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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραµµα Ενιαίου Τύπου Ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου
Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 167,τ. Α΄), «∆οµή
και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες ∆ιατάξεις»,
όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 2, του άρθρου 7, του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ
188, τ.Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση,
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

2. Την παράγραφο 2, περίπτωση γ του άρθρου 24, του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167,τ.Α΄), «∆οµή
και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες ∆ιατάξεις».

3. Την παράγραφο 5, του άρθρου 4 του Νόµου 2525/97 (ΦΕΚ 188, τ.Α΄), «Ενιαίο Λύκειο,
πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Την παράγραφο 1, του άρθρου 10 του Π.∆ 201/1998, (ΦΕΚ 161, τ. Α΄), «Οργάνωση και
λειτουργία των ∆ηµοτικών Σχολείων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.∆. 70/2015 (ΦΕΚ 114/2015) περί Ανασύστασης του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, µετονοµασίας του Υπουργείου Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

7. Τις διατάξεις του Π.∆ 73/2015 (ΦΕΚ116/2015) περί ∆ιορισµού Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

8. Την µε αριθµ. 9/17-3-2016 πράξη του ∆.Σ. του ΙΕΠ.
9. Το µε αριθµ. 631/15-4-2016 Υ.Σ της ∆ιεύθυνσης Σπουδών, Προγραµµάτων & Οργάνωσης
Π.Ε

Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισµού.
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Αποφασίζουµε:
Καθορίζουµε Ενιαίο Τύ πο Ολοήµερου ∆ηµοτι κού Σχολείου σε όλα
τα δηµοτικά σχολεία της χώρας µε λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω και
αναµορφώνουµε το διδακτικό ωράριο και ωρολόγιο πρόγραµµά τους το οποίο θα
εφαρµοστεί από το σχολικό έτος 2016-2017 ως εξής:

1. Ωρολόγιο Πρόγραµµα
ΩΡΕΣ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

08.00 – 08.10

10΄

Υποδοχή µαθητών

08.10 – 09:40

90΄

1η διδακτική περίοδος

09:40 – 10:00

20΄

∆ιάλειµµα

10:00 – 11:30

90΄

2η διδακτική περίοδος

11:30– 11:45

15΄

∆ιάλειµµα

11:45 – 12:25

40΄

5η διδακτική ώρα

12:25 – 12:35

10΄

∆ιάλειµµα

12.35– 13:15

40΄

6η διδακτική ώρα
(Λήξη υποχρεωτικού προγράµµατος)

13:15– 13:20

5΄

Μετάβαση µαθητών Ολοήµερου στην αίθουσα σίτισης
1η ώρα Ολοήµερου Προγράµµατος

13:20 -14:00

40΄
Σίτιση

14:00 – 14:15

15΄

∆ιάλειµµα
2η ώρα Ολοήµερου Προγράµµατος

14:15 – 15:00

45΄
Μελέτη-Προετοιµασία

15:00 – 15.15

15΄

∆ιάλειµµα
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3η ώρα Ολοήµερου Προγράµµατος
15.15 – 16:00

45΄

Επιλογή διδακτικού αντικειµένου (ΤΠΕ, Αθλητισµός, Αγγλικά,
Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Πολιτιστικοί Όµιλοι
∆ραστηριοτήτων)
(Λήξη ολοήµερου προγράµµατος)

2. Κατανοµή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείµενο στα 6/θεσια και άνω
δηµοτικά σχολεία

•

Το µάθηµα των Θρησκευτικών διδάσκεται για 2 ώρες στις Γ΄ & ∆΄ τάξεις και για
1 ώρα στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

•

Το µάθηµα της Γλώσσας διδάσκεται για 9 ώρες στις Α΄ & Β΄ τάξεις, 8 στις Γ΄ & ∆΄
και για 7 ώρες στις Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις.

•

Το µάθηµα των Μαθηµατικών διδάσκεται για 5 ώρες στις Α΄ & Β΄ τάξεις και για 4
ώρες στις Γ΄, ∆΄,. Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

•

Το µάθηµα της Ιστορίας διδάσκεται για 2 ώρες στις Γ΄, ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

•

Η Μελέτη Περιβάλλοντος διδάσκεται για 4 ώρες στις Α΄ & Β΄ τάξεις και για 2
ώρες στις Γ΄ & ∆΄ τάξεις.
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•

Το µάθηµα της Γεωγραφίας διδάσκεται για 2 ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

•

Το µάθηµα των Φυσικών διδάσκεται για 3 ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

•

Το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διδάσκεται για 1 ώρα στις Ε΄
και ΣΤ΄ τάξεις.

