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ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2019-2020»  

Α. Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων 

1. Έναρξη σχολικού έτους 2019- 2020 

2. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

3. Ωράριο Νηπιαγωγών 

4. Κατανομή τμημάτων 

5. Συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία 

6. Λειτουργία  προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος 

7. Επιτήρηση μαθητών - Ασφάλεια μαθητών 

8. Άδειες εισόδου στα Νηπιαγωγεία 

9. Διαδικασία ενημέρωσης του myschool 

10. Ημερολόγιο σχολικής ζωής 

11. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων - παιδαγωγικές συναντήσεις - συνεργασία με 

τους γονείς 

12. Συνεργασία Στελεχών - Επιμορφωτικές συναντήσεις 

Β. Φοίτηση και Σχολική Ζωή 

1. Απουσίες μαθητών 

2. Σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής (Διδακτικές επισκέψεις- Εκδρομές) 
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3. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο 

4. Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων – προσκλήσεων 

5. Χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών 

Γ. Μαθητική Μέριμνα 

1. Προστασία από σεισμούς και φυσικές καταστροφές 

2. Εμβολιασμός μαθητών και Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου 

3. Εγγραφή και φοίτηση μαθητών Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων 

4. Δικαιώματα μαθητών των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι 

διαζευγμένοι 

Ενημέρωση εκπαιδευτικών 

Αντιμετώπιση επιμέρους θεμάτων 

 

Α. Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων 

 

1. Έναρξη σχολικού έτους 2019 - 2020 

Με την έναρξη του σχολικού έτους 2019-2020, κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου από 2 

έως 10 Σεπτεμβρίου γίνονται όλες οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες που 

σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου καθώς και τον προγραμματισμό του 

εκπαιδευτικού έργου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ 79/2017(ΦΕΚ 109Α), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α). 

Κατά την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων, στις 11 Σεπτεμβρίου 2019, γίνεται ο 

καθιερωμένος Αγιασμός και δίνονται οδηγίες για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του 

ωρολογίου προγράμματος και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου. Στην αρχή του 

διδακτικού έτους και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) εβδομάδων μπορεί να 

εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο παραμονής στο νηπιαγωγείο για νήπια/προνήπια που φοιτούν 

για πρώτη φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους. Το ευέλικτο ωράριο 

καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης και τον σύλλογο διδασκόντων, σε συνεργασία με 

τους γονείς ή κηδεμόνες του νηπίου. Μετά την πάροδο των δύο (2) εβδομάδων, το σύνολο των 

νηπίων ακολουθεί κοινό ωράριο, σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 2, του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 

109Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α). 

 

2. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου συντάσσεται με βάση 

τη με αριθ. πρωτ. 130272/Δ1/05-08-2016 (ΦΕΚ 2670Β) Υ.Α, όπως τροποποιήθηκε με το κεφ. Β, 

του άρθρ. 11 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 

(ΦΕΚ 142Α). Ο Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου περιλαμβάνει: α) το βασικό 

υποχρεωτικό πρόγραμμα, που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές (νήπια και προνήπια), 

αφορά όλα τα τμήματα και διαρκεί από τις 8.15 μέχρι τις 13.00 και β) το προαιρετικό ολοήμερο 

πρόγραμμα που διαρκεί από τις 13.00 μέχρι τις 16:00. Στο πλαίσιο του προαιρετικού ολοήμερου 

https://grafis.sch.gr/index.php/s/cVIfwwchREa76Fl
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=832b455fd09b2ac9bd8d53fe0a1cfcbb
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=832b455fd09b2ac9bd8d53fe0a1cfcbb
https://grafis.sch.gr/index.php/s/A6yxHuNCBjpGKPa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8cHFJddP1Ek55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUsQgev8KCrEG8b1gww8jZ19dmJEaH98WihWuWmX-0Hb
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=f20436b11a18550ccd68e0e63e90ed04
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=832b455fd09b2ac9bd8d53fe0a1cfcbb
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=832b455fd09b2ac9bd8d53fe0a1cfcbb
https://grafis.sch.gr/index.php/s/A6yxHuNCBjpGKPa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8cHFJddP1Ek55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUsQgev8KCrEG8b1gww8jZ19dmJEaH98WihWuWmX-0Hb
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=52b8826baae6bf94d30af4bc7a033073
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=fc97b36c4f087217f8e096edd83af5e6
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=fc97b36c4f087217f8e096edd83af5e6
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=832b455fd09b2ac9bd8d53fe0a1cfcbb
https://grafis.sch.gr/index.php/s/A6yxHuNCBjpGKPa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8cHFJddP1Ek55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUsQgev8KCrEG8b1gww8jZ19dmJEaH98WihWuWmX-0Hb
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προγράμματος υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας τμήματος πρόωρης υποδοχής από 7:45 μέχρι 

8:30. 

