήθνπλ ζχκθσλα κε ηα φξηα ηεο ζρνιηθήο πεξηθέξεηαο, πξνζθνκίδνληαο:
αα) έγγξαθν απφ ην νπνίν απνδεηθλχεηαη ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ λεπίνπ-πξνλεπίνπ, ββ)
5

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ

ην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μαζεηή θαη γγ) ην βηβιηάξην πγείαο ή άιιν ζηνηρείν απφ ην
νπνίν απνδεηθλχεηαη φηη έγηλαλ ηα εκβφιηα πνπ πξνβιέπνληαη θαη είλαη εληαγκέλα ζην
Δζληθφ Πξφγξακκα Δκβνιηαζκψλ.
ηελ πεξίπησζε καζεηψλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο νη
γνλείο/θεδεκφλεο ζπλππνβάιινπλ γλσκάηεπζε απφ Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο θαη
πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο (Κ.Δ..Τ.) ή δεκφζην ηαηξνπαηδαγσγηθφ θέληξν ή άιιε
αξκφδηα δεκφζηα ππεξεζία, ρσξίο απηή λα απνηειεί πξνυπφζεζε εγγξαθήο. Αηηήζεηο
εγγξαθήο δχλαληαη λα ππνβάιινπλ θαη γνλείο ή θεδεκφλεο πνπ δηακέλνπλ εθηφο ζρνιηθήο
πεξηθέξεηαο, εθφζνλ ζην ζρνιείν απηφ θνηηνχλ ήδε αδέιθηα ηνπ πξνο εγγξαθή καζεηή.
β) Ο Γηεπζπληήο ή Πξντζηάκελνο ηνπ λεπηαγσγείνπ αλαδεηά ην πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο γηα
ηελ εγγξαθή κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ.
γ) Μεηά ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ησλ αηηήζεσλ εγγξαθψλ ν Πξντζηάκελνο
ηνπ λεπηαγσγείνπ ειέγρεη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη ζπληάζζεη δχν (2) θαηαζηάζεηο:
νλνκαζηηθή θαηάζηαζε λεπίσλ θαη νλνκαζηηθή θαηάζηαζε πξνλεπίσλ θαη ηηο απνζηέιιεη
εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζηε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
δ) ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζπγθξφηεζε ηκεκάησλ ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2, κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, θαηφπηλ
αηηηνινγεκέλεο εηζήγεζεο ηνπ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο επί ζρεηηθνχ αηηήκαηνο
ηνπ Πξντζηακέλνπ ζρνιηθήο κνλάδαο ηδξχεηαη επηπιένλ ηκήκα, εθφζνλ ππάξρεη ζην ζρνιείν
δηαζέζηκε αίζνπζα. Αλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκε αίζνπζα ν Πξντζηάκελνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
απνζηέιιεη πίλαθα κε ηα νλφκαηα ησλ λεπίσλ-πξνλεπίσλ πνπ δηακέλνπλ ζηα φξηα ηεο ζρνιηθήο
πεξηθέξεηαο ηνπ λεπηαγσγείνπ κε ηηο ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο φκνξσλ λεπηαγσγείσλ ζηνλ Γηεπζπληή
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ο Γηεπζπληήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαηαλέκεη ηα λήπηα πξνλήπηα απφ ηνλ πίλαθα ζηα φκνξα λεπηαγσγεία, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ απφζηαζε ησλ
λεπηαγσγείσλ απφ ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ησλ πξνλεπίσλ - λεπίσλ πνπ έρεη δεισζεί. Σα
πξνλήπηα - λήπηα πνπ είλαη αδέιθηα ή είλαη αδέιθηα καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζην ίδην ή ζε
ζπζηεγαδφκελν λεπηαγσγείν ή ζε ζπζηεγαδφκελν δεκνηηθφ ζρνιείν εμαηξνχληαη ηεο αλσηέξσ
δηαδηθαζίαο. Ο Γηεπζπληήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ελεκεξψλεη ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο
γηα ηα λεπηαγσγεία εγγξαθήο. Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κέρξη ηε 10ε Απξηιίνπ
εθάζηνπ έηνπο.
4Α. Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ - ππεχζπλσλ δειψζεσλ εγγξαθήο ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ. 4
κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ θαη Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα
δηθαηνινγεηηθά θαη θάζε ηερληθή ή άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο.
5. Χο εγγξαθή ζην Νεπηαγσγείν λνείηαη ε πξψηε θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ λεπίνππξνλεπίνπ ζην Βηβιίν Μεηξψνπ θαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο,
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ απφ 10 έσο 20 Ηνπλίνπ. Ζ εγγξαθή λεπίνπ ζην δεχηεξν έηνο ηνπ
λεπηαγσγείνπ γίλεηαη απηεπάγγειηα.
6. Δθπξφζεζκεο εγγξαθέο ζην λεπηαγσγείν γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο γίλνληαη δεθηέο κε
απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε
εγγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη ζην εγγχηεξν ηεο θαηνηθίαο ηνπ καζεηή λεπηαγσγείν ζην νπνίν
ππάξρεη θελή ζέζε.
7. Δπαλάιεςε θνίηεζεο ζην λεπηαγσγείν γηα έλα (1) αθφκε έηνο κπνξεί λα γίλεη κε ηε
ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ, φηαλ βεβαηψλεηαη κε γλσκάηεπζε Κ.Δ..Τ. ή
δεκφζηνπ ηαηξνπαηδαγσγηθνχ θέληξνπ ή ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ ζπληνληζηή εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ εηδηθήο αγσγήο θαη εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο ή ηνπ ζπληνληζηή εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
λεπηαγσγψλ φηη ν καζεηήο παξνπζηάδεη ζνβαξέο δπζθνιίεο γηα λα παξαθνινπζήζεη ηελ Α΄
ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ.
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8. ε θάζε πεξίπησζε δελ εγγξάθεηαη νχηε δχλαηαη λα επαλαθνηηήζεη ζην λεπηαγσγείν
καζεηήο πνπ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εγγξαθήο ή επαλαθνίηεζεο έρεη ζπκπιεξψζεη
ηελ ειηθία ησλ επηά (7) εηψλ.
9. Οη αιινδαπνί καζεηέο εγγξάθνληαη ζην λεπηαγσγείν αθνχ πξνζθνκίζνπλ ιεμηαξρηθή
πξάμε γέλλεζεο ή νκνεηδέο πηζηνπνηεηηθφ, επίζεκα κεηαθξαζκέλα, ρσξίο λα είλαη
απαξαίηεηε ε πξφζθαηε εκεξνκελία έθδνζεο θαζψο θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
10. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε εγγξαθή ηνπ αλήιηθνπ αιινδαπνχ λεπίνπ ιακβάλεη
ρψξα κε ειιηπή δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.
4251/2014 (Α΄ 80), ην λεπηαγσγείν ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ηνπ καζεηή γηα
ηε ζπκπιήξσζε απηψλ. Δηδηθφηεξα, ην λεπηαγσγείν:
α) Δλεκεξψλεη ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ζρεηηθά κε ηηο ειιείςεηο ζηα έγγξαθα θαη παξαηείλεη
ηελ πξνζεζκία πξνζθφκηζήο ηνπο ζε θάζε πεξίπησζε φρη πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ,
β) Τπνδεηθλχεη ηνπο θνξείο, φπσο απηνί νξίδνληαη απφ ζρεηηθέο εγθπθιίνπο, ζηνπο νπνίνπο
κπνξεί λα απεπζπλζεί ν ελδηαθεξφκελνο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη
ππνζηεξίδεη θαηά ην δπλαηφλ ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία,
γ) Δλεκεξψλεη πάξαπηα ηνλ νηθείν Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ην ζχλνιν ησλ
ζρεηηθψλ εθθξεκνηήησλ, ν νπνίνο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ νξηζηηθή δηεπζέηεζε ηνπ
δεηήκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη αξρέο ηεο πνιηηείαο.
11. Οη αδήισηνη καζεηέο θαη καζήηξηεο εγγξάθνληαη εθφζνλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηεχζπλζεο
ηνπ λεπηαγσγείνπ έρνπλ ηε λφκηκε ειηθία. ηε ζπλέρεηα γίλνληαη νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο
απφ ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο γηα λα εγγξαθνχλ ζηα Μεηξψα ή Γεκνηνιφγηα ηνπ δήκνπ. Δάλ
κέρξη ην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο δελ έρεη ξπζκηζηεί ε εγγξαθή ζηα Μεηξψα ή
Γεκνηνιφγηα ησλ καζεηψλ απηψλ, ε Γηεχζπλζε ηνπ λεπηαγσγείνπ ππνβάιιεη ζηνλ νηθείν
Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο έθζεζε γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ νπνία
αλαθέξεηαη ην απνηέιεζκα απηψλ ησλ ελεξγεηψλ.
12. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη καζεηέο αλήθνπλ ζε νηθνγέλεηεο κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ
θαη δελ έρνπλ πηζηνπνηεηηθφ κφληκεο θαηνηθίαο, νη εγγξαθέο ηνπο δελ παξαθσιχνληαη θαη ε
Γηεχζπλζε ηνπ λεπηαγσγείνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηνπηθνχο θνξείο, ηνπηθή απηνδηνίθεζε,
ηαηξνθνηλσληθά θέληξα, Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, λνζνθνκεία, ηαηξηθά θέληξα
θαζψο θαη θνξείο θνηλσληθήο ζηήξημεο γηα ηελ έθδνζε ηνπ Αηνκηθνχ Γειηίνπ Τγείαο ηνπ
καζεηή. ηελ πεξίπησζε απηή, νη γνλείο/θεδεκφλεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ην Αηνκηθφ
Γειηίν Τγείαο ηνπ καζεηή εληφο ηξηκήλνπ.
13. ηα ζπζηεγαδφκελα λεπηαγσγεία ηα δηθαηνινγεηηθά ζπγθεληξψλνληαη απφ ηνπο
Γηεπζπληέο ή ηνπο Πξντζηάκελνπο ησλ λεπηαγσγείσλ θαη ε θαηαλνκή ησλ λεπίσλ γίλεηαη απφ
ηνπο ζπιιφγνπο δηδαζθφλησλ ησλ ζπζηεγαδφκελσλ ζρνιείσλ. Ζ θαηαλνκή γίλεηαη κε ηξφπν
ψζηε ζηα ζπζηεγαδφκελα λεπηαγσγεία λα εγγξάθεηαη ν ίδηνο αξηζκφο λεπίσλ θαη πξνλεπίσλ
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη γηα ηελ θαηαλνκή ησλ
καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηεγγξαθή αλεμάξηεηα απφ ην λεπηαγσγείν ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο ζην νπνίν απεπζχλεηαη ην απνδεηθηηθφ κεηεγγξαθήο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
ιεηηνπξγία ηκεκάησλ κε ίζν αξηζκφ καζεηψλ.
14. Ζ δηαδηθαζία εγγξαθήο καζεηψλ ζηα πεηξακαηηθά λεπηαγσγεία νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
15. Δγγξαθέο καζεηψλ ζηηο ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο γίλνληαη
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο κνλάδεο απηέο.
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Άξζξν 7
Δγγξαθέο ζε Γεκνηηθά ρνιεία
1. ην Γεκνηηθφ ρνιείν εγγξάθνληαη νη καζεηέο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
ηνπ έηνπο εγγξαθήο ειηθία έμη (6) εηψλ θαη δηαζέηνπλ Πηζηνπνηεηηθφ Φνίηεζεο απφ ην
Νεπηαγσγείν. Νήπηα πνπ δελ έρνπλ εγγξαθεί θαη θνηηήζεη ζην λεπηαγσγείν, ηα νπνία
πιεξνχλ ην ειηθηαθφ θξηηήξην ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, εγγξάθνληαη ζην δεκνηηθφ κε
απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ
νηθείνπ Κ.Δ..Τ. ή ηνπ νηθείνπ πληνληζηή Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ Νεπηαγσγψλ, δηαθνξεηηθά
εγγξάθνληαη ζην λεπηαγσγείν. Παηδηά πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ
8 ηνπ άξζξνπ 6 εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθψο ζην δεκνηηθφ.
2. Ο κέγηζηνο αξηζκφο καζεηψλ αλά ηκήκα είλαη είθνζη πέληε (25). Απφ επηαζέζην ζρνιείν
θαη άλσ ν ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ καζεηψλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ δέθα πέληε
(15) αλά ηκήκα.
3. Με απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ζπγθξνηείηαη ζε θάζε
Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηξηκειήο Δπηηξνπή πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηε
δηελέξγεηα ησλ εγγξαθψλ ησλ καζεηψλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία. Ζ επηηξνπή απνηειείηαη απφ
ηνλ πξντζηάκελν εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ σο Πξφεδξν, θαη δχν (2) Γηεπζπληέο ή
Πξντζηακέλνπο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, σο κέιε.
4. Γηα ηελ εγγξαθή ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ γηα πξψηε θνξά ζηελ Α΄ Σάμε ηνπ
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ εθαξκφδεηαη ε αθφινπζε δηαδηθαζία:
α) Απφ ηελ 1ε έσο ηελ 20ή Μαξηίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο εγγξαθήο ζρνιηθνχ έηνπο νη
γνλείο θαη θεδεκφλεο ππνβάιινπλ ζρεηηθέο αηηήζεηο-ππεχζπλεο δειψζεηο εγγξαθήο ζην
δεκνηηθφ ζρνιείν πνπ αλήθνπλ ζχκθσλα κε ηα φξηα ηεο ζρνιηθήο πεξηθέξεηαο,
πξνζθνκίδνληαο: αα) βεβαίσζε θνίηεζεο απφ ην Νεπηαγσγείν, ββ) απνδεηθηηθφ ζηνηρείν
απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπο καζεηή, γγ) ην Αηνκηθφ Γειηίν
Τγείαο καζεηή θαη δδ) ην βηβιηάξην πγείαο ή άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν απνδεηθλχεηαη φηη
έρνπλ γίλεη ηα εκβφιηα πνπ πξνβιέπνληαη θαη είλαη εληαγκέλα ζην Δζληθφ Πξφγξακκα
Δκβνιηαζκψλ.
ηελ πεξίπησζε καζεηψλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο νη γνλείο θαη
θεδεκφλεο ζπλππνβάιινπλ γλσκάηεπζε απφ Κ.Δ..Τ. ή δεκφζην ηαηξνπαηδαγσγηθφ
θέληξν ή άιιε δεκφζηα αξκφδηα ππεξεζία, ρσξίο απηή λα απνηειεί πξνυπφζεζε εγγξαθήο.
Αηηήζεηο εγγξαθήο δχλαληαη λα ππνβάιινπλ θαη γνλείο ή θεδεκφλεο πνπ δηακέλνπλ εθηφο
ζρνιηθήο πεξηθέξεηαο, εθφζνλ ζην ζρνιείν θνηηνχλ ήδε αδέιθηα ηνπ πξνο εγγξαθή
καζεηή.
β) Ο Γηεπζπληήο ή ν Πξντζηάκελνο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ αλαδεηά ην πηζηνπνηεηηθφ
γέλλεζεο γηα ηελ εγγξαθή κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
γ) Με ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ησλ αηηήζεσλ εγγξαθψλ ν Γηεπζπληήο ή ν
Πξντζηάκελνο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ειέγρεη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη ζπληάζζεη
νλνκαζηηθή θαηάζηαζε καζεηψλ, ηελ νπνία απνζηέιιεη εληφο πξνζεζκίαο δχν εξγάζηκσλ
εκεξψλ ζηελ νηθεία Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
δ) ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζπγθξφηεζε ηκεκάησλ ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2, κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, θαηφπηλ
αηηηνινγεκέλεο εηζήγεζεο ηνπ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο επί ζρεηηθνχ αηηήκαηνο
ηνπ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ηδξχεηαη επηπιένλ ηκήκα, εθφζνλ ππάξρεη δηαζέζηκε
αίζνπζα. Αλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκε αίζνπζα ν Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απνζηέιιεη
πίλαθα κε ηα νλφκαηα ησλ καζεηψλ πνπ δηακέλνπλ ζηα φξηα ηεο ζρνιηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κε ηηο ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο φκνξσλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζηνλ Γηεπζπληή
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Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ο Γηεπζπληήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαηαλέκεη ηνπο
καζεηέο απφ ηνλ πίλαθα ζηα φκνξα δεκνηηθά ζρνιεία, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ απφζηαζε ησλ
ζρνιείσλ απφ ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ησλ καζεηψλ πνπ έρεη δεισζεί. Οη καζεηέο πνπ είλαη
αδέιθηα ή έρνπλ αδέιθηα πνπ θνηηνχλ ζην ίδην ή ζε ζπζηεγαδφκελν λεπηαγσγείν ή δεκνηηθφ
ζρνιείν εμαηξνχληαη ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. Ο Γηεπζπληήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
ελεκεξψλεη ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο γηα ηα ζρνιεία εγγξαθήο. Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία
νινθιεξψλεηαη κέρξη ηε 10ε Απξηιίνπ εθάζηνπ έηνπο.
5. Χο εγγξαθή ζην Γεκνηηθφ ρνιείν λνείηαη ε πξψηε θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
καζεηή ζην Βηβιίν Μεηξψνπ θαη Πξνφδνπ θαη ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ απφ 10 έσο 20 Ηνπλίνπ.
6. ηηο ππφινηπεο ηάμεηο νη καζεηέο εγγξάθνληαη απηεπάγγειηα κεηά ηελ έθδνζε ησλ
ζρνιηθψλ απνηειεζκάησλ, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 9 θαη ηεο πεξηπη. 1β ηνπ θεθ. Γ΄ ηνπ
άξζξνπ 20 ηνπ παξφληνο.
7. Δθπξφζεζκεο εγγξαθέο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο γίλνληαη δεθηέο
κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε
εγγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη ζην εγγχηεξν ηεο θαηνηθίαο ηνπ καζεηή ζρνιείν ζην νπνίν
ππάξρεη θελή ζέζε.
8. Καζπζηέξεζε εγγξαθήο ζηελ Α΄ ηάμε, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ
άξζξνπ 6, κπνξεί λα γίλεη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο γηα ζνβαξνχο
ιφγνπο πνπ πηζηνπνηνχληαη κε βεβαίσζε Κ.Δ..Τ. ή δεκφζηαο ηαηξνπαηδαγσγηθήο ππεξεζίαο
ή δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ. Με ηε βεβαίσζε πξνζδηνξίδεηαη θαη ε δηάξθεηα ηεο
δηθαηνινγεκέλεο θαζπζηέξεζεο.
9. Οη πξνεξρφκελνη απφ ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ, εκεδαπνί ή αιινδαπνί καζεηέο
εγγξάθνληαη ζηελ αξηζκεηηθά αληίζηνηρε ηάμε, εθφζνλ έρνπλ ηε λφκηκε ειηθία πνπ ηζρχεη
ζηελ Διιάδα ή ζε κηθξφηεξε αλ νη γνλείο/θεδεκφλεο ην δεηήζνπλ κε ζρεηηθή δήισζε. Ζ
αληηζηνηρία ησλ ηάμεσλ μέλσλ ζρνιείσλ ηνπ εμσηεξηθνχ πξνο ηηο ηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Παηδείαο, Οκνγελψλ θαη
Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηεχζπλζεο πνπδψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Ζ αληηζηνηρία απηή απνηειεί ζπγρξφλσο θαη ηζνηηκία ησλ Σίηισλ
πνπδψλ, ε νπνία βεβαηψλεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ή ηνλ Πξντζηάκελν ή απφ ηηο
πξντζηάκελεο ηνπ ζρνιείνπ αξρέο. Αλ νη καζεηέο δελ θαηέρνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ
ειιεληθή γιψζζα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο θνίηεζήο ηνπο ζε ειιεληθφ ζρνιείν
κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ην κάζεκα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε ηάμε ηελ νπνία πξνηείλεη
κε απφθαζε ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ.
10. Οη αιινδαπνί καζεηέο εγγξάθνληαη ζηελ Α’ ηάμε αθνχ πξνζθνκίζνπλ ιεμηαξρηθή πξάμε
γέλλεζεο ή νκνεηδέο πηζηνπνηεηηθφ, επίζεκα κεηαθξαζκέλν, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε
πξφζθαηε εκεξνκελία έθδνζεο, θαζψο θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξ. 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ηηο ππφινηπεο ηάμεηο νη αιινδαπνί καζεηέο εγγξάθνληαη
θαηαζέηνληαο ηνλ Σίηιν ή ην Απνδεηθηηθφ Μεηεγγξαθήο ή ηε Βεβαίσζε Φνίηεζεο.
11. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε εγγξαθή ηνπ αλήιηθνπ αιινδαπνχ ιακβάλεη ρψξα κε
ειιηπή δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4251/2014, ην
ζρνιείν ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ηνπ καζεηή γηα ηε ζπκπιήξσζε απηψλ.
Δηδηθφηεξα, ην ζρνιείν:
α) ελεκεξψλεη ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ζρεηηθά κε ηηο ειιείςεηο ζηα έγγξαθα θαη παξαηείλεη
ηελ πξνζεζκία πξνζθφκηζήο ηνπο, ζε θάζε πεξίπησζε φρη πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ,
β) ππνδεηθλχεη ηνπο θνξείο, φπσο απηνί νξίδνληαη απφ ζρεηηθέο εγθπθιίνπο, ζηνπο νπνίνπο
κπνξεί λα απεπζπλζεί ν ελδηαθεξφκελνο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη
ππνζηεξίδεη θαηά ην δπλαηφλ ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία,
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γ) ελεκεξψλεη πάξαπηα ηνλ νηθείν Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ην ζχλνιν ησλ
ζρεηηθψλ εθθξεκνηήησλ ν νπνίνο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ νξηζηηθή δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο
ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη αξρέο ηεο πνιηηείαο.
12. Οη πξνεξρφκελνη απφ ηδησηηθά ή μέλα ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα
εγγξάθνληαη ζηελ αληίζηνηρε ηάμε δεκφζηνπ ζρνιείνπ κε βάζε ην Απνδεηθηηθφ Μεηεγγξαθήο
πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ή ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ ζρνιείνπ. Ζ ρνξήγεζε ηνπ
Απνδεηθηηθνχ Μεηεγγξαθήο είλαη ππνρξεσηηθή, φηαλ νη γνλείο/θεδεκφλεο θαηαζέζνπλ
ζρεηηθή αίηεζε.
13. Οη αδήισηνη καζεηέο εγγξάθνληαη εθφζνλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηεπζπληή ή ηνπ
Πξντζηακέλνπ ηνπ ζρνιείνπ έρνπλ ηε λφκηκε ειηθία θαη ζηε ζπλέρεηα γίλνληαη νη
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο γηα λα εγγξαθνχλ ζηα
Μεηξψα θαη Γεκνηνιφγηα ηνπ δήκνπ. Δάλ κέρξη ην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο δελ έρεη
ξπζκηζηεί ε εγγξαθή ζηα Γεκνηνιφγηα θαη Μεηξψα ησλ καζεηψλ απηψλ, ν Γηεπζπληήο ή ν
Πξντζηάκελνο ππνβάιιεη ζηνλ αξκφδην Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο έθζεζε γηα
ηηο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ εγγξαθή αδήισησλ καζεηψλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη θαη
ην απνηέιεζκα απηψλ ησλ ελεξγεηψλ.
14. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη καζεηέο αλήθνπλ ζε νηθνγέλεηεο κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ
θαη δελ έρνπλ πηζηνπνηεηηθφ κφληκεο θαηνηθίαο, νη εγγξαθέο ηνπο δελ παξαθσιχνληαη, θαη ε
Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηα
ηαηξνθνηλσληθά θέληξα, ηε Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, ηα λνζνθνκεία, ηα ηαηξηθά
θέληξα θαζψο θαη ηνπο θνξείο θνηλσληθήο ζηήξημεο γηα ηελ έθδνζε ηνπ Αηνκηθνχ Γειηίνπ
Τγείαο ηνπ καζεηή. ηελ πεξίπησζε απηή, νη γνλείο/θεδεκφλεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ην
Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο ηνπ καζεηή εληφο ηξηκήλνπ.
15. ηα ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε θνηλσθειή ηδξχκαηα δεκφζηαο ή ηδησηηθήο
πξσηνβνπιίαο νη εγγξαθέο ησλ καζεηψλ νξίδνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ηδξχκαηνο. Οη
θελέο ζέζεηο κπνξνχλ λα ζπκπιεξψλνληαη απφ άιινπο καζεηέο, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ
αξκφδηνπ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
16. ηα ζπζηεγαδφκελα ζρνιεία ηα δηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο ηεο Α΄ ηάμεο ζπγθεληξψλνληαη
απφ ηνπο Γηεπζπληέο ή ηνπο Πξντζηάκελνπο ησλ ζρνιείσλ. Ζ θαηαλνκή ησλ καζεηψλ ζε
ηκήκαηα γίλεηαη ηζνκεξψο αιθαβεηηθά θαη αλά θχιν απφ επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο
δηεπζπληέο ησλ ζπζηεγαδφκελσλ ζρνιείσλ θαη έλαλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ θάζε ζρνιείνπ πνπ
νξίδεηαη απφ ηνλ νηθείν χιινγν Γηδαζθφλησλ. Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη γηα ηελ
θαηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηεγγξαθή αλεμάξηεηα απφ ην ζρνιείν ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο ζην νπνίν απεπζχλεηαη ην απνδεηθηηθφ κεηεγγξαθήο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
ιεηηνπξγία ηκεκάησλ κε ίζν αξηζκφ καζεηψλ.
17. Ζ δηαδηθαζία εγγξαθήο ζηα πεηξακαηηθά δεκνηηθά ζρνιεία νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
18. Δγγξαθέο καζεηψλ ζηηο ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο γίλνληαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε θνίηεζε ζηηο κνλάδεο απηέο.
Άξζξν 8
Μεηεγγξαθέο καζεηώλ
1. Μεηεγγξαθέο καζεηψλ απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν κπνξεί λα γίλνπλ χζηεξα απφ αίηεζε ησλ
γνλέσλ/θεδεκφλσλ θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη αθφινπζνη ιφγνη:
α) κεηνίθεζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ καζεηή,
β) θνίηεζε καζεηή ζε ζρνιείν ην νπνίν δελ έρεη ζρνιηθή πεξηθέξεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5
ηνπ παξφληνο,
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γ) ζε πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο κεηαθηλνχληαη απφ κνλνζέζην, δηζέζην θαη ηξηζέζην ζε
πνιπζέζην ζρνιείν εθφζνλ νη γνλείο ηνπο επηζπκνχλ ηε κεηαθίλεζε απηή.
2. Σελ αίηεζε κεηεγγξαθήο ππνβάιινπλ ζηνλ Γηεπζπληή ή ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ ζρνιείνπ νη
γνλείο/θεδεκφλεο.
3. ηα δεκνηηθά ζρνιεία απνθιεηζηηθά αξκφδηνο γηα ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο θαη ηελ
πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ν Γηεπζπληήο/Πξντζηάκελνο ηνπ ζρνιείνπ. Αλαιπηηθά:
Ο Γηεπζπληήο ή ν Πξντζηάκελνο ηνπ ζρνιείνπ ππνβάιιεη κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ
ζπζηήκαηνο ηνπ ΤΠΠΔΘ ηελ αίηεζε κεηεγγξαθήο ζην ζρνιείν πνπ πξφθεηηαη λα κεηεγγξαθεί
ν καζεηήο. Όηαλ απηή γίλεη απνδεθηή, εθδίδεη ην Απνδεηθηηθφ Μεηεγγξαθήο, ην νπνίν
θαηαρσξίδεηαη ζην Βηβιίν Πηζηνπνηεηηθψλ πνπδήο. Σν Απνδεηθηηθφ Μεηεγγξαθήο, ηα
ζρεηηθά γηα ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή έληππα θαη ην Α.Γ.Τ.Μ. απνζηέιινληαη ππεξεζηαθά ζηνλ
Γηεπζπληή ή ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ ζρνιείνπ κεηεγγξαθήο, ν νπνίνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα
ελεκεξψζεη ειεθηξνληθά φηη ηα παξέιαβε.
Έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, ν καζεηήο γίλεηαη δεθηφο κε βάζε ην
ππεξεζηαθφ ζεκείσκα πνπ ηνπ ρνξεγείηαη φηαλ θαηαηίζεηαη ε αίηεζε κεηεγγξαθήο ή ηελ
απνδνρή ηεο κεηεγγξαθήο κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ΤΠΠΔΘ. ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ν καζεηήο ζα ζπλερίζεη ηε θνίηεζε ζε ζρνιείν ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ε
απνζηνιή ηνπ Απνδεηθηηθνχ Μεηεγγξαθήο κέζσ ππεξεζίαο θαζίζηαηαη δχζθνιε ή αδχλαηε,
ην απνδεηθηηθφ παξαδίδεηαη ζηνπο γνλείο/θεδεκφλεο, νη νπνίνη ππνγξάθνπλ ζρεηηθφ
απνδεηθηηθφ παξαιαβήο.
4. Γηα ηελ εγγξαθή ησλ λεπίσλ ζε άιιν ζρνιείν εθαξκφδεηαη ε πξνεγνχκελε παξάγξαθνο κε
εμαίξεζε ηελ θαηαρψξηζε ηνπ Απνδεηθηηθνχ Μεηεγγξαθήο ζην Βηβιίν Πηζηνπνηεηηθψλ
πνπδήο θαη ηελ απνζηνιή εληχπσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξφνδν ηνπ.
5. Όηαλ ε αίηεζε κεηεγγξαθήο ππνβάιιεηαη κεηά ηε 10ε Απξηιίνπ, ν καζεηήο γίλεηαη δεθηφο ζην
ζρνιείν κεηεγγξαθήο κφλν κε ην ππεξεζηαθφ ζεκείσκα, ελψ ν Σίηινο Πξνφδνπ, ζηελ
πεξίπησζε ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη ην Πηζηνπνηεηηθφ Φνίηεζεο ζηελ πεξίπησζε ησλ
λεπηαγσγείσλ εθδίδεηαη ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία απφ ηνλ Γηεπζπληή ή ηνλ
Πξντζηάκελν ηνπ ζρνιείνπ πξνέιεπζεο. ην ππεξεζηαθφ ζεκείσκα αλαγξάθεηαη φηη ν Σίηινο
Πξνφδνπ ή ην Πηζηνπνηεηηθφ Φνίηεζεο εθδίδεηαη απφ ην ζρνιείν πξνέιεπζεο, επεηδή ε
αίηεζε ππνβιήζεθε κεηά ηε 10ε Απξηιίνπ, θαη φηη ην απνδεηθηηθφ κεηεγγξαθήο, πνπ αθνξά
ζηε θνίηεζε ηνπ καζεηή θαηά ην επφκελν δηδαθηηθφ έηνο, εθδίδεηαη κεηά ηελ εκεξνκελία
ρνξήγεζεο ησλ Σίηισλ Πξνφδνπ ή ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ Φνίηεζεο. ηηο θαηαζηάζεηο πνπ
ζπκπιεξψλνληαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο, νη παξαπάλσ καζεηέο ππνινγίδνληαη ζε απηέο ηνπ
ζρνιείνπ πξνέιεπζεο.
6. Αηηήζεηο κεηεγγξαθήο γίλνληαη δεθηέο κέρξη ηελ 30ή Απξηιίνπ.
7. Μαζεηήο ν νπνίνο γηα ζνβαξνχο νηθνγελεηαθνχο ή άιινπο ιφγνπο εγθαζίζηαηαη πξνζσξηλά ζε
ζρνιείν άιιεο ζρνιηθήο πεξηθέξεηαο γηα δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ δχν (2) κελψλ, γίλεηαη
δεθηφο γηα θνίηεζε κε βάζε ηε Βεβαίσζε Φνίηεζεο, ηελ νπνία εθδίδεη ν Γηεπζπληήο ή ν
Πξντζηάκελνο ηνπ ζρνιείνπ φπνπ είλαη εγγεγξακκέλνο, χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζε ησλ
γνλέσλ/θεδεκφλσλ θαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
8. Οη κεηαθηλνχκελνη καζεηέο θαη καζήηξηεο νη νπνίνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο
αλαγθάδνληαη ζε αιιαγή ζρνιείνπ εμαηηίαο ηεο κεηαθίλεζεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο ζε άιινλ
ηφπν θαηνηθίαο, γίλνληαη δεθηνί γηα θνίηεζε ρσξίο ηελ ηππηθή δηαδηθαζία ηεο κεηεγγξαθήο
θαη κε βάζε ηελ θάξηα θνίηεζεο κεηαθηλνχκελσλ καζεηψλ.
9. Μεηεγγξαθέο καζεηψλ απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν κπνξεί λα γίλνπλ ρσξίο αίηεζε ησλ
γνλέσλ/θεδεκφλσλ κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εθφζνλ:
α) ην ζρνιείν πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ν καζεηήο θαηαξγείηαη ή ζπγρσλεχεηαη,
β) ηδξχεηαη λέν ζρνιείν ζηελ πεξηνρή ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ καζεηή,
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γ) ζπληξέρνπλ έθηαθηνη ιφγνη, φπσο ππέξβαζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ αξηζκνχ καζεηψλ αλά
ηκήκα θαη αδπλακία ιεηηνπξγίαο λένπ ηκήκαηνο ζην ζρνιείν.
Άξζξν 9
Καηαηαθηήξηεο, πξναγωγηθέο θαη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ζηα δεκνηηθά ζρνιεία
1.
Ζ παξαπνκπή καζεηψλ ζε θαηαηαθηήξηα εμέηαζε είλαη δπλαηή κε απφθαζε ηνπ
πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο έρνπλ:
α) φζνη δελ θνίηεζαλ θαζφινπ ή δηέθνςαλ ηε θνίηεζε θαη δηδάρηεθαλ «θαη’ νίθνλ» ιφγσ
ζνβαξψλ νηθνγελεηαθψλ ιφγσλ ή/θαη βξαρπρξφλησλ ή ρξφλησλ πξνβιεκάησλ πγείαο, ηα
νπνία δελ επέηξεπαλ ηε κεηαθίλεζε θαη θνίηεζε ησλ καζεηψλ θαη πηζηνπνηνχληαη κε
βεβαίσζε δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ,
β) φζνη πξνέξρνληαη απφ ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (.Μ.Δ.Α.Δ.)
θαη νη γνλείο/θεδεκφλεο ηνπο επηζπκνχλ ηελ θαηάηαμή ηνπο ζε ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ,
εθφζνλ ππάξρεη γλσκάηεπζε Κ.Δ..Τ. κε ηελ νπνία ζπζηήλεηαη ε εγγξαθή ηνπ καζεηή ζε
γεληθφ ζρνιείν,
γ) Έιιελεο θαη αιινδαπνί καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο ζηηο νπνίεο δελ
ιεηηνπξγνχζε αλαγλσξηζκέλν ειιεληθφ ζρνιείν, φπσο βεβαηψλεηαη απφ ηε αξκφδηα
Γηεχζπλζε ηνπ ΤΠΠΔΘ ή πξνμεληθή αξρή ή άιιε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ,
δ) Έιιελεο θαη αιινδαπνί καζεηέο πνπ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο αδπλαηνχλ λα
πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο, εθφζνλ έρνπλ ηε λφκηκε ειηθία,
θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηνπ Γηεπζπληή ή Πξντζηακέλνπ ηνπ ζρνιείνπ, πνπ
ζρεκαηίδεηαη απφ πξνζθνκηδφκελα έγγξαθα. Γειψζεηο ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ κπνξνχλ
λα ιεθζνχλ ππφςε κφλνλ επηθνπξηθψο.
ε) εηδηθέο πεξηπηψζεηο Διιήλσλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ πνπ έρνπλ ειηθία κεγαιχηεξε απφ
απηήλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηάμε πνπ θνηηνχλ, αιιά δελ ππεξβαίλεη ην φξην ηεο
ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο.
2. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εμέηαζεο ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ
ηξηκειήο επηηξνπή, ε νπνία θαηά ηελ θξίζε ηεο ππνβάιιεη ηνλ καζεηή ζε γξαπηή ή
πξνθνξηθή δνθηκαζία θαη πξνηείλεη ηελ ηάμε ζηελ νπνία είλαη ηθαλφο λα θαηαηαρζεί. Οη
καζεηέο θαηαηάζζνληαη ζε ηάμε πνπ δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξε απφ ηελ ηάμε πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ ειηθία ηνπο. Ζ ηειηθή θαηάηαμε θαη ε εγγξαθή γίλεηαη κεηά απφ ηελ έγθξηζε
ηνπ πξαθηηθνχ ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο απφ ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ. ηα κνλνζέζηα θαη
δηζέζηα δεκνηηθά ζρνιεία ε επηηξνπή ζπκπιεξψλεηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο γεηηνληθψλ
ζρνιείσλ θαη ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
3. Παξαπνκπή καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ πεξηπηψζεσλ κπνξεί λα
γίλεη θαη γηα πξναγσγηθή ή απνιπηήξηα εμέηαζε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θνίηεζε δε κπνξεί
λα είλαη ζε ηάμε αλψηεξε απφ ηελ ηάμε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ειηθία ηνπο. Δθφζνλ ε εμέηαζε
είλαη επηηπρήο ρνξεγείηαη ν αληίζηνηρνο Σίηινο ή απνζηέιιεηαη ζην Γπκλάζην θαηά
πεξίπησζε.
4. Ζ θαηαηαθηήξηα εμέηαζε δηελεξγείηαη ζην ζρνιείν φπνπ θνηηά ν καζεηήο, θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ή ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ. Ζ πξναγσγηθή ή απνιπηήξηα εμέηαζε γίλεηαη
απφ 1 έσο 10 Ηνπλίνπ ή απφ 1 έσο 10 επηεκβξίνπ ζην ζρνιείν ζην νπνίν είρε εγγξαθεί ν
καζεηήο πξηλ δηαθφςεη ηε θνίηεζε. Αλ δελ έρεη πξνεγεζεί εγγξαθή ζε θαλέλα ζρνιείν, ν
καζεηήο ππνβάιιεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε εμέηαζε γίλεηαη ζην δεκφζην
ζρνιείν ζηε ζρνιηθή πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ δηακέλεη ν καζεηήο, κεηά απφ αίηεζε πνπ
ππνβάιιεηαη ζηνλ Γηεπζπληή ή ζηνλ Πξντζηάκελν ηνπ ζρνιείνπ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο γηα
12
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ηε δηεμαγσγή ηεο εμέηαζεο αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2
ηνπ παξφληνο.
5. Όζνη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην φξην ειηθίαο ηεο ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο θαη επηζπκνχλ λα
απνθηήζνπλ απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ππνβάιινληαη ζε γξαπηή ή/θαη πξνθνξηθή
δνθηκαζία. Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ππνβάιινληαη ζηε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη ην ζρνιείν ζηε ζρνιηθή πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ δηακέλνπλ.
Οη εμεηάζεηο δηεμάγνληαη ην πξψην δεθαήκεξν ησλ κελψλ επηεκβξίνπ, Γεθεκβξίνπ,
Φεβξνπαξίνπ, Απξηιίνπ θαη Ηνπλίνπ. Ο Γηεπζπληήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
ζπγθεληξψλεη ηηο αηηήζεηο θαη κε πξάμε ηνπ νξίδεη ην ζρνιείν ζην νπνίν ζα γίλνπλ νη
εμεηάζεηο, ν Γηεπζπληήο ή ν Πξντζηάκελνο ηνπ νπνίνπ εθδίδεη ηνλ Σίηιν πνπδψλ, αλ νη
ελδηαθεξφκελνη επηηχρνπλ ζηηο εμεηάζεηο. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ εθαξκφδεηαη ε
παξ. 2 ηνπ παξφληνο. Σα πξαθηηθά ησλ θαηαηαθηήξησλ εμεηάζεσλ θαη ε νλνκαζηηθή
θαηάζηαζε ησλ καζεηψλ ζηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθε Σίηινο πνπδψλ, απνζηέιινληαη ζηε
Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. ηελ ίδηα δηαδηθαζία κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο θαη
φζνη απψιεζαλ ηνλ Σίηιν πνπδψλ ηνπο θαη δελ είλαη εθηθηή ε έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ
πνπδψλ.