•

Το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται για 3 ώρες στις Α΄, Β΄, Γ΄, & ∆΄
τάξεις και για 2 ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

•

Το µάθηµα των Αγγλικών διδάσκεται για 1 ώρα στις Α΄ και Β΄ τάξεις και για 3
ώρες στις υπόλοιπες τάξεις.

•

Η δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται για 2 ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

•

Το µάθηµα των Τ.Π.Ε. διδάσκεται για 1 ώρα εβδοµαδιαίως σε όλες τις τάξεις.

•

Η Ευέλικτη Ζώνη διδάσκεται για 3 ώρες στις τάξεις Α΄ & Β΄ και για 2 ώρες στις
τάξεις Γ΄ & ∆΄. Το µάθηµα της Ευέλικτης Ζώνης µπορεί να διδάσκεται από
εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 και εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων για
συµπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου καθώς και από τον/την
∆/ντή-∆/ντρια

του

σχολείου.

Η

ανάθεση

ωρών

Ευέλικτης

Ζώνης

σε

εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων γίνεται, αφού έχουν ικανοποιηθεί κατά προτεραιότητα
οι ανάγκες σε διδακτικές ώρες του γνωστικού αντικειµένου τους στις σχολικές
µονάδες της οικείας ∆ιεύθυνσης ΠΕ.
•

Αισθητική Αγωγή: Περιλαµβάνει τα Εικαστικά, τη Μουσική και τη Θεατρική
Αγωγή. Το µάθηµα των Εικαστικών διδάσκεται για 2 ώρες στις Α΄ και Β΄ τάξεις
και για 1 ώρα στις Γ΄, ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις. Το µάθηµα της Μουσικής διδάσκεται
για 1 ώρα εβδοµαδιαίως σε όλες τις τάξεις και το µάθηµα της Θεατρικής Αγωγής
για 1 ώρα στις Α΄, Β΄, Γ΄ και ∆΄ τάξεις.

•

Η διδασκαλία των γνωστικών αντικειµένων της Αισθητικής Αγωγής, της
Φυσικής Αγωγής, των ΤΠΕ και της Ξένης Γλώσσας στο νέο ωρολόγιο
πρόγραµµα ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Σε
περιπτώσεις αδυναµίας κάλυψης του προγράµµατος από εκπαιδευτικούς των
αντίστοιχων ειδικοτήτων, η διδασκαλία των γνωστικών αντικειµένων της
Αισθητικής Αγωγής και της Φυσικής Αγωγής δύναται να ανατεθεί σε
εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70. Ειδικότερα για τα 4/θέσια και 5/θέσια ∆ηµοτικά
Σχολεία η διδασκαλία του γνωστικού αντικειµένου των ΤΠΕ, σε περιπτώσεις
αδυναµίας κάλυψης του ωρολογίου προγράµµατος από εκπαιδευτικούς της
αντίστοιχης ειδικότητας, δύναται να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70
οι οποίοι διαθέτουν πιστοποίηση Β΄ επιπέδου.
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3. Κατανοµή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείµενο στα 4/θέσια &
5/θέσια
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4. Ολοήµερο πρόγραµµα

•

Στον Ενιαίο Τύπο Ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου δεν προβλέπεται ορισµός ενός
εκπαιδευτικού ως υπεύθυνου ολοήµερου, αλλά ορίζεται ανά ηµέρα ο εκπαιδευτικός
που θα φέρει την ευθύνη λειτουργίας του ολοήµερου προγράµµατος. Η ηµερήσια
ευθύνη λειτουργίας του Ολοήµερου Προγράµµατος δύναται να ανατίθεται στο
σύνολο των ειδικοτήτων καθώς και στον/στην ∆/ντή-∆/ντρια του σχολείου. Στους
εκπαιδευτικούς που φέρουν την ευθύνη λειτουργίας στο Ολοήµερο Πρόγραµµα δεν
προβλέπεται χορήγηση επιδόµατος.
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•