Η πρόωρη υποδοχή μαθητών/τριών (07:45-08:30), αποτελεί διδακτική ώρα για τον/την 

εκπαιδευτικό και ανατίθεται σε έναν από τους εκπαιδευτικούς του πρωινού προγράμματος. Η 

υποδοχή των μαθητών είναι διάρκειας 15 λεπτών και γίνεται από 7:45 έως 8:00 για το τμήμα 

πρόωρης υποδοχής και από 8:15 έως 8:30 για το βασικό υποχρεωτικό πρόγραμμα.  

Η προετοιμασία - αποχώρηση των μαθητών από το βασικό υποχρεωτικό πρόγραμμα 

πραγματοποιείται από τις 12.45 έως τις 13.00. Στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα η 

αποχώρηση γίνεται στις 16.00. 

Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (ΕΩΠΔ) συντάσσεται σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από τον/την Διευθυντή/ντρια, 

Προϊστάμενο/μένη του Νηπιαγωγείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων, παρ. 3 άρθρο 

11 κεφ. Β ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 

142Α).Το ΕΩΠΔ βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια και στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται το 

υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών. Στη συνέχεια, το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο 

Πρόγραμμα Διδασκαλίας υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών 

θεμάτων, παρ. 3 άρθρο 11 κεφ. Β  ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, 

ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α) για θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο 

σχολείο και ένα αντίγραφο στέλνει για ενημέρωση στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το ΕΩΠΔ αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο του Συλλόγου 

Διδασκόντων.  

Επισημαίνεται ότι, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε νηπιαγωγείου, το 

Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται από τους/τις 

νηπιαγωγούς, ύστερα από συνεργασία με τον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών θεμάτων, παρ. 3 

άρθρο 11 κεφ. Β ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 

(ΦΕΚ 142Α). 

Με απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) είναι δυνατό να 

τροποποιείται η ώρα έναρξης και λήξης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου 

αναλόγως των τοπικών ή άλλων συνθηκών χωρίς να μεταβάλλεται η χρονική διάρκειά τους ,παρ. 

7στ άρθρο 11 κεφ. Β ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 

4559/2018 (Α΄142). 

Οι νηπιαγωγοί κατά την εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος είναι απαραίτητο να 

λαμβάνουν υπόψη τους τις παιδαγωγικές αρχές και τους στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου 

Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 

(Α.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο, καθώς και την πολυμορφία και ανομοιογένεια κάθε τάξης 

νηπιαγωγείου, δίνοντας προτεραιότητα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών. Οι 

δραστηριότητες που αφορούν στις μαθησιακές περιοχές των ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ αναπτύσσονται 

σύμφωνα με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και μπορούν να λάβουν τη μορφή Σχεδίου 

Εργασίας (project), θεματικής προσέγγισης ή/και διαθεματικών οργανωμένων δραστηριοτήτων. 

Αυτονόητο δε είναι ότι το παιχνίδι (ελεύθερο ή οργανωμένο) κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στην 

εξέλιξη του προγράμματος ως κυρίαρχο μέσο ανάπτυξης, μάθησης και κοινωνικοποίησης των 

παιδιών. 

https://grafis.sch.gr/index.php/s/fc97b36c4f087217f8e096edd83af5e6
https://grafis.sch.gr/index.php/s/fc97b36c4f087217f8e096edd83af5e6
https://grafis.sch.gr/index.php/s/A6yxHuNCBjpGKPa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8cHFJddP1Ek55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUsQgev8KCrEG8b1gww8jZ19dmJEaH98WihWuWmX-0Hb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8cHFJddP1Ek55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUsQgev8KCrEG8b1gww8jZ19dmJEaH98WihWuWmX-0Hb
https://grafis.sch.gr/index.php/s/fc97b36c4f087217f8e096edd83af5e6
https://grafis.sch.gr/index.php/s/A6yxHuNCBjpGKPa
https://grafis.sch.gr/index.php/s/A6yxHuNCBjpGKPa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8cHFJddP1Ek55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUsQgev8KCrEG8b1gww8jZ19dmJEaH98WihWuWmX-0Hb
https://grafis.sch.gr/index.php/s/fc97b36c4f087217f8e096edd83af5e6
https://grafis.sch.gr/index.php/s/fc97b36c4f087217f8e096edd83af5e6
https://grafis.sch.gr/index.php/s/A6yxHuNCBjpGKPa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8cHFJddP1Ek55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUsQgev8KCrEG8b1gww8jZ19dmJEaH98WihWuWmX-0Hb
https://grafis.sch.gr/index.php/s/A25pZukeyLJojb4
https://grafis.sch.gr/index.php/s/A25pZukeyLJojb4
https://grafis.sch.gr/index.php/s/832b455fd09b2ac9bd8d53fe0a1cfcbb
https://grafis.sch.gr/index.php/s/A6yxHuNCBjpGKPa
https://grafis.sch.gr/index.php/s/A6yxHuNCBjpGKPa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8cHFJddP1Ek55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUsQgev8KCrEG8b1gww8jZ19dmJEaH98WihWuWmX-0Hb
https://grafis.sch.gr/index.php/s/Z12OG5OMmgWxywT
https://grafis.sch.gr/index.php/s/Z12OG5OMmgWxywT
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Η αλλαγή της διδακτικής ώρας δε σημαίνει αλλαγή δραστηριότητας. Η νηπιαγωγός έχει την 

ευελιξία να προσαρμόζει τον χρόνο των οργανωμένων και ελεύθερων δραστηριοτήτων 

σύμφωνα με το συγκεκριμένο πλαίσιο της τάξης. 