Άξζξν 10
Πξνγξακκαηηζκόο θαη απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ
1. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ απφ 1 έσο 10 επηεκβξίνπ γίλνληαη φιεο νη
απαξαίηεηεο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία
ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Οη ελέξγεηεο απηέο
αθνξνχλ:
α) ζηελ θαηαλνκή ηκεκάησλ/ηάμεσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη γίλεη ηνλ Ηνχλην θαη ζηελ
θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ εθεκεξηψλ,
β) ζηνλ νξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη ζα δηδάζθνπλ ζην Οινήκεξν Πξφγξακκα θαζψο
θαη ζηνλ νξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη ζα θέξνπλ αλά εκέξα ηελ επζχλε
ιεηηνπξγίαο ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο,
γ) ζηε ζχληαμε ηνπ εβδνκαδηαίνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο
δ) ζηελ θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ ή ηνπ ηξηκεληαίνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ζρνιηθψλ δξάζεσλ
(φπσο δηδαθηηθέο επηζθέςεηο, εκεξήζηα εθδξνκή, αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο,
ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο),
ε) ζηελ αλάζεζε εμσδηδαθηηθψλ αξκνδηνηήησλ ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ
ζρνιείνπ,
ζη) ζηελ επνπηεία θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο,
ε) ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηηξηαθψλ θαη άιισλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ
ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ,
ζ) ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ θαη ηνπ ρνιηθνχ
πκβνπιίνπ,
η) ζηε δηεμαγσγή επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη ζπλαληήζεσλ κε ηνλ ζπληνληζηή
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθνχ πληνληζκνχ
(ΠΔ.Κ.Δ..),
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ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ

ηα) ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο πιιφγνπο Γηδαζθφλησλ ηνπ λεπηαγσγείνπ ή δεκνηηθνχ
ζρνιείνπ αληίζηνηρα, ηνλ χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, ην ρνιηθφ πκβνχιην, ηε
ρνιηθή Δπηηξνπή θαη θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο,
ηβ) ζηε ξχζκηζε ινηπψλ ζεκάησλ πνπ εθθξεκνχλ (π.ρ. εγγξαθέο, κεηεγγξαθέο, ζρνιηθά
βηβιία) θαη νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία θαη ελέξγεηα είλαη απαξαίηεηε ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
2. Ο Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ απνζηέιιεη πξνο ελεκέξσζε κέρξη ην ηέινο επηεκβξίνπ ηνπ
θάζε ζρνιηθνχ έηνπο ζηνλ πξντζηάκελν εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ηνλ εηήζην ή ηξηκεληαίν
πξνγξακκαηηζκφ ησλ ζρνιηθψλ δξάζεσλ, ηελ θαηαλνκή ηκεκάησλ/ηάμεσλ θαη ην
πξφγξακκα εθεκεξηψλ.
3. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ απφ 15 έσο 21 Ηνπλίνπ γίλνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο
εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο ζρεηηθέο κε ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, ηελ απνηίκεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ θαηαγξαθή πξνηάζεσλ γηα βειηίσζή ηνπ ην επφκελν ζρνιηθφ
έηνο. Δηδηθφηεξα, νη εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο θαηά ηε ρξνληθή απηή πεξίνδν αθνξνχλ ηα εμήο:
α) ηελ θαηαλνκή ηάμεσλ/ηκεκάησλ γηα ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο ζηα ζρνιεία ζηα νπνία δελ
ζα ππάξρνπλ κεηαβνιέο ή ειιείςεηο δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ,
β) ηε ξχζκηζε δηνηθεηηθψλ θαη άιισλ ζεκάησλ (π.ρ. εγγξαθέο-κεηεγγξαθέο, παξαιαβή
ζρνιηθψλ βηβιίσλ),
γ) ηε δηεμαγσγή ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
πνξεία εθαξκνγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ απνινγηζκφ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ηελ απνηίκεζε ησλ ζρνιηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ εμαγσγή ησλ
αλαγθαίσλ εθηηκήζεσλ θαη αλαηξνθνδνηήζεσλ θαη ηελ θαηαγξαθή πξνηάζεσλ γηα ηε
βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ην επφκελν έηνο,
δ) ηε δηεμαγσγή επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη ζπλαληήζεσλ κε ηνλ πληνληζηή
Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηνπ νηθείνπ ΠΔ.Κ.Δ..,
ε) ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο πιιφγνπο Γηδαζθφλησλ ηνπ λεπηαγσγείνπ ή δεκνηηθνχ ζρνιείνπ
αληίζηνηρα, ηνλ χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, ην ρνιηθφ πκβνχιην, ηε ρνιηθή
Δπηηξνπή θαη θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο,
ζη) νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ή ελέξγεηα ε νπνία δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, είλαη ζχκθσλε κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη δηεπθνιχλεη ηελ
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
Άξζξν 11
A. Ωξνιόγην Πξόγξακκα θαη θαηαλνκή ηάμεωλ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ
ηνλ Δληαίν Σχπν Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ζε φια ηα Γεκνηηθά ρνιεία ηεο ρψξαο κε
ιεηηνπξγηθφηεηα απφ 4/ζέζηα θαη άλσ ην Δβδνκαδηαίν Χξνιφγην Πξφγξακκα Γηδαζθαιίαο
θαηαξηίδεηαη σο εμήο:
1. Χξνιφγην Πξφγξακκα
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2. Καηαλνκή ηνπ ρξφλνπ αλά δηδαθηηθφ αληηθείκελν ζηα εμαζέζηα θαη άλσ Γεκνηηθά ρνιεία.

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ΣΑΞΔΗ.
ΜΑΘΖΜΑΣΑ
ΓΛΧΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ
ΗΣΟΡΗΑ
ΜΔΛΔΣΖ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ
ΦΤΗΚΑ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΚΑΗ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ
ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΑ
ΑIΘΖΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ
Δηθαζηηθά
Μνπζηθή
Θεαηξηθή Αγσγή

Α

Β

9
5

9
5

3

3

2
1
1

2
1
1

Γ
Γ
Δληαίνο Σχπνο
8
8
4
4
2
2
2

Δ

Σ

7
4
2

7
4
2

2
3

2
3

1

1

2

2

2

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
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10
11
12
13
14
ΤΝΟΛΟ
ΧΡΧΝ

ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ
ΑΓΓΛΗΚΑ
ΔΤΔΛΗΚΣΖ ΕΧΝΖ
2ε ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
ΚΑΗ ΣΖ
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

3
2
3

3
2
3

3
3
2

3
3
2

2
3

2
3

2

2

1

1

1

1

1

1

30

30

30

30

30

30

Σν κάζεκα ηεο Γιψζζαο δηδάζθεηαη γηα ελλέα (9) ψξεο ζηηο Α΄ θαη Β΄ ηάμεηο, γηα νθηψ (8) ψξεο
ζηηο Γ΄ θαη Γ΄ θαη γηα επηά (7) ψξεο ζηηο Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεηο.
Σν κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ δηδάζθεηαη γηα πέληε (5) ψξεο ζηηο Α΄ θαη Β΄ ηάμεηο θαη γηα
ηέζζεξηο (4) ψξεο ζηηο Γ΄, Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεηο.
Σν κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο δηδάζθεηαη γηα δχν (2) ψξεο ζηηο Γ΄, Γ΄, Δ΄ θαη T΄ ηάμεηο.
Ζ Μειέηε Πεξηβάιινληνο δηδάζθεηαη γηα ηξεηο (3) ψξεο ζηηο Α΄ θαη Β΄ ηάμεηο θαη γηα δχν (2)
ψξεο ζηηο Γ΄ θαη Γ΄ ηάμεηο. Σν κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο δηδάζθεηαη γηα δχν (2) ψξεο ζηηο Δ΄ θαη
Σ΄ ηάμεηο.
Σν κάζεκα ησλ Φπζηθψλ δηδάζθεηαη γηα ηξεηο (3) ψξεο ζηηο Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεηο.
Σν κάζεκα ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο δηδάζθεηαη γηα κία (1) ψξα ζηηο Δ΄ θαη Σ΄
ηάμεηο.
Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ δηδάζθεηαη γηα δχν (2) ψξεο ζηηο Γ΄ θαη Γ΄ ηάμεηο θαη γηα κία (1)
ψξα ζηηο Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεηο.
Ζ Αηζζεηηθή Αγσγή πεξηιακβάλεη ηα καζήκαηα: Δηθαζηηθά, Μνπζηθή θαη Θεαηξηθή Αγσγή. Σν
κάζεκα ησλ Δηθαζηηθψλ δηδάζθεηαη γηα δχν (2) ψξεο ζηηο Α΄ θαη Β΄ ηάμεηο θαη γηα κία (1) ψξα
ζηηο Γ΄, Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεηο. Σν κάζεκα ηεο Μνπζηθήο δηδάζθεηαη γηα κία (1) ψξα ζε φιεο ηηο
ηάμεηο θαη ην κάζεκα ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο γηα κία (1) ψξα ζηηο Α΄, Β΄, Γ΄ θαη Γ΄ ηάμεηο.
Σν κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο δηδάζθεηαη γηα ηξεηο (3) ψξεο ζηηο Α΄, Β΄, Γ΄, θαη Γ΄ ηάμεηο θαη
γηα δχν (2) ψξεο ζηηο Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεηο.
Σν κάζεκα ησλ Αγγιηθψλ δηδάζθεηαη γηα δχν (2) ψξεο ζηηο Α΄ θαη Β΄ ηάμεηο θαη γηα ηξεηο (3)
ψξεο ζηηο ππφινηπεο ηάμεηο.
Ζ δεχηεξε μέλε γιψζζα δηδάζθεηαη γηα δχν (2) ψξεο ζηηο Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεηο.
Σν κάζεκα ησλ Σ.Π.Δ. δηδάζθεηαη γηα κία (1) ψξα εβδνκαδηαίσο ζε φιεο ηηο ηάμεηο.
Ζ Δπέιηθηε Εψλε δηδάζθεηαη γηα ηξεηο (3) ψξεο ζηηο ηάμεηο Α΄ θαη Β΄ θαη γηα δχν (2) ψξεο ζηηο
ηάμεηο Γ΄ θαη Γ΄.
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3.Καηαλνκή ηνπ ρξφλνπ αλά δηδαθηηθφ αληηθείκελν ζην πεληαζέζην Γεκνηηθφ ρνιείν:

