
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Αγαπητοί γονείς, 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου για τον Προγραμματισμό του Εκπαιδευτικού Έργου 
και των θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος προβλέπονται 
τα ακόλουθα για το Ολοήμερο: 

Στα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω) δύναται 
να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει τμήμα/τμήματα Ολοήμερου Προγράμματος με τις εξής 
προϋποθέσεις: 
α) Στη συγκρότηση των τμημάτων του Ολοήμερου Προγράμματος λαμβάνεται υπόψη η δηλωθείσα 
ώρα αποχώρησης των μαθητών, που αναγράφεται στη σχετική υπεύθυνη δήλωση των 
γονέων/κηδεμόνων κατά την εγγραφή τους. 
β) Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του 
Ολοήμερου Προγράμματος (15:00), εφόσον έχει κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση των 
γονέων/κηδεμόνων. 
γ) Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε υπεύθυνου λειτουργίας του 
Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος αποχωρεί μετά τη λήξη του (16.00), ασχέτως αν ασκεί 
διδακτικά καθήκοντα στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. 
δ) Στα σχολεία με λειτουργικότητα από 6/θέσια και άνω, ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του 
Ολοήμερου Προγράμματος (1η, 2η ή 3η ώρα) είναι 14 φοιτώντες μαθητές. Στο Ολοήμερο 
Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται: 
αα) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του 
φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής 
στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα 
και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, 
αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο 
πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί. 
ββ) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως, 
πολύτεκνοι/τρίτεκνοι /μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε 
πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι). πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές 
φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα παιδιά τους φοιτούν 
σε σχολικές μονάδες Π.Ε με εγγραφή στο πρωινό πρόγραμμα, και δεν είναι ενταγμένα στις 
λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π. 

ε) Στη φάση του προγραμματισμού και συγκρότησης του/των τμήματος/τμημάτων ολοήμερου, οι 
Δ/ντές των σχολείων σε συνεργασία με τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
λαμβάνουν υπόψη κατά προτεραιότητα τη φοίτηση των μαθητών των οποίων εργάζονται και οι 
δύο γονείς. 

Οι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αίτησης- δήλωσης των 
γονέων/κηδεμόνων τους, η οποία θα πρέπει να έχει κατατεθεί συμπληρωμένη στη σχολική μονάδα, 
που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους, έως τις 12-06-2017. 

Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα της σχολικής 
μονάδας, μετά τις 12 Ιουνίου 2017, απαιτείται η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Π.Ε. και 
μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί. 

 Για την Πρωινή Ζώνη: (7:00-8:00). 

Για την Πρωινή Ζώνη (7:00-8:00) σε σχολεία όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη, δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα. 

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής των μαθητών στο Ολοήμερο για το 2017 – 2018 εδώ. 

https://www.dropbox.com/s/cm3m4nxueoyzce0/aithsh_eggrafhs.pdf?dl=0