 

3. Ωράριο Νηπιαγωγών 

Το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών καθορίζεται με την με αριθ.127187/E1/01-08-2016 

(ΦΕΚ 2524Β, ΑΔΑ: Ω2ΟΘ4653ΠΣ-Ι41) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διδακτικού ωραρίου 

εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία».  

Α. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια νηπιαγωγεία, 

ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, έχουν διδακτικό ωράριο είκοσι πέντε 

(25) ώρες εβδομαδιαίως.  

Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, το ωράριο των συγκεκριμένων 

εκπαιδευτικών στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν με προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 Νηπιαγωγείο με προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα και λειτουργία τμήματος πρόωρης 

υποδοχής: Στον εκπαιδευτικό του βασικού υποχρεωτικού προγράμματος ανατίθεται το ωράριο 

7:45 – 12:10, και αντίστοιχα, στον εκπαιδευτικό του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος 

ανατίθεται το ωράριο 12:10 -16:00. 

 Νηπιαγωγείο με προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα, χωρίς λειτουργία τμήματος 

πρόωρης υποδοχής: Στον εκπαιδευτικό του βασικού υποχρεωτικού προγράμματος ανατίθεται 

το ωράριο 8:15 – 13:00, και στον εκπαιδευτικό του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος 

ανατίθεται το ωράριο 12:10 - 16:00. Στην περίπτωση αυτή, στον/στην Προϊστάμενο/μένη 

ανατίθενται τέσσερις (4) ώρες διδακτικό ωράριο την ημέρα και συμπληρώνει την 5η διδακτική 

ώρα του/της με άσκηση διοικητικού έργου, είτε εργάζεται στο βασικό υποχρεωτικό πρόγραμμα, 

είτε στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα. Ωστόσο, σε περίπτωση λειτουργίας και δεύτερου 

προαιρετικού ολοήμερου τμήματος, κατά τη διάρκεια της κοινής παραμονής τους, η μία 

νηπιαγωγός ασκεί διδακτικό έργο, ενώ η άλλη διοικητικό εκ περιτροπής και με απόφαση του 

Συλλόγου Διδασκόντων. Σε κάθε περίπτωση η συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου γίνεται 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις ανάθεσης διοικητικού έργου για 

συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου, οι νηπιαγωγοί παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο. 

Β. Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία 

διαμορφώνεται ως εξής 127187/E1/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524Β, ΑΔΑ: Ω2ΟΘ4653ΠΣ-Ι41): 

1. Διευθυντές/ντριες 4/θέσιων και 5/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 20.  

2. Διευθυντές/ντριες 6/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 12.  

3. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία:  

 Ι) ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας,  

 II) ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας,  

 III) ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας και  

 IV) ώρες 21, αν έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας.  

Επισημαίνεται ότι, οι Διευθυντές/τριες - Προϊστάμενοι/ες των νηπιαγωγείων φροντίζουν 

ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να καλύπτουν πλήρως το διδακτικό ωράριό τους. Ως προς το 

εργασιακό ωράριο σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζεται σύμφωνα με το άρθρο 245 του 

http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=2d337425306900d1f794bb0792ec1ed4
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=2d337425306900d1f794bb0792ec1ed4
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%9F%CE%984653%CE%A0%CE%A3-%CE%9941?inline=true
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8zhQSQP9tRnopCCmqt4mgGEHlbmahCJFQEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQNUgh1P__UC2PlsRnm7i_mfDLlGMvFzF706YXX2d_7KoA..
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4512/2018 (ΦΕΚ 5Α) σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός δεν υποχρεούται να παραμείνει 

στο σχολείο πέραν των έξι (6) ωρών. 

 

4. Κατανομή τμημάτων 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 40 ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13Α) τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον 

αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια, ή πολυθέσια. Ο ελάχιστος 

αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι: α) δεκατέσσερις (14) μαθητές και β) πέντε (5) μαθητές σε 

σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με 

δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση μαθητών, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων. 

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα στο νηπιαγωγείο καθορίζεται σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του άρθρου 6, παρ. 2, (ΠΔ79/2017 ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 74 

του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13Α). 

Υπενθυμίζεται ότι η κατανομή των μαθητών σε τμήματα γίνεται με απόφαση του Συλλόγου 

Διδασκόντων, αφού ληφθούν υπόψη κριτήρια όπως η ηλικία (νήπια – προνήπια), το φύλο και οι 

ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των νηπίων, με στόχο να υπάρξει μια ισόρροπη κατανομή των 

μαθητών στα τμήματα.  