4.Καηαλνκή ηνπ ρξφλνπ αλά δηδαθηηθφ αληηθείκελν ζην ηεηξαζέζην Γεκνηηθφ ρνιείν.
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5. Σν εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ ζπληάζζεηαη ην πξψην δεθαπελζήκεξν
ηνπ επηεκβξίνπ. Ζ ζχληαμε ηνπ εβδνκαδηαίνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ζπληζηά επζχλε
ηνπ Γηεπζπληή ή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ ζρνιείνπ θαη πινπνηείηαη κε βάζε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ
πιαίζην. Σν εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα ππνβάιιεηαη ζε ηξία αληίγξαθα ζηνλ
Πξντζηάκελν εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ γηα έγθξηζε. Ο Πξντζηάκελνο εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ
επηζηξέθεη έλα ζεσξεκέλν αληίγξαθν ζην ζρνιείν θαη έλα αληίγξαθν ζηνλ νηθείν Γηεπζπληή
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ αλαξηάηαη
ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ.
6. ηα δεκνηηθά ζρνιεία θάζε κάζεκα δηδάζθεηαη απνθιεηζηηθά απφ έλαλ κφλν εθπαηδεπηηθφ
θιάδνπ ΠΔ70 Γαζθάισλ ή απφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο φηαλ
πξφθεηηαη γηα ηα καζήκαηα εηδηθνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ηζρχνλ σξνιφγην πξφγξακκα.
Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο (Δηθαζηηθά,
Μνπζηθή, Θεαηξηθή Αγσγή) θαη ε Δπέιηθηε Εψλε, ηα νπνία κπνξνχλ λα αλαηίζεληαη ζε
πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ εθπαηδεπηηθνχο. Ζ Δπέιηθηε Εψλε αλαηίζεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο
φισλ ησλ θιάδσλ κε πξνηεξαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θιάδνπ ΠΔ70 Γαζθάισλ ηνπ
ηκήκαηνο.
7. ε πεξηπηψζεηο κε θάιπςεο ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ απφ εθπαηδεπηηθνχο ησλ αληίζηνηρσλ
θιάδσλ, ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο θαη ηεο Φπζηθήο Αγσγήο δχλαηαη
λα αλαηεζνχλ θαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ηνπ θιάδνπ ΠΔ70 Γαζθάισλ. Δηδηθφηεξα γηα ηα 4/ζέζηα
θαη 5/ζέζηα Γεκνηηθά ρνιεία ε δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ Σερλνινγηψλ
ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ), δχλαηαη λα αλαηεζεί ζε εθπαηδεπηηθνχο ηνπ
θιάδνπ ΠΔ70 Γαζθάισλ νη νπνίνη δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε Β΄ επηπέδνπ ζηηο ΣΠΔ.
8. ηα Γεκνηηθά κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ νξίδεηαη σο ππεχζπλνο γηα θάζε έλα
απφ ηα ιεηηνπξγνχληα ηκήκαηα απνθιεηζηηθά έλαο (1) εθπαηδεπηηθφο ηνπ θιάδνπ ΠΔ70
Γαζθάισλ ζηνλ νπνίν αλαηίζεληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ηνπ θιάδνπ
ΠΔ70 Γαζθάισλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην σξνιφγην πξφγξακκα ηεο ηάμεο ηνπ. ηα
Νεπηαγσγεία κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, νξίδεηαη ν λεπηαγσγφο ηνπ/ησλ
ηκήκαηνο/ησλ ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πξναηξεηηθνχ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο
αληίζηνηρα.
9. Ο νηθείνο Πξντζηάκελνο εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ εηζεγείηαη εγγξάθσο κέζσ ηνπ Γηεπζπληή
εθπαίδεπζεο, ζην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην (Π.Τ..Π.Δ.), πξνηείλνληαο ηελ
αμηνπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ πνπ πιενλάδνπλ ζηα ζρνιεία.
10.
Με απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ γίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ ηάμεσλ/ηκεκάησλ ην
δεχηεξν δεθαήκεξν ηνπ Ηνπλίνπ, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ θαη δελ ππάξρνπλ κεηαβνιέο ή
ειιείςεηο δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε θαηαλνκή ησλ ηάμεσλ θαη
ησλ ηκεκάησλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ δεθαεκέξνπ ηνπ
ζρνιηθνχ έηνπο. Γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ηάμεσλ/ηκεκάησλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο:
α) ν ρξφλνο αλάιεςεο ηκήκαηνο απφ εθπαηδεπηηθφ λα κελ ππεξβαίλεη ηε ζπλερφκελε δηεηία.
Ζ αλάιεςε ηνπ ίδηνπ ηκήκαηνο απφ εθπαηδεπηηθφ γηα ηξίηε ζπλερφκελε ρξνληά γίλεηαη
κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κε απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, παηδαγσγηθά
ηεθκεξησκέλε, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπληνληζηή εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.
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Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ επηηξέπεηαη ε αλάιεςε ηκήκαηνο απφ ηνλ ίδην εθπαηδεπηηθφ πέξαλ
ηεο ηξηεηίαο, ζπλερφκελεο ή κε.
β) ζπληζηάηαη λα απνθεχγεηαη ε θαη’ εμαθνινχζεζε αλάιεςε ησλ ίδησλ ηάμεσλ ή θχθινπ
ηάμεσλ (π.ρ. Α’ -Β’ Γεκνηηθνχ) απφ ηνλ ίδην εθπαηδεπηηθφ.
γ) ζπληζηάηαη, επίζεο, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα παηδαγσγηθνχο θαη ιφγνπο δενληνινγίαο λα
κελ αλαιακβάλνπλ ηκήκαηα ζηα νπνία θνηηνχλ ηα ηέθλα ηνπο.
δ) ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ, κε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ, θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα γηα ηελ
θαηαλνκή ηκεκάησλ θαη ηάμεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηκέξνπο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (φπσο ρξφληα ππεξεζίαο,
νξγαληθά ηνπνζεηεκέλνο, αλαπιεξσηήο, απνζπαζκέλνο) δελ κπνξεί λα απνηειεί θξηηήξην
γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ ηάμεσλ αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ.
11.
Αλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφςεσλ θαη πξνθχπηνπλ δπζθνιίεο ζηελ θαηαλνκή
ησλ ηάμεσλ/ηκεκάησλ, ν Γηεπζπληήο ή ν Πξντζηάκελνο νξίδεη κηα έθηαθηε ζπλεδξίαζε ζε
κηα πξνζπάζεηα ζχλζεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, ζηελ νπνία θαιείηαη θαη ν
πξντζηάκελνο εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ.

12.
Σν Δβδνκαδηαίν Χξνιφγην Πξφγξακκα Γηδαζθαιίαο βαζίδεηαη ζε παηδαγσγηθά θξηηήξηα
θαη ζην πιαίζην απηφ αμηνπνηείηαη ην ππνρξεσηηθφ δηδαθηηθφ σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
νη δηδαθηηθέο ψξεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Έσο φηνπ
ηνπνζεηεζεί ζηε ζρνιηθή κνλάδα ην ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πιήξε
αλάπηπμε ηνπ Δβδνκαδηαίνπ Χξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαζθαιίαο, απηφ αλακνξθψλεηαη
πξνζσξηλά, κε απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξντζηάκελν
εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ θαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή. πγθεθξηκέλα, αμηνπνηείηαη
πιήξσο ην ππνρξεσηηθφ δηδαθηηθφ σξάξην απφ ηηο δηδαθηηθέο ψξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ
είλαη ήδε ηνπνζεηεκέλνη ζηε ζρνιηθή κνλάδα.
13.
ε πεξίπησζε έθηαθηεο απνπζίαο εθπαηδεπηηθνχ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν ην σξάξην
απνρψξεζεο ησλ καζεηψλ απφ ην ζρνιείν δε δηαθνξνπνηείηαη απφ ην πξνβιεπφκελν, φπσο
απηφ νξίδεηαη ζην εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο. Ο ηξφπνο θάιπςεο
έθηαθηεο απνπζίαο εθπαηδεπηηθνχ απνθαζίδεηαη απφ ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ θαη
θαηαγξάθεηαη ζην Βηβιίν Πξάμεσλ ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ
ζρνιηθνχ έηνπο θαη δχλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη θαηά πεξίπησζε φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν. Ζ
απφθαζε πινπνηείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
14.
ηα ζπζηεγαδφκελα ζρνιεία ην σξνιφγην πξφγξακκα δηακνξθψλεηαη χζηεξα απφ
ζπλεξγαζία ησλ Γηεπζπληψλ ή Πξντζηακέλσλ θαη ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ησλ ζρνιείσλ
απηψλ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην έλα
ζρνιείν ζην άιιν θαη λα εμαζθαιίδνληαη φιεο νη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο εληαίνπ σξνινγίνπ
πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ παξφληνο πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο.
15. Γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ
ζπκπιεξψλνπλ ην σξάξηφ ηνπο ζην ζπζηεγαδφκελν ζρνιείν. Ζ ζπκπιήξσζε σξαξίνπ ζε
άιιν ζρνιείν γίλεηαη φηαλ ζην ζπζηεγαδφκελν δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ψξεο γηα
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ζπκπιήξσζε ή φηαλ απηή ζπληειεί ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ζε επίπεδν
Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.

16.Οινήκεξν Πξφγξακκα Δληαίνπ ηχπνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ

α) ην Οινήκεξν πξφγξακκα ηνπ Δληαίνπ ηχπνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ νξίδεηαη
αλά εκέξα ν εθπαηδεπηηθφο πνπ έρεη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ νινήκεξνπ
πξνγξάκκαηνο. Ζ εκεξήζηα επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα
αλαηίζεηαη ζε εθπαηδεπηηθφ θάζε εηδηθφηεηαο θαζψο θαη ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ.
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ θέξνπλ ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ζην Οινήκεξν Πξφγξακκα δελ
πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε επηδφκαηνο.
β) Με απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, νξίδνληαη: α) νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη
δηδάζθνπλ θαη ζπκπιεξψλνπλ ην ππνρξεσηηθφ δηδαθηηθφ ηνπο σξάξην ζην Οινήκεξν
Πξφγξακκα θαη β) αλά εκέξα, ν εθπαηδεπηηθφο πνπ έρεη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ
Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο.
γ) Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη
εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη δηδάζθνπλ ζην νινήκεξν πξφγξακκα, θαζψο θαη ε εκέξα γηα ηελ
νπνία έρεη νξηζηεί ν θάζε εθπαηδεπηηθφο πνπ έρεη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ νινήκεξνπ
πξνγξάκκαηνο, θνηλνπνηείηαη ζηνλ νηθείν Γηεπζπληή πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζηνλ
Πξντζηάκελν εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ, επηζπλάπηεηαη ζην εβδνκαδηαίν σξνιφγην
πξφγξακκα δηδαζθαιίαο νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο θαη αλαξηάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ζην
γξαθείν ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
δ) ην Οινήκεξν Πξφγξακκα εληάζζεηαη θαζεκεξηλά θαη γηα κία (1) δηδαθηηθή ψξα ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Μειέηεο-Πξνεηνηκαζίαο ην νπνίν αλαηίζεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο
ηνπ θιάδνπ ΠΔ70 Γαζθάισλ.
ε) ην Οινήκεξν Πξφγξακκα εληάζζεηαη θαζεκεξηλά θαη γηα κία (1) δηδαθηηθή ψξα
επηιεγφκελν δηδαθηηθφ αληηθείκελν απφ ηα αλαθεξφκελα: Σ.Π.Δ., Αγγιηθά, Αζιεηηζκφο,
Δηθαζηηθά, Μνπζηθή, Θεαηξηθή Αγσγή θαη Πνιηηηζηηθνί Όκηινη Γξαζηεξηνηήησλ. Σν
δηδαθηηθφ αληηθείκελν ησλ Πνιηηηζηηθψλ Οκίισλ Γξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα αλαηίζεηαη
ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ.
ζη) Σν Οινήκεξν Πξφγξακκα δηακνξθψλεηαη κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ,
χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Γηα ηε δηακφξθσζή ηνπ
ζπλππνινγίδνληαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ηεο ζρνιηθήο
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κνλάδαο θαζψο θαη ην ππάξρνλ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. Ζ ζεηξά ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο
(2ε θαη 3ε), θαηά ηε ζχληαμε ηνπ Δβδνκαδηαίνπ Χξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαζθαιίαο
ηνπ Οινήκεξνπ, πξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Οινήκεξνπ
Πξνγξάκκαηνο.
δ) Γχλαηαη λα ζπγθξνηείηαη ηκήκα Πξσηλήο Εψλεο (7:00-8:00), γηα ππνδνρή (7:00-7:15) θαη
ψξα εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (7:15-8:00), ζε ζρνιεία φπνπ δηαπηζηψλεηαη ζρεηηθή
αλάγθε. ην ηκήκα απηφ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ καζεηέο νη νπνίνη είλαη
εγγεγξακκέλνη θαη θνηηνχλ ζην νινήκεξν πξφγξακκα. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο Πξσηλήο Εψλεο καζεηψλ είλαη νη 7 καζεηέο γηα ζρνιεία κε
ιεηηνπξγηθφηεηα έσο 8/ζέζηα θαη 10 καζεηέο γηα ζρνιεία κε ιεηηνπξγηθφηεηα απφ 9/ζέζηα
θαη άλσ.
Ζ ζπγθξφηεζε θαη ε ιεηηνπξγία ηκήκαηνο πξσηλήο δψλεο καζεηψλ γίλεηαη χζηεξα απφ
ζρεηηθή αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ
αξκφδηνπ Πξντζηακέλνπ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ, κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη έγθξηζε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή
εθπαίδεπζεο.
Ο ρξφλνο απαζρφιεζεο ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ηκήκα Πξσηλήο Εψλεο
εληάζζεηαη ζηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζεσξείηαη σο δηδαθηηθή ψξα γηα ηνλ
εθπαηδεπηηθφ ν νπνίνο νξίδεηαη κε ζρεηηθή πξάμε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. Ζ
εκεξήζηα επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο Πξσηλήο Εψλεο δχλαηαη λα αλαηίζεηαη ζην
ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζπκπιήξσζε δηδαθηηθνχ σξαξίνπ.
ε) Καηά ηε ζχληαμε ηνπ Δβδνκαδηαίνπ Χξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο δελ παξαβηάδεηαη ην
εξγαζηαθφ θαη δηδαθηηθφ σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
ζ) Μέζα ζην πξψην πελζήκεξν θάζε κήλα, κε επζχλε ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο,
ζπληάζζεηαη θαη απνζηέιιεηαη ζηελ νηθεία δηεχζπλζε αλαιπηηθή θαηάζηαζε καζεηψλ πνπ
θνηηνχλ ζην νινήκεξν πξφγξακκα. Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ ηνπ νινήκεξνπ
πξνγξάκκαηνο δηαθφπηεηαη φηαλ ν καζεηήο ζπκπιεξψζεη 15 ζπλερφκελεο απνπζίεο νη
νπνίεο δε δηθαηνινγνχληαη απφ ηαηξηθή γλσκάηεπζε, φηαλ ν γνλέαο ή θεδεκφλαο ηνπ
δεηήζεη ηελ δηαθνπή ηεο θνίηεζεο κε γξαπηή αίηεζή ηνπ ή φηαλ ν γνλέαο ή θεδεκφλαο δελ
επηθαηξνπνηήζεη ηελ εγγξαθή ηνπ καζεηή θαηά ην 2o 15λζήκεξν ηνπ Ννεκβξίνπ θαη ην 1o
15λζεκεξν ηνπ Φεβξνπαξίνπ.
η) Με πξάμε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ νξίδνληαη νη εθεκεξεχνληεο απφ ην ζχλνιν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ζην Οινήκεξν Πξφγξακκα θαη θαζνξίδνληαη ηα θαζήθνληα
θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπο. Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ αλαξηάηαη ζην γξαθείν ηνπ
Γηεπζπληή θαη ζην γξαθείν ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
ηα) Καηά ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ απνθαζίδεη,
χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ ρνιηθνχ πκβνπιίνπ ζρεηηθή κε ην πιαίζην πιηθνηερληθήο
νξγάλσζεο, ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηεο «Γηαηξνθηθήο Αγσγήο» ησλ καζεηψλ πνπ
εγγξάθνληαη ζην Οινήκεξν Πξφγξακκα.
ηβ) Ζ δηδαθηηθή ψξα ηεο Γηαηξνθηθήο Αγσγήο αλαηίζεηαη, θαηά πξνηεξαηφηεηα, ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ ηε δεχηεξε ψξα (14.15-15.00) ηνπ νινήκεξνπ
πξνγξάκκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε, ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
θαη ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεηαη ε δηδαζθαιία
ηεο Γηαηξνθηθήο Αγσγήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ιεηηνπξγνχλησλ
ηκεκάησλ ηεο δεχηεξεο δηδαθηηθήο ψξαο (14.15-15.00) ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο.
ηγ) Με απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ νξίδνληαη νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εγγξαθή θαη θνίηεζε ησλ καζεηψλ ζην νινήκεξν πξφγξακκα.
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B. Ωξνιόγην Πξόγξακκα θαη θαηαλνκή ηάμεωλ Νεπηαγωγείνπ
ΠΡΧΗΝΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