Με απόφαση και σχετική πράξη του Συλλόγου ∆ιδασκόντων, ύστερα από εισήγηση
του/της ∆/ντή-∆/ντριας του σχολείου, ορίζονται: α) οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι
διδάσκουν

και συµπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο στο

Ολοήµερο Πρόγραµµα και β) ανά ηµέρα, ο εκπαιδευτικός που θα φέρει την ευθύνη
λειτουργίας του Ολοήµερου Προγράµµατος.
•

Αντίγραφο του πρακτικού Συλλόγου ∆ιδασκόντων στο οποίο αναφέρονται οι
εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στο Ολοήµερο Πρόγραµµα, οι εκπαιδευτικοί οι
οποίοι θα φέρουν την ευθύνη λειτουργίας του Ολοήµερου καθώς και η ηµέρα για την
οποία έχει οριστεί ο κάθε εκπαιδευτικός ως ο φέρων την ευθύνη λειτουργίας του
Ολοήµερου Προγράµµατος κοινοποιείται: α) στον οικείο ∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης, β) στον οικείο Σχολικό Σύµβουλο, γ) επισυνάπτεται στο Εβδοµαδιαίο
Ωρολόγιο Πρόγραµµα ∆ιδασκαλίας Ολοήµερου Προγράµµατος και δ) αναρτάται σε
εµφανές σηµείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.

•

Στο Ολοήµερο Πρόγραµµα καθηµερινά και για 1 διδακτική ώρα εντάσσεται το
γνωστικό

αντικείµενο

της

Μελέτης–Προετοιµασίας

το

οποίο

ανατίθεται

σε

εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70.
•

Στο Ολοήµερο Πρόγραµµα καθηµερινά και για 1 διδακτική ώρα εντάσσεται
επιλεγόµενο

διδακτικό

αντικείµενο

Αθλητισµός,

Εικαστικά,

Μουσική,

Θεατρική

διδακτικό

αντικείµενο

∆ραστηριοτήτων.

Το

από

τα

αναφερόµενα:
Αγωγή
των

και

Τ.Π.Ε.,

Πολιτιστικοί

Πολιτιστικών

Αγγλικά,
Όµιλοι
Οµίλων

∆ραστηριοτήτων δύναται να ανατίθεται στο σύνολο τω ν ειδικοτήτω ν για
συµπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου.
•

Το Ολοήµερο Πρόγραµµα διαµορφώ νεται µε απόφαση του Συλλόγου
∆ιδασκόντω ν, ύστερα από εισήγηση του/της ∆/ντή-∆/ντριας της σχολικής µονάδας,
συνυπολογίζοντας τα ενδιαφέροντα των µαθητών, την υλικοτεχνική υποδοµή της
σχολικής µονάδας καθώς και το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό. Η σειρά των
ωρών διδασκαλίας (2η και 3η), κατά τη σύνταξη του Εβδοµαδιαίου Ωρολογίου
Προγράµµατος ∆ιδασκαλίας του Ολοήµερου, προσαρµόζεται σύµφωνα µε τις
ανάγκες λειτουργίας του Ολοήµερου Προγράµµατος.

•

Με εγκυκλίους του ΥΠΠΕΘ δύναται να ρυθµίζονται θέµατα εκπαιδευτικής και
παιδαγωγικής φύσης, λειτουργίας, κτλ. των σχολείων που εφαρµόζουν το νέο
Ωρολόγιο Πρόγραµµα.

•

Κατά τη σύνταξη των ωρολογίων προγραµµάτων σε καµία περίπτωση δεν
παραβιάζεται το εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών το οποίο
ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις.
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•

Το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας στον Ενιαίο Τύπο Ολοήµερου ∆ηµοτικού
Σχολείου είναι για όλες τις τάξεις τριά ντα (30) διδακτικές ώ ρες εβδοµαδιαίως
(08:10-13: 15), ενώ το προαιρετικό ολοήµερο πρόγραµµα εκτείνεται έως τις 16:00.