Με απόφαση και σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ανατίθενται στους 

εκπαιδευτικούς τα τμήματα. Ο/η εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το τμήμα που του/της ανατίθεται 

για όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Ο/η Διευθυντής/τρια-Προϊστάμενος/νη του 

νηπιαγωγείου, λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία κατανομή τμημάτων που ίσχυσε κατά το 

προηγούμενο σχολικό έτος στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, φροντίζει ώστε όλοι οι 

νηπιαγωγοί (μόνιμοι, αναπληρωτές, αποσπασμένοι) να αναλαμβάνουν ανά έτος, κυκλικά και εκ 

περιτροπής, το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα. Συνιστάται η ανάληψη προαιρετικού 

ολοήμερου τμήματος για δεύτερη συνεχή σχολική χρονιά από τον ίδιο εκπαιδευτικό, να γίνεται 

μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων. Σε περίπτωση 

διαφωνίας την οριστική λύση δίνει ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων παρ. 6 του άρθρου 

11Β του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (υποπαρ. ββ της παρ. θ του 

άρθρου 23 του νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α)). 

Αντίγραφο του πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί 

που διδάσκουν στο υποχρεωτικό και στο ολοήμερο πρόγραμμα: α) κοινοποιείται στον 

Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών θεμάτων και στον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 

β) επισυνάπτεται στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας και γ) αναρτάται στο 

γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων, σε εμφανές σημείο (παρ. 6 άρθρο 11Β ΠΔ79/2017 (ΦΕΚ 109 

Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α).  

Συνιστάται, επίσης, στους εκπαιδευτικούς για παιδαγωγικούς και λόγους δεοντολογίας να 

μην αναλαμβάνουν τμήματα στα οποία φοιτούν τα τέκνα τους. 

 

5. Συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία 

Στα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία, σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρο 6, και τις παρ. 7 & 8 του 

άρθρου 19, του Π.Δ 79/2017(ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 

(ΦΕΚ 142Α) οι εγγραφές είναι κοινές και συγκροτούνται κοινά τμήματα: 

 α) Πρόωρης Υποδοχής και 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8zhQSQP9tRnopCCmqt4mgGEHlbmahCJFQEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQNUgh1P__UC2PlsRnm7i_mfDLlGMvFzF706YXX2d_7KoA..
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8mwqrihVEQjztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijCJxRgA3hvbAichhc_BqKx7hQaBieK_Hu2FVUsv_FXVc
https://grafis.sch.gr/index.php/s/832b455fd09b2ac9bd8d53fe0a1cfcbb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8mwqrihVEQjztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijCJxRgA3hvbAichhc_BqKx7hQaBieK_Hu2FVUsv_FXVc
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8mwqrihVEQjztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijCJxRgA3hvbAichhc_BqKx7hQaBieK_Hu2FVUsv_FXVc
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8fnjEuKFUxZh5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSYBwcDcOxW3yqcfxOUwvCbYy87v1hfyYPt1sbI2WOuh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8fnjEuKFUxZh5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSYBwcDcOxW3yqcfxOUwvCbYy87v1hfyYPt1sbI2WOuh
https://grafis.sch.gr/index.php/s/53HojUSRE6q1nWo
https://grafis.sch.gr/index.php/s/53HojUSRE6q1nWo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8cHFJddP1Ek55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUsQgev8KCrEG8b1gww8jZ19dmJEaH98WihWuWmX-0Hb
https://grafis.sch.gr/index.php/s/brct56Jaqk9Ft31
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=832b455fd09b2ac9bd8d53fe0a1cfcbb
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=832b455fd09b2ac9bd8d53fe0a1cfcbb
https://grafis.sch.gr/index.php/s/A6yxHuNCBjpGKPa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8cHFJddP1Ek55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUsQgev8KCrEG8b1gww8jZ19dmJEaH98WihWuWmX-0Hb
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=b8996ae857d2af3a3b443e7561c3443a
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=5659e0d0536e918c64f452dff638a997
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=5659e0d0536e918c64f452dff638a997
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=832b455fd09b2ac9bd8d53fe0a1cfcbb
https://grafis.sch.gr/index.php/s/A6yxHuNCBjpGKPa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8cHFJddP1Ek55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUsQgev8KCrEG8b1gww8jZ19dmJEaH98WihWuWmX-0Hb
ΑΔΑ: ΩΘΚΞ4653ΠΣ-ΞΗ2
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 β) Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος 

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων των συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων συνεδριάζουν και ύστερα από 

εισήγηση των Διευθυντών/ντριών ή των Προϊσταμένων των νηπιαγωγείων, ορίζουν από κοινού 

τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι διδάσκουν και συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους 

ωράριο στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και την Πρόωρη Υποδοχή. Σε περίπτωση διαφωνίας, 

εκδίδεται απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, παρ. 7 & 8 του άρθρου 19, του  

Π.Δ 79/2017(ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α). 