*Ζ αιιαγή ηεο δηδαθηηθήο ψξαο δελ ζεκαίλεη αιιαγή δξαζηεξηφηεηαο. Ο Νεπηαγσγφο έρεη ηελ
επειημία λα πξνζαξκφδεη ην ρξφλν ησλ νξγαλσκέλσλ θαη ειεχζεξσλ δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα
κε ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ηεο ηάμεο.
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ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Σν ππνρξεσηηθφ σξάξην ιεηηνπξγίαο ζηνλ Δληαίν Σχπν Οινήκεξνπ Νεπηαγσγείνπ μεθηλά γηα
φια ηα ηκήκαηα ζηηο 8:30 θαη εθηείλεηαη έσο ηηο 13:00 (είθνζη πέληε -25- δηδαθηηθέο ψξεο
εβδνκαδηαίσο), ελψ ην πξναηξεηηθφ νινήκεξν πξφγξακκα εθηείλεηαη έσο ηηο 16:00.
2. Γχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη πξφσξε ππνδνρή, αλ ππάξρνπλ αηηήζεηο γνλέσλ, απφ 7:45- 8:30
κφλν γηα ηνπο καζεηέο πνπ επηιέγνπλ ην πξναηξεηηθφ νινήκεξν πξφγξακκα (13:00-16:00). Ο
ειάρηζηνο αξηζκφο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο πξφσξεο ππνδνρήο είλαη ηα πέληε (5)
λήπηα/πξνλήπηα.
3. Σν Δ.Χ.Π.Γ. ζπληάζζεηαη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ
επηεκβξίνπ απφ ην Γηεπζπληή ή ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ λεπηαγσγείνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ην
ζχιινγν δηδαζθφλησλ. Σν Δ.Χ.Π.Γ. βαζίδεηαη ζε παηδαγσγηθά θξηηήξηα, θαη ζην πιαίζην
απηφ, αμηνπνηείηαη ην ππνρξεσηηθφ δηδαθηηθφ σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη νη δηδαθηηθέο
ψξεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Σν Δ.Χ.Π.Γ. ππνβάιιεηαη ζε
ηξία αληίγξαθα ζηνλ Πξντζηάκελν εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ γηα ζεψξεζε, ν νπνίνο επηζηξέθεη
έλα ζεσξεκέλν αληίγξαθν ζην ζρνιείν θαη έλα ζηέιλεη γηα ελεκέξσζε ζηνλ νηθείν Γηεπζπληή
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ:
α) επηζπλάπηεηαη ζην Δ.Χ.Π.Γ. ηνπ ρνιείνπ,
β) αλαξηάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ζην γξαθείν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο
ζπλζήθεο ηνπ θάζε λεπηαγσγείνπ ην σξνιφγην πξφγξακκα κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη
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απφ ηνπο λεπηαγσγνχο, χζηεξα απφ ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξντζηάκελν εθπαηδεπηηθψλ
ζεκάησλ.
4. Καηά ηε ζχληαμε ησλ σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ ζε θακία πεξίπησζε, δελ παξαβηάδεηαη ην
εξγαζηαθφ θαη δηδαθηηθφ σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ ην νπνίν νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο.
5. Οη λεπηαγσγνί θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο είλαη απαξαίηεην λα
ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ
Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) θαη ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο
πνπδψλ (Α.Π..) γηα ην Νεπηαγσγείν θαζψο θαη ηελ πνιπκνξθία θαη αλνκνηνγέλεηα θάζε
ηάμεο λεπηαγσγείνπ, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ
καζεηψλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηηο καζεζηαθέο πεξηνρέο ηνπ ΓΔΠΠ-ΑΠ
αλαπηχζζνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη κπνξνχλ λα ιάβνπλ
ηε κνξθή ρεδίνπ Δξγαζίαο (project), ζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ή δηαζεκαηηθψλ νξγαλσκέλσλ
δξαζηεξηνηήησλ. Σν παηρλίδη (ειεχζεξν ή νξγαλσκέλν) θαηέρεη πξσηεχνληα ξφιν ζηελ
εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο σο θπξίαξρν κέζν αλάπηπμεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο ησλ
παηδηψλ.
6. Με απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ νξίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζην
ππνρξεσηηθφ πξφγξακκα θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζην νινήκεξν πξφγξακκα. ε
πεξίπησζε δηαθσλίαο ηελ νξηζηηθή ιχζε δίλεη ν πξντζηάκελνο εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ. Σν
Σκήκα Πξφσξεο Τπνδνρήο καζεηψλ αλαιακβάλεη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ δηδάζθεη ζην
ππνρξεσηηθφ πξφγξακκα. Αληίγξαθν ηεο παξαπάλσ απφθαζεο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ,
ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη δηδάζθνπλ ζην ππνρξεσηηθφ θαη ζην
νινήκεξν πξφγξακκα:
α) θνηλνπνηείηαη ζηνλ πξντζηάκελν εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ θαη ζηνλ νηθείν δηεπζπληή
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
β) επηζπλάπηεηαη ζην εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο νινήκεξνπ
πξνγξάκκαηνο,
γ) αλαξηάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ζην γξαθείν ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
7. ε φια ηα Δληαίνπ Σχπνπ Οινήκεξα Νεπηαγσγεία είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγήζεη Οινήκεξν
Πξφγξακκα κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
α) ηα 1/ζέζηα Νεπηαγσγεία ν ειάρηζηνο αξηζκφο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οινήκεξνπ
πξνγξάκκαηνο είλαη 5 θνηηψληεο καζεηέο (λήπηα/πξνλήπηα). Σα ζπζηεγαδφκελα
λεπηαγσγεία πνπ έρνπλ θνηλή ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη θνηλέο εγγξαθέο ινγίδνληαη σο
εληαία ζρνιηθή κνλάδα θαη αλάινγα κε ηα ηκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζα ππνινγίδεηαη ν
ειάρηζηνο αξηζκφο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο.
β) ηα 2/ζέζηα Νεπηαγσγεία ν ειάρηζηνο αξηζκφο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οινήκεξνπ
πξνγξάκκαηνο είλαη 10 θνηηψληεο καζεηέο (λήπηα - πξνλήπηα).
γ) ηα 3/ζέζηα θαη άλσ Νεπηαγσγεία ειάρηζηνο αξηζκφο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οινήκεξνπ
πξνγξάκκαηνο είλαη 14 θνηηψληεο καζεηέο (λήπηα/πξνλήπηα).
δ) Όηαλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζην νινήκεξν πξφγξακκα είλαη ρακειφηεξνο
ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη παξαπάλσ, ηφηε αλαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο κε
απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή εθπαίδεπζεο.
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ε) Μέζα ζην πξψην πελζήκεξν θάζε κήλα, κε επζχλε ηνπ Γηεπζπληή - πξντζηακέλνπ ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο, ζπληάζζεηαη θαη απνζηέιιεηαη ζηελ νηθεία δηεχζπλζε αλαιπηηθή
θαηάζηαζε καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζην νινήκεξν πξφγξακκα θαη ζην ηκήκα πξφσξεο
ππνδνρήο καζεηψλ.
ζη) Με απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ (Π.Τ..Π.Δ.) είλαη δπλαηφ λα
ηξνπνπνηείηαη ε ψξα έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
Νεπηαγσγείνπ αλαιφγσο ησλ ηνπηθψλ ή άιισλ ζπλζεθψλ ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε
ρξνληθή δηάξθεηά ηνπο.
Άξζξν 12
Δθεκεξία
1. Ζ εθεκεξία αθνξά ηελ επηηήξεζε ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζέιεπζεο θαη ηεο
απνρψξεζήο ηνπο απφ ην ζρνιείν, ηελ ψξα ησλ δηαιεηκκάησλ, ηε κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία
θαη ηε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα, ηνλ έιεγρν θαζαξηφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ θαη
νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ.
2. Ζ νξγάλσζε ηεο εθεκεξίαο ζε θάζε ζρνιείν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε πξαθηηθφ ηνπ πιιφγνπ
Γηδαζθφλησλ ζην νπνίν ξπζκίδνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ζρνιηθνχο ρψξνπο πνπ
επηηεξνχληαη, ηνλ αξηζκφ ησλ εθεκεξεπφλησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα θαζήθνληα θαη ηηο
αξκνδηφηεηέο ηνπο, ηελ εθεκεξία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο ή φηαλ
επηθξαηνχλ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Γηα ηε ξχζκηζε ησλ δεηεκάησλ απηψλ θαη
εηδηθφηεξα γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ εθεκεξεπφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ιακβάλνληαη
ππφςε ε νξγαληθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ, ε έθηαζε θαη ε ηδηνκνξθία ηνπ
ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη ελ γέλεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιείνπ.
3. ηα πνιπζέζηα ζρνιεία (απφ 4/ζέζηα θαη πάλσ) νη εθεκεξεχνληεο θαη ην πξφγξακκα ησλ
εθεκεξηψλ νξίδνληαη ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο κε πξάμε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. Ζ
θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ εθεκεξηψλ, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ εθεκεξία
ζην Οινήκεξν Πξφγξακκα, γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ χζηεξα απφ
πξφηαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ή ηνπ Τπνδηεπζπληή, ν νπνίνο θαη έρεη ηελ επνπηεία ηεο
εθεκεξίαο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. Σν πξφγξακκα ησλ εθεκεξηψλ
αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ππνβάιιεηαη ζηνλ
Πξντζηάκελν εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ.
4. Ζ εθεκεξία δελ αλήθεη ζηηο ππνρξεσηηθέο εμσδηδαθηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.1566/1985 (Α΄ 167) θαη απφ ηελ ππνρξέσζε άζθεζήο ηεο
απαιιάζζνληαη κφλν ν Γηεπζπληήο θαζψο θαη ν Τπνδηεπζπληήο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο
κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, κπνξεί λα απαιιαγεί εθπαηδεπηηθφο απφ ηελ
εθεκεξία, φηαλ δηαπηζηψλεηαη φηη ζπληξέρεη ιφγνο πνπ δηθαηνινγεί ηελ αδπλακία εθηέιεζεο
ησλ θαζεθφλησλ απηψλ εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
5. Έθηαθηε αληηθαηάζηαζε ή αλαπιήξσζε εθεκεξεχνληνο εθπαηδεπηηθνχ θαη αιιαγή ηεο
εκέξαο εθεκεξίαο γίλεηαη κφλν απφ ηνλ Γηεπζπληή ή ηνλ Τπνδηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ.
Οπνηαδήπνηε αληηθαηάζηαζε, αλαπιήξσζε θαη αιιαγή εθεκεξίαο ηεθκεξηψλεηαη θαη
θαηαγξάθεηαη ζην Ζκεξνιφγην ρνιηθήο Εσήο.
6. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην σξάξηφ ηνπο ζε δχν (2) ζρνιεία θάλνπλ εθεκεξία
κφλν ζην έλα, ζε απηφ ζην νπνίν δηδάζθνπλ πεξηζζφηεξεο ψξεο. Καζήθνληα εθεκεξίαο δελ
αλαηίζεληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ ζε ηξία θαη πεξηζζφηεξα ζρνιεία, φηαλ
ηνπιάρηζηνλ ην έλα απφ απηά ιεηηνπξγεί ζε ρσξηζηφ θηίξην. Σα ζπζηεγαδφκελα ζρνιεία
αλαθνξηθά κε ηελ αξκνδηφηεηα ηεο εθεκεξίαο ζεσξνχληαη σο έλα ζρνιείν.
7. ηα νιηγνζέζηα ζρνιεία, λεπηαγσγεία θαη δεκνηηθά ζρνιεία (1/ζεζηα, 2/ζεζηα θαη 3/ζεζηα)
εθεκεξεχνληεο είλαη φζνη νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
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8. Σα ζρνιεία πνπ ζπιιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 θαηαξηίδνπλ θνηλφ πίλαθα
εθεκεξεπφλησλ, ψζηε φινη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, αλεμάξηεηα απφ ην ζρνιείν
ζην νπνίν αλήθνπλ, λα πξαγκαηνπνηνχλ ηνλ ίδην εβδνκαδηαίν αξηζκφ εθεκεξηψλ. Ζ
επηηήξεζε γίλεηαη ρσξίο δηάθξηζε γηα φινπο ηνπο καζεηέο, αλεμάξηεηα απφ ην ζρνιείν ζην
νπνίν θνηηνχλ.
9. Τπεχζπλνο γηα ηελ επηηήξεζε ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο είλαη ν
εθπαηδεπηηθφο πνπ δηδάζθεη ηε ζπγθεθξηκέλε ψξα. Ο εθπαηδεπηηθφο εηζέξρεηαη ζηελ αίζνπζα
καδί κε ηνπο καζεηέο θαη κεηά ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο εμέξρεηαη απφ απηή φηαλ έρνπλ
απνρσξήζεη φινη νη καζεηέο, ζπλνδεχνληαο ηνπο καζεηέο ζην πξναχιην.
10. Ζ απνρψξεζε ησλ καζεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ηεο ηάμεο.
Απνρψξεζε καζεηή απφ ην ζρνιείν πξηλ ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ γίλεηαη κφλν ζε
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ έρνπλ ιεθζεί φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα
ηνπ (ελεκέξσζε θαη ζχκθσλε γλψκε γνλέσλ ή θεδεκφλσλ, εμαζθάιηζε ζπλνδείαο καζεηψλ
κε επζχλε ησλ γνλέσλ).

Άξζξν 13
Παξαθνινύζεζε θνίηεζεο καζεηώλ
1. Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ ζηα λεπηαγσγεία θαη ηα δεκνηηθά ζρνιεία παξαθνινπζείηαη απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, θαηαγξάθνληαη νη θαζεκεξηλέο απνπζίεο θαη θαηαρσξίδνληαη ζην
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ην νπνίν νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ.
2. Όηαλ έλαο καζεηήο απνπζηάδεη ζπζηεκαηηθά θαη αδηθαηνιφγεηα απφ ην ζρνιείν ν
εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο επηθνηλσλεί άκεζα κε ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο θαη ελεκεξψλεη ηνλ
Γηεπζπληή ή ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ ζρνιείνπ.
3. Δθφζνλ δελ επηιχεηαη ην πξφβιεκα ηεο ζπζηεκαηηθήο θαη αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο κε ηηο
ελέξγεηεο ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαδεηείηαη ν καζεηήο θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ
καζεηή κέζσ ηεο αζηπλνκηθήο θαη ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαζψο θαη ηεο αξκφδηαο θνηλσληθήο
ππεξεζίαο.
4. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλσηέξσ αλαδήηεζε δελ θέξεη απνηέιεζκα, αλαθέξεηαη ε
ζπζηεκαηηθή θαη αδηθαηνιφγεηε απνπζία ηνπ καζεηή ζηνλ αξκφδην Γηεπζπληή
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη νη ελέξγεηεο πνπ έρνπλ γίλεη. Ο αξκφδηνο Γηεπζπληήο
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αλαδεηεί ηνλ καζεηή ζε φια ηα ζρνιεία ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο.
Όηαλ θαη απηή ε ελέξγεηα δελ θέξεη απνηέιεζκα ν αξκφδηνο Γηεπζπληήο Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ππνβάιιεη ζρεηηθή αλαθνξά ζηνλ αξκφδην Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή
Δθπαίδεπζεο ν νπνίνο αλαδεηεί ηνλ καζεηή ζε φια ηα ζρνιεία ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο. Όηαλ
θαη απηή ε ελέξγεηα δελ θέξεη απνηέιεζκα ν Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο
ππνβάιιεη ζρεηηθή αλαθνξά ζηε Γηεχζπλζε πνπδψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε, ε νπνία
πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πνπ έγηλε. Ζ αλαδήηεζε ζε φια ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο
γίλεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε πνπδψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.
5. Αλ νη απνπζίεο ηνπ καζεηή ηνπ λεπηαγσγείνπ ππεξβαίλνπλ ηηο εθαηφ (100) αλά δηδαθηηθφ
έηνο, ε βεβαίσζε θνίηεζεο γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Α΄ Γεκνηηθνχ ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ
ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ πληνληζηή
Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ Νεπηαγσγψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν καζεηήο επαλαιακβάλεη ηε
θνίηεζε ζην λεπηαγσγείν. Παηδηά πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ
άξζξνπ 6 εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθψο ζην δεκνηηθφ.
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Άξζξν 14
Παηδαγωγηθέο ζπλαληήζεηο θαη ελεκέξωζε γηα ζέκαηα αγωγήο θαη πξνόδνπ ηωλ
καζεηώλ θαη καζεηξηώλ
1. Οη εθπαηδεπηηθνί πξαγκαηνπνηνχλ παηδαγσγηθέο ζπλαληήζεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα αγσγήο
θαη πξνφδνπ ησλ καζεηψλ κε πξσηνβνπιία θαη επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ή ηνπ Πξντζηακέλνπ
ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίεο ζθνπεχνπλ ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ηελ θαηαγξαθή
πξνβιεκάησλ, ηε ιήςε ζπιινγηθψλ απνθάζεσλ θαη ηελ πηνζέηεζε θνηλψλ πξαθηηθψλ πνπ
εθηηκψληαη σο πιένλ απνηειεζκαηηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο, ηελ
θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο, ηελ αλάπηπμε θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα
κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ελ γέλεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
2. Οη παηδαγσγηθέο ζπλαληήζεηο γηα ζέκαηα αγσγήο θαη πξνφδνπ ησλ καζεηψλ
πξαγκαηνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά αλά ηξίκελν θαη φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν απφ ηνλ
Γηεπζπληή ή ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ ζρνιείνπ ή/θαη ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ εθηφο
δηδαθηηθνχ θαη εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηηο ζπλαληήζεηο απηέο
κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ν ζπληνληζηήο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ
ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ.
3. Με ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ λεπηαγσγείνπ θαη δεκνηηθνχ ζρνιείνπ
θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο κεηάβαζεο ησλ καζεηψλ απφ ηε κία βαζκίδα ζηελ άιιε, κεηά
ηε ιήμε ή/θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο γηα ηνπο καζεηέο, ν χιινγνο
Γηδαζθφλησλ ησλ λεπηαγσγείσλ πξαγκαηνπνηεί παηδαγσγηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο
Γηεπζπληέο ησλ ζπζηεγαδφκελσλ ή φκνξσλ κε ηα λεπηαγσγεία δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη κε
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ ή/θαη ζα δηδάμνπλ ζηελ Α΄ Σάμε Γεκνηηθνχ πξνθεηκέλνπ
λα ελεκεξψλνληαη γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ζην λεπηαγσγείν
θαη ην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ζέκαηα αγσγήο θαη πξνφδνπ ησλ καζεηψλ ησλ λεπηαγσγείσλ
πνπ πξφθεηηαη λα θνηηήζνπλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν.
4. Ζ ελεκέξσζε γηα ζέκαηα αγσγήο θαη πξνφδνπ ησλ καζεηψλ είλαη δηθαίσκα ησλ
γνλέσλ/θεδεκφλσλ θαη θαζήθνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ
γηα ηε ζρνιηθή εξγαζία, ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ θαη γηα ζέκαηα αγσγήο ή δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ πξαγκαηνπνηείηαη:
α) ζηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ή/θαη ν Γηεπζπληήο ή
Πξντζηάκελνο ηνπ ζρνιείνπ ελεκεξψλνπλ ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο θαηά ηάμε ή ζπιινγηθά γηα
ην σξνιφγην πξφγξακκα θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηηο ψξεο θαη εκέξεο επηθνηλσλίαο θαη
ζπλεξγαζίαο καδί ηνπο ή γηα γεληθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αγσγή θαη ηελ πξφνδν ησλ
καζεηψλ θαη ελ γέλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ,
β) κία θνξά ηνπιάρηζηνλ ηνλ κήλα, ζε πξνθαζνξηζκέλε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ηκήκαηνο
εκέξα θαη ψξα, κεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ηνπ ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εληφο ηνπ
εξγαζηαθνχ σξαξίνπ. Ζ εκέξα θαη ε ψξα ζπλεξγαζίαο θαηαγξάθνληαη ζην Βηβιίν Πξάμεσλ
ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ θαη γλσζηνπνηνχληαη έγθαηξα ζηνπο γνλείο/θεδεκφλεο. Δπηπιένλ,
ν εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο κπνξεί λα ζπλαληεζεί θαη εθηάθησο κε ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο
θάζε θνξά πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν,
γ) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηνπ
ηξηκήλνπ κε επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ηνπ ηκήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη
ζπλαληήζεηο απηέο κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ πξνγξακκαηίδνληαη κε απφθαζε ηνπ
πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ θαη πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο δηδαθηηθνχ σξαξίνπ θαη εληφο ηνπ
εξγαζηαθνχ σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζε ρξφλν πνπ επηηξέπεη ηε κεγαιχηεξε
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ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ ζε απηέο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ
λ.1566/1985.
5. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ καζεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή
θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ν εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο ζπλεξγάδεηαη κε ην Γηεπζπληή ή
ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο, ηνπο
γνλείο/θεδεκφλεο ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο ησλ
καζεηψλ ή ησλ Δ.Γ.Δ.Α.Τ., φπνπ απηέο ιεηηνπξγνχλ, κε ηα νηθεία Κ.Δ..Τ., ηνλ αξκφδην
ζπληνληζηή εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ην ζπληνληζηή εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ εηδηθήο αγσγήο θαη
εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο γηα ηελ
πξνζηαζία θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Ζ αιιαγή
πεξηβάιινληνο ηνπ καζεηή είλαη κέηξν παηδαγσγηθνχ ειέγρνπ θαη κπνξεί λα γίλεη κε
απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ:
α) φηαλ πξφθεηηαη γηα αιιαγή ηκήκαηνο,
β) κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ γνλέα/θεδεκφλα φηαλ πξφθεηηαη γηα αιιαγή ζρνιείνπ.