•

Σε όλα τα Ολοήµερα ∆ηµοτικά Σχολεία είναι δυνατόν να λειτουργήσει Ολοήµερο
Πρόγραµµα µε τις εξής προϋποθέσεις:
1. Στα 6/θέσια και άνω δηµοτικά σχολεία ο ελάχιστος αριθµός για τη
λειτουργία του Ολοήµερου Προγράµµατος είναι 14 φοιτώντες µαθητές.
Στο

Ολοήµερο Πρόγραµµα εγγράφονται και φοιτούν οι µαθητές των

οποίων και οι δύο γονείς είναι εργαζόµενοι, προσκοµίζοντας σχετική
βεβαίωση του φορέα εργασίας τους.
2. Στις σχολικές µονάδες οι οποίες λειτουργούν ως 4/θέσιες και 5/θέσιες ο
ελάχιστος

αριθµός

µαθητών

για

τη

λειτουργία

του

Ολοήµερου

Προγράµµατος ορίζεται στους 10 φοιτώντες µαθητές, χωρίς

την

προϋπόθεσ η προσκόµισης βεβαίωσης εργασίας.
3. Όταν ο αριθµός των µαθητών που φοιτούν στο Ολοήµερο Πρόγραµµα είναι
χαµηλότερος των 14 φοιτώντων µαθητών σε 6/θέσια και άνω δηµοτικά
σχολεία ή είναι χαµηλότερος των 10 φοιτώντων µαθητών σε 4/θέσια και
5/θέσια δηµοτικά σχολεία, τότε µε απόφαση του οικείου ∆ιευθυντή
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης αναστέλλεται η λειτουργία του τµήµατος.
Εντός του πρώτου πενθηµέρου κάθε µήνα, µε ευθύνη του/της ∆/ντή-∆/ντριας της
σχολικής µονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία ∆ιεύθυνση αναλυτική
κατάσταση φοιτώντων µαθητών στο Ολοήµερο Πρόγραµµα, η οποία κοινοποιείται και
στον οικείο Σχολικό Σύµβουλο.

Εφηµερεύοντες − Επιτήρηση µαθητών στο Ολοήµερο Πρόγραµµα
Με πράξη του Συλλόγου ∆ιδασκόντων, από το σύνολο των εκπαιδευτικών που
διδάσκουν στο Ολοήµερο Πρόγραµµα ορίζονται οι εφηµερεύοντες και καθορίζονται τα
καθήκοντα και οι αρµοδιότητές τους. Αντίγραφο του πρακτικού αναρτάται στο γραφείο
του ∆ιευθυντή και στο γραφείο των εκπαιδευτικών.

Σίτιση
Η ώρα του φαγητού – χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και
θεωρείται ως διδακτική ώρα για τον εκπαιδευτικό ο οποίος ορίζεται µε σχετική πράξη του
Συλλόγου ∆ιδασκόντων ως υπεύθυνος λειτουργίας του ολοήµερου προγράµµατος τη
συγκεκριµένη ηµέρα και ο οποίος έχει την ευθύνη για τη σίτιση των µαθητών. Το
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εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει τη δεύτερη ώρα του ολοήµερου προγράµµατος,
παρευρίσκεται κι επιβλέπει τη σίτιση των µαθητών.

Αποχώρηση µαθητών
Η αποχώρηση των µαθητών του ολοήµερου προγράµµατος µπορεί να γίνει:

●

Με τη λήξη του ολοήµερου προγράµµατος (16:00),

●

Με τη λήξη της 2ης ώρας του Ολοήµερου Προγράµµατος (15.00), εφόσον έχει
συµπεριληφθεί στην αρχική δήλωση εγγραφής.

●

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.