 

6. Λειτουργία  προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος 

Σύμφωνα με την παρ. 7, του κεφ. Β, του άρθρου 11 του Π.Δ 79/2017  (ΦΕΚ 109Α) όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α), σε όλα τα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα 

Νηπιαγωγεία είναι δυνατόν να λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα με τις εξής προϋποθέσεις: 

α) Στα 1/θέσια Νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου 

προγράμματος είναι 5 φοιτώντες μαθητές (νήπια/προνήπια). Τα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία 

που έχουν κοινή σχολική περιφέρεια και κοινές εγγραφές λογίζονται ως ενιαία σχολική μονάδα 

και ανάλογα με τα τμήματα που λειτουργούν θα υπολογίζεται ο ελάχιστος αριθμός για τη 

λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος. 

β) Στα 2/θέσια Νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου 

προγράμματος είναι 10 φοιτώντες μαθητές (νήπια/προνήπια). 

γ) Στα 3/θέσια και άνω Νηπιαγωγεία ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου 

προγράμματος είναι 14 φοιτώντες μαθητές (νήπια/προνήπια). 

 

δ) Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη του Διευθυντή/ντριας- 

Προϊσταμένου/ης του νηπιαγωγείου, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση 

αναλυτική κατάσταση φοιτώντων μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα 

Πρόωρης Υποδοχής παρ 7ε Κεφ Β άρθρο 11 ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α). 

 

ε) Όταν ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι χαμηλότερος των 

όσων προβλέπονται παραπάνω τότε αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος με απόφαση του  

Διευθυντή Εκπαίδευσης, παρ 7δ Κεφ Β άρθρο 11 ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α). 

 

Το γεύμα των μαθητών/τριών παρασκευάζεται στο σπίτι με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων 

τους. Ο/η νηπιαγωγός στο ολοήμερο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, βοηθά και καθοδηγεί τους 

μαθητές ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που αφορούν στη διαδικασία του 

γεύματος και να εξυπηρετούνται αυτόνομα. Σε κάθε περίπτωση δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους 

μαθητές μέχρι να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης.  

 

7. Επιτήρηση μαθητών - Ασφάλεια μαθητών 

Για την επιτήρηση των νηπίων ισχύουν όσα αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 12 του 

ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) και στο κεφ. Α του άρθρου 18 του Π.Δ 79/2017(ΦΕΚ 109Α), καθώς και 

στο άρθρο 36 της με αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, (ΦΕΚ 1340Β) Υ.Α.. Οι 

http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=5659e0d0536e918c64f452dff638a997
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=832b455fd09b2ac9bd8d53fe0a1cfcbb
https://grafis.sch.gr/index.php/s/A6yxHuNCBjpGKPa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8cHFJddP1Ek55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUsQgev8KCrEG8b1gww8jZ19dmJEaH98WihWuWmX-0Hb
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=4feae4c942d99c46d292c0753921f4d9
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=832b455fd09b2ac9bd8d53fe0a1cfcbb
https://grafis.sch.gr/index.php/s/A6yxHuNCBjpGKPa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8cHFJddP1Ek55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUsQgev8KCrEG8b1gww8jZ19dmJEaH98WihWuWmX-0Hb
https://grafis.sch.gr/index.php/s/St4GTeC0vpqu1gX
https://grafis.sch.gr/index.php/s/832b455fd09b2ac9bd8d53fe0a1cfcbb
https://grafis.sch.gr/index.php/s/A6yxHuNCBjpGKPa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8cHFJddP1Ek55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUsQgev8KCrEG8b1gww8jZ19dmJEaH98WihWuWmX-0Hb
https://grafis.sch.gr/index.php/s/St4GTeC0vpqu1gX
https://grafis.sch.gr/index.php/s/832b455fd09b2ac9bd8d53fe0a1cfcbb
https://grafis.sch.gr/index.php/s/A6yxHuNCBjpGKPa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8cHFJddP1Ek55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUsQgev8KCrEG8b1gww8jZ19dmJEaH98WihWuWmX-0Hb
https://grafis.sch.gr/index.php/s/832b455fd09b2ac9bd8d53fe0a1cfcbb
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=d8bea72cf1575f01b7d231b8f2e2b97e
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=832b455fd09b2ac9bd8d53fe0a1cfcbb
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=934a981d08292c654c4299163416d929
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εκπαιδευτικοί των νηπιαγωγείων παραλαμβάνουν τους μαθητές στην είσοδο της/των 

τάξης/τάξεων του νηπιαγωγείου και οι γονείς-συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου 

της προσέλευσης των νηπίων/προνηπίων δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στο χώρο του σχολείου 

κανείς εκτός των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 

Με σκοπό να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των νηπίων/προνηπίων και να αποτρέπεται η 

αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος 

ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του, οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του 

σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με ευθύνη των Διευθυντών 

ή Προϊσταμένων των νηπιαγωγείων. 

Εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων καθώς και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργάνων των 

εκπαιδευτικών μπορούν να επισκέπτονται τα νηπιαγωγεία, ύστερα από συνεννόηση με τη Δ/νση 

του νηπιαγωγείου. 

Η αποχώρηση των μαθητών/τριών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου. 