Άξζξν 15
πλεδξηάζεηο πιιόγνπ Γηδαζθόληωλ θαη ρνιηθνύ πκβνπιίνπ
1. Οη ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ πξαγκαηνπνηνχληαη χζηεξα
απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ:
α) πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ (1-11 επηεκβξίνπ)
β) ζην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ,
γ) κεηά ηε ιήμε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ (15-21 Ηνπλίνπ)
Πέξαλ απηψλ ησλ ηαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ ζπλεδξηάδεη έθηαθηα
χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Γηεπζπληή ή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ ζρνιείνπ ή χζηεξα απφ
γξαπηή αίηεζε πξνο ηνλ Γηεπζπληή ή ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ ζρνιείνπ ηνπιάρηζηνλ απφ ην έλα
ηξίην (1/3) ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ.
2. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ
είλαη ππνρξεσηηθή θαη ε απνπζία κέινπο πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη επαξθψο.
3. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο εξγαζηαθνχ θαη
εθηφο δηδαθηηθνχ σξαξίνπ.
4. Θέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηελ πθηζηάκελε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία ή είλαη αληίζεηα
απφ ηνπο λφκνπο θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελα
ζπδήηεζεο θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο.
5. Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ηνλ ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλεδξίαζεο
νξίδεη ν Πξφεδξνο ή ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ πνπ δήηεζαλ ηε ζχγθιεζε ηνπ
νξγάλνπ ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε. Δηζήγεζε επί ησλ ζεκάησλ θάλεη ν Γηεπζπληήο ή ν
Πξντζηάκελνο ηνπ ζρνιείνπ ή άιινο εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ή
ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ ζρνιείνπ ή απφ ην χιινγν Γηδαζθφλησλ.
6. Οη απνθάζεηο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ
παξφλησλ θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε άπνςε κε ηελ νπνία ηάζζεηαη ν
πξφεδξνο. Όηαλ νη πξνηάζεηο είλαη πεξηζζφηεξεο θαη θακηά δε ζπγθεληξψλεη ηελ απφιπηε
πιεηνςεθία, ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη αλάκεζα ζηηο δπν επηθξαηέζηεξεο. Σν κέινο πνπ
απέρεη απφ ηελ ςεθνθνξία ή δίλεη ιεπθή ςήθν ζεσξείηαη απφλ. Ζ ςεθνθνξία είλαη θαλεξή.
Μπζηηθή ςεθνθνξία δηεμάγεηαη φηαλ πξνβιέπεηαη απφ ζρεηηθή εηδηθή δηάηαμε ή απνθαζίδεη
ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ θαηά πιεηνςεθία.
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7. Οη χιινγνη ησλ Γηδαζθφλησλ ησλ ζπζηεγαδφκελσλ ζρνιείσλ, αλεμαξηήησο βαζκίδαο,
κπνξνχλ λα ζπλεδξηάδνπλ απφ θνηλνχ ηαθηηθά ή έθηαθηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπζηέγαζε ησλ ζρνιείσλ. ηηο θνηλέο απηέο ζπλεδξηάζεηο
πξνεδξεχνπλ εθ πεξηηξνπήο νη Γηεπζπληέο ή νη Πξντζηάκελνη ησλ ζπζηεγαδφκελσλ ζρνιείσλ.
8. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ ρνιηθνχ πκβνπιίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηαθηηθά ηξεηο (3) θνξέο
ηνλ ρξφλν θαη έθηαθηα, φπνηε ην δεηήζεη ν Γηεπζπληήο ή ν Πξντζηάκελνο ηνπ ζρνιείνπ ή δχν
ηνπιάρηζηνλ θνξείο, πνπ κεηέρνπλ ζην ρνιηθφ πκβνχιην. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ ρνιηθνχ
πκβνπιίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη’ αλαινγία φπσο θαη νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ
Γηδαζθφλησλ.

Άξζξν 16
ρνιηθέο δξάζεηο ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δωήο
1. ρνιηθέο δξάζεηο ζεσξνχληαη φιεο νη πξνγξακκαηηζκέλεο θαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο
δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζπκπιεξψλνπλ θαη εκπινπηίδνπλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ.
Πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ, εληφο ή/θαη εθηφο ηνπ
ζρνιείνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε άιια ζρνιεία ή/θαη κε άιινπο θνξείο (φπσο Μνπζεία, Κέληξα
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ζρνιηθά δίθηπα, επηζηεκνληθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο
θαη θνξείο, βηβιηνζήθεο, θπζηνιαηξηθέο ιέζρεο θ.ιπ.). Οη δξάζεηο απηέο έρνπλ
δηεπηζηεκνληθφ/δηαζεκαηηθφ, βησκαηηθφ ραξαθηήξα θαη ελζαξξχλνπλ ηε δηεξεχλεζε.
Απνζθνπνχλ ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ζηελ
αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, ζηελ αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα, ζηελ
έθθξαζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ζηε ζπλεξγαηηθφηεηα, ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο
ππεπζπλφηεηαο θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην θπζηθφ θαη
αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. Οη ζρνιηθέο δξάζεηο ζπληεινχλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ δεκνθξαηηθνχ
ήζνπο, ζην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα θαη επηηεινχλ αληηζηαζκηζηηθφ ξφιν
παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληέο ηνπο.
2. ηηο ζρνιηθέο δξάζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη:
α) φζεο δξάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο ζρνιείνπ θαη απαηηνχλ κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ
απφ ην ζρνιείν, φπσο ε εκεξήζηα εθπαηδεπηηθή εθδξνκή, νη εθπαηδεπηηθέο αληαιιαγέο, νη
δηδαθηηθέο επηζθέςεηο, νη πνιηηηζηηθέο δξάζεηο, νη αζιεηηθέο εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο,
νη εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ θ.ιπ.. Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ
καζεηψλ ζηηο παξαπάλσ δξάζεηο απαηηείηαη ε έγγξαθε ζχκθσλε γλψκε ησλ Γνλέσλ θαη
Κεδεκφλσλ ηνπο,
β) φζεο δξάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ζρνιείνπ, φπσο είλαη νη επηζθέςεηο θαη εθδειψζεηο
θαιιηηερλψλ κνπζηθήο, ζεάηξνπ, ρνξνχ, εηθαζηηθψλ ηερλψλ ή εηδηθψλ επηζηεκφλσλ πνπ
θαινχληαη ζην ζρνιείν ή ηελ ηάμε/ηκήκα γηα λα πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο
πνπ πξνάγνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, νη εθζέζεηο έξγσλ καζεηψλ, νη ηνπηθέο θαη
πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, νη ρνξσδίεο, νη ρνξεπηηθέο παξαζηάζεηο, νη αζιεηηθνί αγψλεο, νη
ζρνιηθέο ενξηέο, νη εθζέζεηο βηβιίσλ θ.ιπ.,
γ) εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ή έμνδνη ησλ καζεηψλ ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ην ζρνιείν,
πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη φρη κεγαιχηεξεο ησλ δχν δηδαθηηθψλ σξψλ, πνπ
πινπνηνχληαη ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ηεο
βησκαηηθήο κάζεζεο θαη ηνπ επξχηεξνπ αλνίγκαηνο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία. Γηα ηε
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο παξαπάλσ δξάζεηο απαηηείηαη ε έγγξαθε ζπλαίλεζε ησλ
Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπο.
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ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε 2γ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππεχζπλνο
ζπλνδφο εθπαηδεπηηθφο νξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ν εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο ζχκθσλα
κε ην ΔΧΠ δηδάζθεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή/-εο ψξα/-εο ζηε/ζην ηάμε/ηκήκα. Οη
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο 2α θαη 2γ ηνπ παξφληνο άξζξνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο ηα δχν ηξίηα (2/3) ησλ
καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο.
3. Οη ζρνιηθέο δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα α θαη β ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ εληάζζνληαη ζηνλ εηήζην ή ζηνλ ηξηκεληαίν πξνγξακκαηηζκφ πνπ θάλεη ην θάζε
ζρνιείν, κεηά απφ απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. ηε ζπλέρεηα ππνβάιινληαη γηα
ελεκέξσζε ζηνλ Πξντζηάκελν εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ, ν νπνίνο κπνξεί λα δηαηππψλεη ηηο
δηθέο ηνπ παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο. Ζ επηινγή θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ
απηψλ πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ηα νπνία νξίδνληαη απφ ην
Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Η.Δ.Π). Πέξαλ ησλ θξηηεξίσλ απηψλ ν
πξνγξακκαηηζκφο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αθξηβή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηφπν
πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ, ηνπο φξνπο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή κεηαθίλεζε ησλ
καζεηψλ, ηηο ηάμεηο/ηκήκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ, ηνπο ππεχζπλνπο-ζπλνδνχο εθπαηδεπηηθνχο
θ.ιπ.. ηελ πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν είλαη απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηνλ αξρηθφ
πξνγξακκαηηζκφ, επαλαιακβάλεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία. Σν ζρνιείν ελεκεξψλεη εγθαίξσο ηνπο
γνλείο/θεδεκφλεο γηα ηηο ζρνιηθέο δξάζεηο πνπ έρεη πξνγξακκαηίζεη είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
δηδαθηηθνχ έηνπο είηε θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ηξηκήλνπ.
4. Οη ζρνιηθέο δξάζεηο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξ. 2 κπνξεί λα κελ εληάζζνληαη ζηνλ
εηήζην ή ηξηκεληαίν πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ζρνιείνπ, αιιά λα είλαη έθηαθηεο κεηαθηλήζεηο ησλ
καζεηψλ, νπφηε εγθξίλνληαη απφ ην Γηεπζπληή ή ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ ζρνιείνπ, χζηεξα απφ
εηζήγεζε ησλ δηδαζθφλησλ πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εθάζηνηε ζρνιηθή δξάζε θαη ζα
ζπλνδεχνπλ ηνπο καζεηέο ζε απηή, ηε γξαπηή ή πξνθνξηθή ελεκέξσζε ηνπ πξντζηακέλνπ
εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ θαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη απφ ην
Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Η.Δ.Π.). Οη κεηαθηλήζεηο απηέο κπνξεί λα αθνξνχλ είηε
φιν ην ζρνιείν είηε ηάμε θαη ηκήκα.
5.
Οη ζρνιηθέο δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 δελ κπνξεί
λα ππεξβαίλνπλ ηηο ελλέα (9) γηα θάζε δηδαθηηθφ έηνο, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ζην άζξνηζκα
απηφ ε εκεξήζηα εθπαηδεπηηθή εθδξνκή. Οη ζρνιηθέο δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
πεξίπησζε γ΄ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηηο έμη (6) γηα θάζε δηδαθηηθφ έηνο.
6. Ζκεξήζηεο εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ
πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. ηηο εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη γνλείο
ησλ καζεηψλ χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. ε θάζε πεξίπησζε νη
εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε ησλ εκεξήζησλ εθδξνκψλ θαη ηελ
επηηήξεζε ησλ καζεηψλ. Οη εθδξνκέο απηέο γίλνληαη αλά ζρνιείν ή αλά ηάμεηο θαη φρη αλά
ηκήκα. Δμαηξεηηθά, είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ρσξηζηψλ εκεξήζησλ εθδξνκψλ απφ κηα
ηάμε, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ θαη εθφζνλ απηφ επηβάιινπλ
ηδηαίηεξνη παηδαγσγηθνί ιφγνη. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εκεξήζησλ εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ
απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ ησλ
ηάμεσλ, γηα ηηο νπνίεο νξγαλψλεηαη θάζε εκεξήζηα εθπαηδεπηηθή εθδξνκή. ην πξαθηηθφ ηνπ
πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ αλαθέξνληαη o ηφπνο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εθδξνκψλ, ν ρξφλνο
αλαρψξεζεο θαη επηζηξνθήο, ην κέζν κεηαθνξάο, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηνπο
καζεηέο, θαζψο θαη ην φλνκα ηνπ ππεπζχλνπ θάζε εθδξνκήο. Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ
ππνβάιιεηαη ζηελ νηθεία Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ελεκέξσζε, ν
πξντζηάκελνο ηεο νπνίαο δχλαηαη λα δηαηππψλεη παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο, νη νπνίεο δελ
δεζκεχνπλ ηε ζρνιηθή κνλάδα.
7. Οη επηζθέςεηο, ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη αληαιιαγψλ θαη
θηινμελίαο εηδηθψλ θνξέσλ, ζην εζσηεξηθφ, θαζψο θαη νη δηδαθηηθέο επηζθέςεηο ζηα Κέληξα
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Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο/Κέληξα Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία, κε ή ρσξίο
δηαλπθηεξεχζεηο, πξαγκαηνπνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, ε νπνία
ππνβάιιεηαη ζηελ νηθεία Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ελεκέξσζε, ν
πξντζηάκελνο ηεο νπνίαο δχλαηαη λα δηαηππψλεη παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο, νη νπνίεο δελ
δεζκεχνπλ ηε ζρνιηθή κνλάδα, ελψ νη επηζθέςεηο ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
θαη αληαιιαγψλ θαη θηινμελίαο εηδηθψλ θνξέσλ ζην εμσηεξηθφ πξαγκαηνπνηνχληαη κε
απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
7Α. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ δχλαηαη λα θαζνξίδεηαη θάζε
ζέκα ζρεηηθφ κε ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ θαη
επηζθέςεσλ, θαζψο θαη ελ γέλεη κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 6 θαη 7.
8. Οη δηδαθηηθέο επηζθέςεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ρψξνπο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο
αλαθνξάο ή ζε ρψξνπο ηερλνινγηθνχ ή επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο είλαη ηα κνπζεία,
νη αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηα αξρηηεθηνληθά κλεκεία, νη εθθιεζίεο, ηα εξγαζηήξηα θαιιηηερλψλ,
ηα ζέαηξα, νη ρψξνη παξαζηάζεσλ, ηα πιαλεηάξηα, ηα ελπδξεία θ.ιπ. θαη έρνπλ ζθνπφ λα
δηεπξχλνπλ ηνλ πνιηηηζηηθφ νξίδνληα ησλ καζεηψλ θαη λα ηνπο ελζαξξχλνπλ λα θαηαλνήζνπλ
θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηνλ θπζηθφ θαη θαηαζθεπαζκέλν θφζκν. Πξνθεηκέλνπ νη δηδαθηηθέο
επηζθέςεηο λα αληαπνθξίλνληαη ζε παηδαγσγηθνχο θαη δηδαθηηθνχο ζηφρνπο απαηηείηαη ν
θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο ηνπο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: α) ηνπο επηδησθφκελνπο
ζθνπνχο θαη ζηφρνπο, β) ηηο δξαζηεξηφηεηεο πξνεηνηκαζίαο κειέηεο ηνπ ζέκαηνο κέζα ζηελ
ηάμε, γ) ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ρψξν ηεο επίζθεςεο θαη δ) ηελ απνηίκεζε ηεο φιεο
δηαδηθαζίαο θαη ηελ εμαγσγή ησλ αλαγθαίσλ εθηηκήζεσλ θαη αλαηξνθνδνηήζεσλ. Κάζε
δηδαθηηθή επίζθεςε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηή ηα δχν
ηξίηα (2/3) ηνπιάρηζηνλ ησλ καζεηψλ θάζε ηκήκαηνο/ηάμεο.
9. ηηο ζρνιηθέο δξάζεηο κπνξεί λα πάξεη κέξνο φιν ην ζρνιείν ή κεξηθέο ηάμεηο, Ζ
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε απηέο κπνξεί θαη λα παξαηαζεί πέξαλ ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ,
κέρξη θαη δχν δηδαθηηθέο ψξεο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ θαζίζηαηαη αλαγθαίν γηα ηελ
νινθιήξσζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο.
10. Ζ ζπκκεηνρή φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ζρνιηθέο δξάζεηο είλαη ππνρξεσηηθή.
Μεηαθνξά σξαξίνπ εξγαζίαο ζε απνγεπκαηηλέο ψξεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί έσο δχν (2) θνξέο αλά δηδαθηηθφ έηνο κε απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ
δηδαζθφλησλ γηα ηελ νπνία ελεκεξψλεηαη ν νηθείνο Γηεπζπληήο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
11. Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο ζρνιηθέο δξάζεηο απνηειεί κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο θαη πξνυπνζέηεη ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ζπκκεηνρήο απφ ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο.
Οη καζεηέο πνπ δελ παίξλνπλ κέξνο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη κεηαθίλεζε,
απνρσξνχλ απφ ην ζρνιείν κε ζπλνδεία ησλ γνλέσλ ηνπο.
12. Ζ παξνπζία ηξίησλ πξνζψπσλ ζην ζρνιείν ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 2 πξνυπνζέηεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ
θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ. Δμαίξεζε απνηειεί ε
παξνπζία θνηηεηψλ/ζπνπδαζηψλ γηα ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ή θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ
νξίδεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εηδηθέο δηαηάμεηο.