5. ∆ηµιουργία τµηµάτων διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας
α) Οι µαθητές διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δυο (ΓαλλικάΓερµανικά) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίµησης σε επίπεδο τµήµατος, όπως
αυτή διαµορφώνεται µετά τις δηλώσεις των µαθητών που θα φοιτήσουν κατά το επόµενο
σχολικό έτος στην Ε΄ τάξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιµήσεις των µαθητών του
τµήµατος, διδάσκεται ως 2η ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιµες
διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. ∆εν
επιτρέπεται αλλαγή τµήµατος µαθητών λόγω διαφορετικής προτίµησης σε σχέση µε τη 2η
ξένη γλώσσα που πλειοψήφησε και διδάσκεται στο τµήµα τους.
β) Αν µέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση του
εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχθηκε από τις δηλώσεις προτίµησης, τότε οι
µαθητές διδάσκονται την ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχουν διαθέσιµες διδακτικές
ώρες σε επίπεδο οικείας ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
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Ειδικότερα, για το σχολικό έτος 2016-2017 και για τους µαθητές της ΣΤ΄ τάξης, η
οργάνωση των τµηµάτων διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας θα διατηρηθεί όπως
διαµορφώθηκε το σχολικό έτος 2015-2016. Στην περίπτωση κατά την οποία στην ΣΤ΄
τάξη δεν υπάρχει ήδη διαµορφωµένη οργάνωση τµηµάτων από το προηγούµενο σχολικό
έτος, τότε υλοποιείται διαδικασία επιλογής 2ης ξένης γλώσσας όπως προβλέπεται στα
παραπάνω (α) και (β) εδάφια.

6. Σύνταξη Εβδοµαδιαίου Ωρολογίου Προγράµµατος ∆ιδασκαλίας
α. Το Εβδοµαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραµµα ∆ιδασκαλίας (Ε Ω Π ∆ ) συντάσσεται
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου από τον/την
∆/ντή-∆/ντρια του σχολείου σε συνεργασία µε το Σύλλογο ∆ιδασκόντων και τον Σχολικό
Σύµβουλο. Το ΕΩΠ∆ βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια και στο πλαίσιο αυτό
αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών και οι διδακτικές ώρες
για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική µονάδα. Στη συνέχεια το Εβδοµαδιαίο
Ωρολόγιο Πρόγραµµα ∆ιδασκαλίας υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον αρµόδιο
Σχολικό Σύµβουλο για θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα θεωρηµένο αντίγραφο στο
σχολείο και ένα στέλνει για ενηµέρωση στον οικείο ∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης.
Αντίγραφο του πρακτικού Συλλόγου ∆ιδασκόντων α) επισυνάπτεται στο
Εβδοµαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραµµα ∆ιδασκαλίας του Σχολείου και β) αναρτάται σε
εµφανές σηµείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.

β. Έως ότου τοποθετηθεί στη σχολική µονάδα το σύνολο του εκπαιδευτικού
προσωπικού για την πλήρη ανάπτυξη του ΕΩΠ∆, το Εβδοµαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραµµα
∆ιδασκαλίας αναµορφώνεται προσωρινά ως προς τα διδακτικά αντικείµενα, κατόπιν
εισήγησης του/της ∆/ντή-∆/ντριας και απόφασης του Συλλόγου ∆ιδασκόντων σε
συνεργασία µε τον αρµόδιο Σχολικό Σύµβουλο, αξιοποιώντας το σύνολο των
προσφερόµενων διδακτικών ωρών µε βάση το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο και τις
διδακτικές ώρες των εκπαιδευτικών για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική
µονάδα.
γ. Με βάση τις προβλέψεις στις οποίες αναφέρονται οι παραπάνω παράγραφοι
(α) και (β) και µέχρι την πλήρη κάλυψη τω ν κενώ ν σε διδακτικό προσω πικό
για

την

πλήρη

ανάπτυξη

του

ΕΩΠ∆, δύναται

να

υπάρξει

πρόωρη

αποχώρησ η τω ν µαθητώ ν. Την απόφαση για την πρόωρη αποχώρηση των µαθητών
λαµβάνει ο οικείος ∆ιευθυντής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση
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του/της ∆/ντή-∆/ντριας του σχολείου και πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση του Συλλόγου
∆ιδασκόντων. Μετά την απόφαση του οικείου ∆ιευθυντή Π.Ε, ο ∆/ντής-∆/ντρια του
σχολείου ενηµερώνει εγγράφως τους γονείς και κηδεµόνες των µαθητών. Αντίγραφο της
έγγραφης ενηµέρωσης κοινοποιείται στον οικείο ∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
και στον αρµόδιο Σχολικό Σύµβουλο.
Από την δηµοσίευση της παρούσας Υ.Α στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης
παύει να ισχύει κάθε άλλη διάταξη αντίθετη µε όσα αναφέρονται σε αυτή.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
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