Αποχώρηση μαθητή/τριας από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου, γίνεται μόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά 

του (ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη γονέων ή κηδεμόνων, εξασφάλιση συνοδείας μαθητών με 

ευθύνη των γονέων) (παρ. 10, άρθρο 12, Π.Δ. 79/2017,ΦΕΚ 109Α). 

Αιτήματα γονέων για πρόωρη αποχώρηση ή καθυστερημένη προσέλευση μαθητών/τριών για 

λόγους ιατρικής υποστήριξης ή θεραπευτικής παρέμβασης, γίνονται δεκτά κατόπιν προσκόμισης 

σχετικής βεβαίωσης από δημόσιο φορέα, από την οποία προκύπτει με ακρίβεια η ανάγκη της 

ανωτέρω απουσίας καθώς και ο ακριβής χρόνος αυτής. Επισημαίνεται ότι τόσο ο φορέας που 

εκδίδει τη βεβαίωση όσο και ο φορέας υλοποίησης της θεραπευτικής παρέμβασης ή ιατρικής 

υποστήριξης, πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς. 

 

8. Άδειες εισόδου στα Νηπιαγωγεία 

Διεξαγωγή ερευνών καθώς και πρακτικές ασκήσεις φοιτητών και σπουδαστών 

πραγματοποιούνται στις σχολικές μονάδες μόνο μετά από την έγκριση των αρμόδιων 

Διευθύνσεων του Υ.ΠAI.Θ., σύμφωνα με τη με αριθ. 49181/Γ2/18-5-2005 εγκύκλιο.  

Για την εύρυθμη διεξαγωγή όλων των παραπάνω, απαραίτητη είναι η σύμφωνη γνώμη των 

Συλλόγων Διδασκόντων και, όπου απαιτείται, σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Συντονιστών 

Εκπαιδευτικού έργου, των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των γονέων των μαθητών.  

Ειδικότερα η πρακτική άσκηση των φοιτητών των Π.Τ.Δ.Ε και Παιδαγωγικών Τμημάτων 

Νηπιαγωγών των Πανεπιστημίων πραγματοποιείται σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

ύστερα από απόφαση του Υπουργού Παιδείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 320/1983 (ΦΕΚ 

116Α). 

Στις περιπτώσεις διεξαγωγής των πρακτικών ασκήσεων φοιτητών, οι εκπαιδευτικοί κάθε 

τάξης παρευρίσκονται υποχρεωτικά μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και είναι υπεύθυνοι για 

όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και την ασφάλεια των μαθητών. 

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δε δίνονται στοιχεία των μαθητών σε πρόσωπο ή 

φορέα. 

Στο άρθρο 16 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23, ν. 

4559/2018 (ΦΕΚ142Α) και το άρθρο 204 του ν. 4610 (ΦΕΚ 70Α/2019), αναφέρονται οι 

προϋποθέσεις και οι όροι για την πραγματοποίηση εκδρομών και διδακτικών επισκέψεων των 

http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=68ff0c99986186375a02f22f3fbcd7cd
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=832b455fd09b2ac9bd8d53fe0a1cfcbb
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=4bd23f080f8525184d865dcced68fd10
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGFk_abAsP7xndtvSoClrL8C7zJqgnbkUV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRVeOj7qcJsLDNCkb8Wv7N3R9_4rX5P_e6Yto_OCAiEr
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGFk_abAsP7xndtvSoClrL8C7zJqgnbkUV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRVeOj7qcJsLDNCkb8Wv7N3R9_4rX5P_e6Yto_OCAiEr
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=3f3561492a14ad37727fa5ceb59c0995
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=832b455fd09b2ac9bd8d53fe0a1cfcbb
https://grafis.sch.gr/index.php/s/A6yxHuNCBjpGKPa
https://grafis.sch.gr/index.php/s/A6yxHuNCBjpGKPa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8cHFJddP1Ek55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUsQgev8KCrEG8b1gww8jZ19dmJEaH98WihWuWmX-0Hb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8_NSNYUWRl5HtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP667FmbQ9Yg4E3EKLZs7E6EgYLU5SCyfcmc_6sLitmR
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Νηπιαγωγείων και εν γένει όλων των σχολικών δράσεων που λαμβάνουν χώρα εντός και εκτός 

του σχολείου που συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν τα προγράμματα σπουδών. 

Αιτήματα τα οποία προέρχονται από εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά 

με την πραγματοποίηση ρεπορτάζ, ταινιών κλπ σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης και νηπιαγωγεία, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και 

Οργάνωσης Π.Ε. του Υ.ΠAI.Θ. Στην περίπτωση που χορηγείται από το Υ.ΠAI.Θ. η σχετική άδεια, η 

όλη διαδικασία της καταγραφής από τα Μ.Μ.Ε οριοθετείται από τους κανόνες δεοντολογίας για 

την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. παρ. 3 άρθρο 10 και παρ. 3, άρθρο 13 του Ν. 

2472/1997 (ΦΕΚ 50Α).  

Δράσεις φορέων που υλοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής και δεν 

εντάσσονται στις εκπαιδευτικές δράσεις υλοποιούνται μετά το πέρας του ωρολογίου 

προγράμματος. 