Άξζξν 17
Δπηκνξθωηηθέο δξάζεηο
1.
Με απφθαζε ηνπ ζπληνληζηή εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ρσξίο λα απαηηείηαη άδεηα άιιεο
αξρήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κέρξη δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο ην ρξφλν αλά ηάμε γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη εκεξίδσλ. ηα επηκνξθσηηθά απηά ζεκηλάξηα
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θαη ηηο εκεξίδεο ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά φινη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθέξεηαο ή νκάδεο
εθπαηδεπηηθψλ θαηά ζρνιεία ή ηάμεηο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ζη΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55
ηνπ λ. 1566/1985.
2.
θνπφο ησλ επηκνξθσηηθψλ απηψλ ζπλαληήζεσλ είλαη ε εμέηαζε ησλ ζεκάησλ πνπ
έρνπλ ζρέζε κε ηελ επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ
εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ην ζπληνληζκφ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ
απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ή ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ παξαθσιχνπλ ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. ε θάζε πεξίπησζε, γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ζεκαηηθνχ
πεξηερνκέλνπ ησλ επηκνξθσηηθψλ απηψλ ζπλαληήζεσλ ν νηθείνο ζπληνληζηήο εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πεξηθέξεηαο ή νκάδσλ
εθπαηδεπηηθψλ θαηά ζρνιεία ή ηάμεηο.
3.
Μέζα ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ηελ 1ε έσο ηελ 10ε επηεκβξίνπ θαη απφ ηελ 15ε
έσο ηελ 21ε Ηνπλίνπ κπνξεί λα δηνξγαλψλνληαη απφ ην ζπληνληζηή εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
επηκνξθσηηθέο δξάζεηο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο δνκέο ππνζηήξημεο ηεο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο.

Άξζξν 18
Έλαξμε Ηκεξήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνζέιεπζε - Απνρώξεζε καζεηώλ -Αζθάιεηα
καζεηώλ
Α. Νεπηαγωγεία
1. Σν θαζεκεξηλφ εκεξήζην ζρνιηθφ πξφγξακκα αξρίδεη κε ηελ πξνζέιεπζε ησλ λεπίσλπξνλεπίσλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ηελ ψξα πνπ πξνβιέπεηαη ζην ΔΧΠ. Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ
λεπηαγσγείσλ παξαιακβάλνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ είζνδν ηεο/ησλ ηάμεο/ηάμεσλ ηνπ
λεπηαγσγείνπ θαη νη γνλείο-ζπλνδνί απνρσξνχλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηεο
πξνζέιεπζεο ησλ λεπίσλ/πξνλεπίσλ δελ παξεπξίζθεηαη ρσξίο άδεηα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ
θαλείο εθηφο ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ
πξαγκαηνπνηείηαη θνηλή πξνζεπρή ησλ λεπίσλ-πξνλεπίσλ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Ζ
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ άιινπ δφγκαηνο ζηελ θνηλή πξνζεπρή δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Ζ
αζθαιήο πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζε ησλ καζεηψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ γίλεηαη κε επζχλε ησλ
γνλέσλ / θεδεκφλσλ, νη νπνίνη έρνπλ ππνγξάςεη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε φπνπ
αλαθέξνληαη ηα πξφζσπα πνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο καζεηέο.
2. Με ζθνπφ λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ λεπίσλ-πξνλεπίσλ θαη λα απνηξέπεηαη ε
αλαίηηα είζνδνο θαη έμνδνο απηψλ απφ ηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη ε είζνδνο
αηφκσλ πνπ νπδεκία ζρέζε έρνπλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ νη ζχξεο εηζφδνπ-εμφδνπ ζην ρψξν
ηνπ ζρνιείνπ παξακέλνπλ θιεηζηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κε επζχλε ησλ
Γηεπζπληψλ ή Πξντζηακέλσλ ησλ λεπηαγσγείσλ. Καλέλα άηνκν πιελ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δε
κπνξεί λα παξακέλεη εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πιιφγνπ
Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, αλεμάξηεηα αλ ηνπο έρεη δηαηεζεί ή φρη εηδηθφο ρψξνο γηα ηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπο.
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Β. Γεκνηηθά
1.
Σν θαζεκεξηλφ εκεξήζην ζρνιηθφ πξφγξακκα αξρίδεη κε ηελ πξνζέιεπζε ησλ καζεηψλ
ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ηελ ψξα πνπ πξνβιέπεηαη ζην ΔΧΠ. ην Γεκνηηθφ ρνιείν νη
ππεχζπλνη εθπαηδεπηηθνί εθεκεξίαο ππνδέρνληαη ηνπο καζεηέο ζηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ θαη νη
γνλείο-ζπλνδνί απνρσξνχλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζέιεπζεο ησλ καζεηψλ δελ
παξεπξίζθεηαη ρσξίο άδεηα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαλείο εθηφο ησλ καζεηψλ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ. Σελ ψξα πνπ πξνβιέπεηαη ζην ΔΧΠ, κεηά ην ερεηηθφ ζήκα (θνπδνχλη), κε
επζχλε ησλ εθεκεξεπφλησλ θιείλεη ε είζνδνο θαη νη καζεηέο ζπγθεληξψλνληαη θαηά ηκήκαηα
ή ηάμεηο ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρψξν θαη ηα ηκήκαηα ή ηηο ηάμεηο επηηεξνχλ νη δηδάζθνληεο ζε
απηά ηελ 1ε δηδαθηηθή ψξα. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη θνηλή
πξνζεπρή ησλ καζεηψλ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην πξναχιην ηνπ ζρνιείνπ κε επζχλε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εθεκεξεχνπλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ άιινπ δφγκαηνο ζηελ θνηλή
πξνζεπρή δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Ο Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ ή
δηδάζθσλ εθπξνζσπψληαο ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ πξνβαίλεη ζε πηζαλέο αλαθνηλψζεηονδεγίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηε καζεηηθή δσή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο κέξαο ή θαη ζε γεληθφηεξα ζέκαηα.
2.
Μεηά ην πέξαο ηεο πξσηλήο ζπγθέληξσζεο νη καζεηέο θαηά ηκήκαηα θαη νξγαλσκέλα
θαηεπζχλνληαη ζηηο αίζνπζέο ηνπο ζπλνδεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ηελ 1ε ψξα. Με
ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ζχκθσλα κε ην σξνιφγην πξφγξακκα, νη καζεηέο θαηά ηκήκαηα θαη
νξγαλσκέλα θαηεπζχλνληαη ζηελ έμνδν ηνπ ζρνιείνπ ζπλνδεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ
δηδάζθνπλ ηελ ηειεπηαία δηδαθηηθή ψξα.
3.
Με ζθνπφ λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαη λα απνηξέπεηαη ε αλαίηηα
είζνδνο θαη έμνδνο απηψλ απφ ηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη ε είζνδνο αηφκσλ
πνπ νπδεκία ζρέζε έρνπλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ, νη ζχξεο εηζφδνπ-εμφδνπ ζην ρψξν ηνπ
ζρνιείνπ παξακέλνπλ θιεηζηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κε επζχλε ησλ
Γηεπζπληψλ ή Πξντζηακέλσλ ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ. Καλέλα άηνκν πιελ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ δε κπνξεί λα παξακέλεη εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαηά ηε δηάξθεηα
ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, αλεμάξηεηα αλ ηνπο έρεη δηαηεζεί ή φρη
εηδηθφο ρψξνο γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπο.

Άξζξν 19
Λεηηνπξγία ζπζηεγαδόκελωλ ζρνιείωλ
1. Σα ζπζηεγαδφκελα λεπηαγσγεία θαη ηα ζπζηεγαδφκελα δεκνηηθά ζρνιεία έρνπλ ηε
δηνηθεηηθή ηνπο απηνηέιεηα θαη ιεηηνπξγνχλ κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο, ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη
ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο. Πξνλνκηαθή ιεηηνπξγία θάπνηνπ απφ ηα ζπζηεγαδφκελα ζρνιεία ζε
θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη. Σα ζπζηεγαδφκελα ζρνιεία ιεηηνπξγνχλ κε ηηο ίδηεο
ζπλζήθεο σξαξίνπ εξγαζίαο, ρξήζεο γξαθείσλ, αηζνπζψλ, ινηπψλ ρψξσλ θαη παίξλνληαη ηα
κέηξα εθείλα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ηζνηηκία ησλ ζρνιείσλ θαη ηε θνίηεζε ησλ καζεηψλ ζε
ηζνπιεζή ηκήκαηα.
2. Γηαθνξνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ζπζηεγαδφκελσλ ζρνιείσλ επηηξέπεηαη
χζηεξα απφ γλψκε ησλ δηεπζπληψλ ή ησλ πξντζηακέλσλ ησλ ζρνιείσλ, ηνπ ζπιιφγνπ
δηδαζθφλησλ θαη ηνπ δηεπζπληή πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη εθφζνλ απηφ εμππεξεηεί ηνπο
καζεηέο θαη ηνπο γνλείο /θεδεκφλεο ηνπο.
3. Δπηπιένλ ιακβάλνληαη φια εθείλα ηα κέηξα, κε ηα νπνία εμαζθαιίδνληαη νη ίδηεο
ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο ζηνπο καζεηέο αιιά θαη νη ίδηεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο γηα ηνπο
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εθπαηδεπηηθνχο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη φηαλ ηκήκα ή ηκήκαηα ελφο ζρνιείνπ έρνπλ
παξάιιειε ιεηηνπξγία κε άιιν ζρνιείν. ηα ζπζηεγαδφκελα ζρνιεία κε θνηλφ ή φρη σξάξην
εξγαζίαο κε απφθαζε ησλ πιιφγσλ Γηδαζθφλησλ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη θνηλέο
εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο.
4. Όηαλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζηα ζπζηεγαδφκελα λεπηαγσγεία δελ επηηξέπεη ηε
ιεηηνπξγία φισλ ησλ ηκεκάησλ, ιφγσ κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ, κε απφθαζε ηνπ
Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, κπνξεί λα αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία
ηκήκαηνο/ηκεκάησλ, κε πξνηεξαηφηεηα αλαζηνιήο ζηα λεπηαγσγεία πνπ έρνπλ ηα
πεξηζζφηεξα ηκήκαηα. ε πεξίπησζε ζπζηεγαδφκελσλ λεπηαγσγείσλ κε ίδην αξηζκφ
ηκεκάησλ πνπ πξνθχπηεη αλαγθαηφηεηα αλαζηνιήο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ, αλαζηέιιεηαη ην/ηα
ηκήκα/ηα ηνπ ζρεηηθά πξνζθάησο ηδξπκέλνπ λεπηαγσγείνπ. Ζ θαηαλνκή ησλ καζεηψλ ησλ
ηκεκάησλ ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία αλαζηέιιεηαη γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
5. Όηαλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζηα ζπζηεγαδφκελα δεκνηηθά ζρνιεία δελ επηηξέπεη ηε
ιεηηνπξγία φισλ ησλ ηκεκάησλ, ιφγσ κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ, κε απφθαζε ηνπ
Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, κπνξεί λα αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία
ηκήκαηνο/ηκεκάησλ κε πξνηεξαηφηεηα ηελ αλαζηνιή ηκήκαηνο ζηα ζρνιεία ησλ νπνίσλ νη
ηάμεηο έρνπλ ηα πεξηζζφηεξα ηκήκαηα. Δθφζνλ ζηα ζπζηεγαδφκελα ζρνιεία ιεηηνπξγεί ίδηνο
αξηζκφο ηκεκάησλ ζηελ ίδηα ηάμε θαη πξνθχπηεη αλαγθαηφηεηα αλαζηνιήο ηκήκαηνο/ησλ
αλαζηέιιεηαη ην ηκήκα ηνπ πην πξνζθάησο ηδξπκέλνπ ζρνιείνπ. Ζ θαηαλνκή ησλ καζεηψλ
ησλ ηκεκάησλ ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία αλαζηέιιεηαη γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ
Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
6. Όηαλ ζηα ζπζηεγαδφκελα ζρνιεία θνηηνχλ καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο θνηλσληθέο
νκάδεο ή έρνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (π.ρ. ηζηγγαλφπαηδεο, παιηλλνζηνχληεο θαη
αιινδαπνί, καζεηέο πνπ θηινμελνχληαη ζε ηδξχκαηα), απηνί θαηαλέκνληαη ηζνκεξψο ζε φια
ηα ηκήκαηα ησλ ζπζηεγαδφκελσλ ζρνιείσλ.
7. Σν ΔΧΠ ησλ ζπζηεγαδφκελσλ Νεπηαγσγείσλ θαη ην ΔΧΠ ησλ ζπζηεγαδφκελσλ
Γεκνηηθψλ ρνιείσλ θαηαξηίδνληαη ζην πιαίζην ηεο θνηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ψζηε λα
ππάξρεη δπλαηφηεηα α) ζπκπιήξσζεο ηνπ σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην έλα ζρνιείν
ζην άιιν, β) ζπγθξφηεζεο θνηλψλ ηκεκάησλ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο.
8. Οη χιινγνη Γηδαζθφλησλ ησλ ζπζηεγαδφκελσλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη λεπηαγσγείσλ
ζπλεδξηάδνπλ θαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ Γηεπζπληψλ ή ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ ζρνιείνπ,
νξίδνπλ απφ θνηλνχ: α) ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη δηδάζθνπλ θαη ζπκπιεξψλνπλ ην
ππνρξεσηηθφ δηδαθηηθφ ηνπο σξάξην ζην Οινήκεξν Πξφγξακκα θαη β) ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ
ζα θέξεη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο αλά εκέξα. ε πεξίπησζε
δηαθσλίαο, εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ δηεπζπληή πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
9. Οη χιινγνη Γηδαζθφλησλ θαζψο θαη ηα ρνιηθά πκβνχιηα ησλ ζπζηεγαδφκελσλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζπλέξρνληαη ζε θνηλέο ζπλεδξηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο παξ. 7 θαη 8 ηνπ
άξζξνπ 15 ηνπ παξφληνο. ηηο θνηλέο απηέο ζπλεδξηάζεηο πξνεδξεχνπλ εθ πεξηηξνπήο νη
Γηεπζπληέο ή νη Πξντζηάκελνη ησλ ζρνιείσλ.
10. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπζηεγάδνληαη δεκνηηθά ζρνιεία κε λεπηαγσγεία ιακβάλνληαη φια
ηα απαξαίηεηα κέηξα, ψζηε ηα ζρνιεία (λεπηαγσγείν/γεία - δεκνηηθφ/ά) λα ιεηηνπξγνχλ κε ηα
ίδηα δηθαηψκαηα σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ αχιεηνπ θαη ινηπψλ ρψξσλ. Πξνλνκηαθή ιεηηνπξγία
ελφο απφ ηα ζπζηεγαδφκελα ζρνιεία κε ην αηηηνινγηθφ φηη ζε απηφ αλήθεη ην δηδαθηήξην δελ
επηηξέπεηαη. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο, απνθαζίδεη ν νηθείνο Γηεπζπληήο Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο.
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Άξζξν 20
Βηβιία, Έληππα θαη Ηιεθηξνληθά Αξρεία
Σα ππεξεζηαθά βηβιία, έληππα θαη ειεθηξνληθά αξρεία νξίδνληαη κε εηδηθά ππνδείγκαηα ηεο
αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη είλαη ηα αθφινπζα:
Α. Τπεξεζηαθά βηβιία γηα ηα λεπηαγωγεία
1. α. Βηβιίν Μεηξψνπ Μαζεηψλ (Β.Μ.) (Τπφδεηγκα 1, Παξάξηεκα Η). ην βηβιίν Μεηξψνπ
εγγξάθνληαη νη πξνζεξρφκελνη γηα πξψηε θνξά καζεηέο. Ζ εγγξαθή γίλεηαη κία κφλν θνξά
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ζην λεπηαγσγείν. ην βηβιίν θαηαρσξίδνληαη ζηνηρεία πνπ
αθνξνχλ ηνλ καζεηή θαη ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ηνπ: νλνκαηεπψλπκν, νλνκαηεπψλπκν
παηέξα θαη κεηέξαο, ηφπνο θαη λνκφο γέλλεζεο (φηαλ ππάξρνπλ), εκεξνκελία γέλλεζεο,
αξηζκφο Μεηξψνπ θαη Γεκνηνινγίνπ, ηζαγέλεηα, επάγγεικα παηέξα θαη κεηέξαο, δηεχζπλζε
θαηνηθίαο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. Σν ηζρχνλ Βηβιίν Μεηξψνπ Μαζεηψλ ζα θιείζεη κε ηε
ιήμε ησλ καζεκάησλ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017 (15 Ηνπλίνπ 2017). Οη εγγξαθέο γηα ην
ζρνιηθφ έηνο 2017-2018 ζα θαηαρσξηζηνχλ ζε λέν Βηβιίν Μεηξψνπ Μαζεηψλ, ζχκθσλα κε
ην Τπφδεηγκα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Η, ην νπνίν ζα θιείζεη κε ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ηνπ
ζρνιηθνχ έηνπο 2019-2020 (15 Ηνπλίνπ 2020). Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 θαη εμήο ην
Βηβιίν Μεηξψνπ Μαζεηψλ θιείλεη θάζε δεθαεηία. Παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα
ππεξεζηαθά βηβιία θαη ηελ ηήξεζε απηψλ κπνξεί λα γίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
β. ηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο θνίηεζεο καζεηήο, ζην Βηβιίν Μεηξψνπ θαηαρσξίδνληαη
κφλν ηα ζηνηρεία ηνπ έηνπο θνίηεζεο ζην λεπηαγσγείν (Α΄ ή Β΄ Έηνο θνίηεζεο) θαη ηνπ
ζρνιηθνχ έηνπο. Όηαλ καζεηήο πνπ θνηηά ζην Β΄ Έηνο ηνπ λεπηαγσγείνπ δηαθφςεη ηε
θνίηεζή ηνπ, επαλεγγξάθεηαη ζην ίδην έηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ επαλαιάβεη ηε
θνίηεζε ηνπ ζην λεπηαγσγείν, ζην Βηβιίν Μεηξψνπ θαηαρσξίδεηαη ε δηαθνπή ηεο θνίηεζεο
θαζψο επίζεο θαη ηα ζηνηρεία ηεο αλαδήηεζεο ηνπ καζεηή, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο. Πέξαλ ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ζην Βηβιίν
Μεηξψνπ καζεηψλ θαηαρσξίδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ απνδεηθηηθψλ κεηεγγξαθήο θαη ηεο
απνθνίηεζεο ησλ καζεηψλ απφ ην λεπηαγσγείν.
2. Ζκεξνιφγην ρνιηθήο Εσήο. Ζ ηήξεζή ηνπ απνηειεί επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ή ηνπ
Πξντζηακέλνπ ηνπ ζρνιείνπ. Πξφζβαζε ελεκέξσζεο ζην πεξηερφκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
βηβιίνπ έρεη φιν ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ. ην Ζκεξνιφγην ρνιηθήο Εσήο
θαηαγξάθνληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά φια ηα ζηνηρεία, γεγνλφηα, ζπκβάληα πνπ
αλαθέξνληαη ζηε ζρνιηθή δσή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, φπσο εθδειψζεηο,
ζπλεξγαζία κε θνξείο, έθηαθηε απνπζία εθπαηδεπηηθνχ, έθηαθηε αιιαγή εθεκεξίαο θ.ιπ.
3. Κνηλφ Πξσηφθνιιν Αιιεινγξαθίαο.
4. Δκπηζηεπηηθφ Πξσηφθνιιν Αιιεινγξαθίαο.
5. Βηβιίν Πξάμεσλ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ.
6. Βηβιίν Πξάμεσλ Γηεπζπληή ή Πξντζηάκελνπ ηνπ ζρνιείνπ.
7. Βηβιίν Βηβιηνζήθεο.
8. Βηβιίν Δπνπηηθψλ Μέζσλ Γηδαζθαιίαο.
9. Βηβιίν Πξάμεσλ ρνιηθνχ πκβνπιίνπ.
10. Σα βηβιία Βηβιηνζήθεο θαη Δπνπηηθψλ Μέζσλ Γηδαζθαιίαο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο.
11. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κπνξεί λα ηεξνχληαη ηα
αλσηέξσ βηβιία κε ςεθηαθφ ηξφπν θαη λα ξπζκίδνληαη ζέκαηα ηήξεζεο θαη ρξήζεο ηνπο.
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12. Όια ηα βηβιία ζειηδνκεηξνχληαη θαη ζεσξνχληαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ή ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ
ζρνιείνπ.
13. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ θιείλνληαη ηα Πξσηφθνιια Αιιεινγξαθίαο κε πξάμε ηνπ Γηεπζπληή ή
ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ ζρνιείνπ. Λφγσ ησλ δηαθνπψλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ε πξάμε
θιεηζίκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε εκεξνκελία 8 Ηαλνπαξίνπ.
14. ηηο 31 Απγνχζηνπ (ιήμε ζρνιηθνχ έηνπο) θιείλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ή ηνπ
Πξντζηακέλνπ ην Ζκεξνιφγην ρνιηθήο Εσήο, ην Βηβιίν Πξάμεσλ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ,
ην Βηβιίν Πξάμεσλ ρνιηθνχ πκβνπιίνπ. Λφγσ ησλ ζεξηλψλ δηαθνπψλ, ε πξάμε
θιεηζίκαηνο ησλ βηβιίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθην κπνξεί λα γίλεη κε εκεξνκελία 1ε
επηεκβξίνπ.
15. Γελ θιείλνληαη ην βηβιίν Βηβιηνζήθεο θαη ην Βηβιίν Δπνπηηθψλ Μέζσλ Γηδαζθαιίαο, εθηφο
αλ δνζεί ζρεηηθή εληνιή ησλ πξντζηάκελσλ αξρψλ.

Β. Τπεξεζηαθά έληππα γηα ηα λεπηαγωγεία
1.
2.
3.
4.
5.

Πηζηνπνηεηηθφ Φνίηεζεο (Τπφδεηγκα 2, Παξάξηεκα Η). Σν Πηζηνπνηεηηθφ Φνίηεζεο
εθδίδεηαη κφλν γηα ηα λήπηα πνπ νινθιεξψλνπλ ηελ ππνρξεσηηθή θνίηεζε.
Βεβαίσζε Φνίηεζεο (Τπφδεηγκα 3, Παξάξηεκα Η)
Απνδεηθηηθφ Μεηεγγξαθήο (Τπφδεηγκα 4, Παξάξηεκα Η).
Κάξηα Μεηαθηλνχκελνπ καζεηή (Τπφδεηγκα 5, Παξάξηεκα Η).
Αίηεζε-Τπεχζπλε δήισζε γνλέσλ/θεδεκφλσλ γηα εγγξαθή ζην λεπηαγσγείν (Τπφδεηγκα
6, Παξάξηεκα Η).

Γ. Τπεξεζηαθά βηβιία γηα ηα δεκνηηθά ζρνιεία
1. α. Βηβιίν Μεηξψνπ θαη Πξνφδνπ καζεηψλ (Β.Μ.Π) (Τπφδεηγκα 1, Παξάξηεκα ΗΗ). ην
βηβιίν Μεηξψνπ θαη Πξνφδνπ εγγξάθνληαη νη πξνζεξρφκελνη γηα πξψηε θνξά καζεηέο. Ζ
εγγξαθή γίλεηαη κία κφλν θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ζην ζρνιείν. ην βηβιίν
θαηαρσξίδνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ καζεηή θαη ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ηνπ:
νλνκαηεπψλπκν, νλνκαηεπψλπκν παηέξα θαη κεηέξαο, ηφπνο θαη λνκφο γέλλεζεο (φηαλ
ππάξρνπλ), εκεξνκελία γέλλεζεο, αξηζκφο Μεηξψνπ θαη Γεκνηνινγίνπ, ηζαγέλεηα,
επάγγεικα παηέξα θαη κεηέξαο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο.
β. ηελ πεξίπησζε επαλεγγξαθήο επαλαιακβάλνληαη κφλν ηα ζηνηρεία ηεο ηάμεο, ηνπ λένπ
ηίηινπ εγγξαθήο θαη ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.
γ. Όηαλ καζεηήο δεκνηηθνχ δηαθφπηεη ηε θνίηεζή ηνπ γηα έλα ζρνιηθφ έηνο επαλεγγξάθεηαη
ζηελ ηάμε ζηελ νπνία θνηηνχζε πξηλ ηε δηαθνπή ηεο θνίηεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε
θνίηεζε δηαθνπεί γηα δχν ζπλερή ζρνιηθά έηε, ζην βηβιίν Μεηξψνπ θαη Πξνφδνπ
θαηαρσξίδεηαη ε δηαθνπή ηεο θνίηεζεο θαζψο επίζεο θαη ηα ζηνηρεία ηεο αλαδήηεζεο ηνπ
καζεηή, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο.
δ. Πέξαλ ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ζην Βηβιίν Μεηξψνπ θαη Πξνφδνπ θαηαρσξνχληαη ζηνηρεία
πνπ αθνξνχλ ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, φπσο απηά ξπζκίδνληαη απφ
ην παξφλ ζεζκηθφ πιαίζην. Σν ηζρχνλ βηβιίν Μεηξψνπ θαη Πξνφδνπ ησλ καζεηψλ ζα θιείζεη
κε ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο 2019 - 2020 (15 Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2020).
Απηφ επαλαιακβάλεηαη θάζε δεθαεηία. Παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα ππεξεζηαθά βηβιία θαη
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ηελ ηήξεζε απηψλ κπνξεί λα γίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ.
2. Βηβιίν Πηζηνπνηεηηθψλ πνπδήο (Β.Π..) (Τπφδεηγκα 2, Παξάξηεκα ΗΗ). ην βηβιίν
απηφ θαηαρσξνχληαη ηα ζηνηρεία ησλ Σίηισλ πνπδψλ ησλ καζεηψλ ηεο Σ΄ ηάμεο θαη ησλ
απνδεηθηηθψλ κεηεγγξαθήο θαη εηδηθφηεξα, ν αχμσλ αξηζκφο Βηβιίνπ Πηζηνπνηεηηθψλ
πνπδήο, ν αξηζκφο Βηβιίνπ Μεηξψνπ, ην νλνκαηεπψλπκν καζεηή, ην φλνκα
παηέξα/κεηέξαο, ε ηάμε, ην είδνο Σίηινπ θαη ε εκεξνκελία.
3. Ζκεξνιφγην ρνιηθήο Εσήο. Οη εγγξαθέο ζην Ζκεξνιφγην ρνιηθήο Εσήο απνηεινχλ
επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ ζρνιείνπ. Πξφζβαζε ελεκέξσζεο ζην
πεξηερφκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βηβιίνπ έρεη φιν ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ. ην
Ζκεξνιφγην ρνιηθήο Εσήο θαηαρσξνχληαη ζηνηρεία ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο θαη θαηαγξάθνληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά φια ηα ζηνηρεία, γεγνλφηα, ζπκβάληα πνπ
αλαθέξνληαη ζηε ζρνιηθή δσή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ φπσο εθδειψζεηο, ζπλεξγαζία
κε θνξείο, έθηαθηε απνπζία εθπαηδεπηηθνχ, έθηαθηε αιιαγή εθεκεξίαο θ.ιπ.
4. Κνηλφ Πξσηφθνιιν αιιεινγξαθίαο.
5. Δκπηζηεπηηθφ Πξσηφθνιιν Αιιεινγξαθίαο.
6. Βηβιίν Πξάμεσλ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ.
7. Βηβιίν Πξάμεσλ Γηεπζπληή ή Πξντζηάκελνπ ηνπ ζρνιείνπ.
8. Βηβιίν Βηβιηνζήθεο.
9. Βηβιίν Δπνπηηθψλ Μέζσλ Γηδαζθαιίαο.
10. Βηβιίν Πξάμεσλ ρνιηθνχ πκβνπιίνπ.
11. Σα βηβιία Βηβιηνζήθεο θαη Δπνπηηθψλ Μέζσλ Γηδαζθαιίαο.
12. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κπνξεί λα ηεξνχληαη
ηα αλσηέξσ βηβιία κε ςεθηαθφ ηξφπν θαη λα ξπζκίδνληαη ζέκαηα ηήξεζεο θαη ρξήζεο ηνπο.
13. Όια ηα βηβιία ζειηδνκεηξνχληαη θαη ζεσξνχληαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ή ηνλ Πξντζηάκελν
ηνπ ζρνιείνπ.
14. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ θιείλνληαη ηα Πξσηφθνιια Αιιεινγξαθίαο κε πξάμε ηνπ Γηεπζπληή
ή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ ζρνιείνπ. Λφγσ ησλ δηαθνπψλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ε πξάμε
θιεηζίκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε εκεξνκελία 8 Ηαλνπαξίνπ.
15. ηηο 31 Απγνχζηνπ (ιήμε ζρνιηθνχ έηνπο) θιείλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ή ηνπ
Πξντζηακέλνπ, ην Βηβιίν Πηζηνπνηεηηθψλ πνπδήο, ην Ζκεξνιφγην ρνιηθήο Εσήο, ην
Βηβιίν Πξάμεσλ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, ην Βηβιίν Πξάμεσλ ρνιηθνχ πκβνπιίνπ. Λφγσ
ησλ ζεξηλψλ δηαθνπψλ, ε πξάμε θιεηζίκαηνο ησλ βηβιίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθην
κπνξεί λα γίλεη κε εκεξνκελία 1ε επηεκβξίνπ.
16. Γελ θιείλνληαη ην βηβιίν Βηβιηνζήθεο θαη ην Βηβιίν Δπνπηηθψλ Μέζσλ Γηδαζθαιίαο,
εθηφο αλ δνζεί ζρεηηθή εληνιή ησλ πξντζηάκελσλ αξρψλ.
Γ. Τπεξεζηαθά έληππα γηα ηα δεκνηηθά ζρνιεία
1. Πηζηνπνηεηηθφ πνπδψλ (Τπφδεηγκα 3, Παξάξηεκα ΗΗ).
2. Απνδεηθηηθφ Μεηεγγξαθήο (Τπφδεηγκα 4, Παξάξηεκα ΗΗ).
3. Σίηινο Πξνφδνπ (Τπφδεηγκα 5, Παξάξηεκα ΗΗ).
4. Σίηινο πνπδψλ (Τπφδεηγκα 6, γηα Σ ηάμε, Παξάξηεκα ΗΗ).
5. Βεβαίσζε θνίηεζεο (Τπφδεηγκα 7, Παξάξηεκα ΗΗ).
6. Βεβαίσζε θνίηεζεο αιινδαπνχ ζε ειιεληθφ ζρνιείν γηα ηελ απφθηεζε ειιεληθήο ηζαγέλεηαο
(Τπφδεηγκα 8, Παξάξηεκα ΗΗ).
7. Κάξηα Μεηαθηλνχκελνπ καζεηή (Τπφδεηγκα 9, Παξάξηεκα ΗΗ).
8. Έληππα πνπ αθνξνχλ ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή, φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν
Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
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9. Αίηεζε-Τπεχζπλε δήισζε γνλέσλ/θεδεκφλσλ γηα εγγξαθή ζηελ Α΄ Σάμε Γεκνηηθνχ
(Τπφδεηγκα 10, Παξάξηεκα ΗΗ).
Δ. Ηιεθηξνληθά Αξρεία
1. Σα ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ηεξνχληαη ζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΤΠΠΔΘ είλαη ηα
παξαθάησ:
α) ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ καζεηή θαη ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο: νλνκαηεπψλπκν,
νλνκαηεπψλπκν παηέξα θαη κεηέξαο, ηφπνο - λνκφο - εκεξνκελία γέλλεζεο, αξηζκφο
κεηξψνπ (γηα αγφξηα) ή Γεκνηνινγίνπ (γηα θνξίηζηα) ηζαγέλεηα, δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαζψο θαη πξναηξεηηθά ην επάγγεικα παηέξα θαη κεηέξαο,
β) ζηνηρεία εγγξαθήο, ηα νπνία επαλαιακβάλνληαη θαηά ηελ επαλεγγξαθή ηνπ καζεηή (ηάμε,
ζηνηρεία ηίηινπ εγγξαθήο, ζρνιηθφ έηνο),
γ) ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ γηα ηα δεκνηηθά ζρνιεία,
δ) ζηνηρεία κεηεγγξαθήο ησλ καζεηψλ.
2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο
απηνχ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
Άξζξν 21
Σειηθέο δηαηάμεηο
1. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο παχνπλ λα ηζρχνπλ ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα
200/1998 (ΦΔΚ 161 Α΄/1998) θαη 201/1998 (ΦΔΚ 161 Α΄/1998).
2. Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ αλαζέηνπκε ηε δεκνζίεπζε θαη
εθηέιεζε ηνπ παξφληνο πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο.
Αζήλα, 27 Ηνπιίνπ 2017
Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο
ΠΡΟΚΟΠΗΟ Β. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ
Ο Τπνπξγφο Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΑΒΡΟΓΛΟΤ
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