 

9. Διαδικασία ενημέρωσης του myschool 

Στα νηπιαγωγεία, με ευθύνη των Διευθυντών/τριών-Προϊσταμένων τους, στο πεδίο της 

πληροφοριακής πλατφόρμας myschool αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η 

ονομασία/επωνυμία του σχολείου χωρίς τους προσδιορισμούς «κλασικό» και «ολοήμερο» (πχ 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ή 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ).  

Το Πληροφοριακό Σύστημα myschool ενημερώνεται άμεσα με τα αντίστοιχα δεδομένα 

λειτουργίας της σχολικής μονάδας, με έμφαση στην ορθή αποτύπωση των δεδομένων του 

εκπαιδευτικού προσωπικού, των μαθητών και των τμημάτων που λειτουργούν. 

Επισημαίνουμε πως με ευθύνη του Διευθυντή/ντριας – Προϊσταμένου/ης της σχολικής 

μονάδας, με την έναρξη του σχολικού έτους και στους καθορισμένους χρόνους, 

επικαιροποιούνται τα δεδομένα του συστήματος myschool σε σχέση με όλα τα προβλεπόμενα 

πεδία. Επιπλέον, απαιτείται η επισταμένη παρακολούθηση των ανακοινώσεων/μηνυμάτων που 

αποστέλλονται από την ομάδα υποστήριξης του συστήματος, σύμφωνα με την 149084/ΓΔ4/8-9-

2017 εγκύκλιο του Υ.ΠAI.Θ. 

 

10. Ημερολόγιο σχολικής ζωής 

Οι εγγραφές στο Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής αποτελούν ευθύνη των Διευθυντριών/ντών, 

Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων όπως ορίζεται από το άρθρο 20, κεφάλαιο Α, παράγραφος 2 

του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α). Πρόσβαση ενημέρωσης στο περιεχόμενο του συγκεκριμένου 

βιβλίου έχει όλο το διδακτικό προσωπικό του σχολείου. Στο Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής 

καταχωρούνται στοιχεία της καθημερινής ζωής της σχολικής μονάδας και καταγράφονται με 

χρονολογική σειρά όλα τα στοιχεία, γεγονότα, συμβάντα που αναφέρονται στη σχολική ζωή και 

τη λειτουργία του σχολείου όπως εκδηλώσεις, συνεργασία με φορείς, έκτακτη απουσία 

εκπαιδευτικού, έκτακτη αλλαγή εφημερίας κ.λπ. 

 

11.  Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων - παιδαγωγικές συναντήσεις - συνεργασία με τους 

γονείς 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στα άρθρα 14 και 15 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α), καθώς και στα άρθρα 37, 38 και 39 της 

Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340Β) Υ.Α. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEWFzYWFtEvQndtvSoClrL8J6SqjdSFK_HtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKsLM8XD-SIYwIjpKpw3g_Bqh23LG_p9TXYFWiYDtT8H
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEWFzYWFtEvQndtvSoClrL8J6SqjdSFK_HtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKsLM8XD-SIYwIjpKpw3g_Bqh23LG_p9TXYFWiYDtT8H
https://grafis.sch.gr/index.php/s/uY9W0kSIUVIOZHz
https://grafis.sch.gr/index.php/s/uY9W0kSIUVIOZHz
https://grafis.sch.gr/index.php/s/ZhHP5UGp5f9dWCx
https://grafis.sch.gr/index.php/s/ZhHP5UGp5f9dWCx
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=832b455fd09b2ac9bd8d53fe0a1cfcbb
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=ab1cd0f456e9f6130bc03cc3c3f6a3c0
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=832b455fd09b2ac9bd8d53fe0a1cfcbb
https://grafis.sch.gr/index.php/s/A6yxHuNCBjpGKPa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8cHFJddP1Ek55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUsQgev8KCrEG8b1gww8jZ19dmJEaH98WihWuWmX-0Hb
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=934a981d08292c654c4299163416d929
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=934a981d08292c654c4299163416d929
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Οι γονείς και οι κηδεμόνες επισκέπτονται το σχολείο κατά τις προγραμματισμένες 

συναντήσεις με τις/τους εκπαιδευτικούς και εκτάκτως, όταν κρίνεται αναγκαίο, ύστερα από 

συνεννόηση και επικοινωνία μαζί τους. 

 

12. Συνεργασία Στελεχών - Επιμορφωτικές συναντήσεις 

Τα στελέχη της εκπαίδευσης πραγματοποιούν συναντήσεις με τους/τις Διευθυντές/ντριες και 

Προϊστάμενους/νες των νηπιαγωγείων, με τους οποίους συνεργάζονται στο πλαίσιο της παροχής 

ενημέρωσης, οδηγιών και κατευθύνσεων. Οι συναντήσεις αυτές επαναλαμβάνονται, καθ’ όλη τη 

διάρκεια του σχολικού έτους. 

Σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 17 του ΠΔ79/2017 (ΦΕΚ109Α), όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α)οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών κατά το 

χρονικό διάστημα από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου και από 15 έως 21 Ιουνίου, διοργανώνουν και 

πραγματοποιούν συσκέψεις και σεμινάρια με τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς τους με 

σκοπό την παροχή ενημέρωσης και την υποστήριξη των  εκπαιδευτικών σχετικά με την 

εφαρμογή και λειτουργία του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Οι Συντονιστές 

Εκπαιδευτικού Έργου Ε.Α.Ε. και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για την Εκπαίδευση και την 

Αειφορία προκειμένου να προγραμματίσουν τις επιμορφωτικές τους δράσεις στα νηπιαγωγεία 

συνεργάζονται με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών για τον καλύτερο 

συντονισμό του έργου τους. Η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών, στις 

ενημερωτικές/επιμορφωτικές αυτές συναντήσεις, είναι υποχρεωτική.   

 

Β. Φοίτηση και Σχολική Ζωή 

1. Απουσίες μαθητών 

Η φοίτηση των μαθητών στα νηπιαγωγεία παρακολουθείται από τον εκπαιδευτικό της τάξης, 

καταγράφονται οι καθημερινές απουσίες και καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα 

myschool, (ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) άρθρο 13 παράγραφος 1). 

Σε περίπτωση αδικαιολόγητων απουσιών μαθητών, ακολουθούνται όσα προβλέπονται στο 

(ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) (άρθρο 13, παρ. 2, 3, 4). 

 

2. Σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής (Διδακτικές επισκέψεις- Εκδρομές) 

Με το άρθρο 16 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ109Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 

4559/2018 (ΦΕΚ 142Α) ρυθμίζονται οι σχολικές δράσεις που συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν 

τα προγράμματα σπουδών, εντός και εκτός σχολείου. 

 

3. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο 

Με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 6, του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α),όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α), ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην επανάληψη 

φοίτησης νηπίων, (άρθρο 204 παρ. 1ε νόμου 4610 ΦΕΚ 70Α/2019).  

 

4. Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων – προσκλήσεων 

http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=1fdc8fac743b35277287e465d1f951a9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8PAiz86_C3XrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijM5m_SfphA2qniTONFIQA-GnKpIx_vKHosebYhFE-fgD
https://grafis.sch.gr/index.php/s/A6yxHuNCBjpGKPa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8cHFJddP1Ek55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUsQgev8KCrEG8b1gww8jZ19dmJEaH98WihWuWmX-0Hb
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=832b455fd09b2ac9bd8d53fe0a1cfcbb
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=1d40640c6c408888ff2d6d3f31aa29ff
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=832b455fd09b2ac9bd8d53fe0a1cfcbb
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=30415ed654e83ebf65cae2aae92a801e
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=3f3561492a14ad37727fa5ceb59c0995
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=832b455fd09b2ac9bd8d53fe0a1cfcbb
https://grafis.sch.gr/index.php/s/A6yxHuNCBjpGKPa
https://grafis.sch.gr/index.php/s/A6yxHuNCBjpGKPa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8cHFJddP1Ek55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUsQgev8KCrEG8b1gww8jZ19dmJEaH98WihWuWmX-0Hb
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=a5cb4f18f914625ec9ae7a7fcd9c276f
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8PAiz86_C3XrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijM5m_SfphA2qniTONFIQA-GnKpIx_vKHosebYhFE-fgD
https://grafis.sch.gr/index.php/s/A6yxHuNCBjpGKPa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8cHFJddP1Ek55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUsQgev8KCrEG8b1gww8jZ19dmJEaH98WihWuWmX-0Hb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8_NSNYUWRl5HtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP667FmbQ9Yg4E3EKLZs7E6EgYLU5SCyfcmc_6sLitmR
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Το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων καθώς και κάθε εκπαιδευτικού υλικού, 

έντυπου και ηλεκτρονικού, το οποίο προέρχεται από διάφορους οργανισμούς, οργανώσεις, 

φορείς ή ιδιώτες, δεν ανακοινώνεται στους μαθητές χωρίς τη σχετική έγκριση από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες του Υ.ΠAI.Θ., σύμφωνα με τη με αριθ. 144456/Γ2/20-12-2005 εγκύκλιο. 

 

5. Χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών 

Για τη χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών μέσα στο χώρο του 

σχολείου ισχύει η με αριθ. πρωτ. Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018 εγκύκλιος του Υ.ΠAI.Θ. με θέμα 

«Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες». 

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση ή η λειτουργία καμερών ασφαλείας στους 

σχολικούς χώρους κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου (Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018). 

Γ. Μαθητική Μέριμνα 
 

1. Προστασία από σεισμούς και φυσικές καταστροφές 

Στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη, ο Διευθυντής/ντρια - Προϊστάμενος/η του 

νηπιαγωγείου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων: 

α) Επικαιροποιούν το «Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού 

Κινδύνου στη σχολική μονάδα» που βρίσκεται στη σχετική σελίδα Ο.Α.Σ.Π. και προβαίνουν σε 

όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται πριν από τον σεισμό καθώς και στον 

προγραμματισμό και υλοποίηση των απαραίτητων ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους. 

β) Επικαιροποιούν τον «Εσωτερικό Κανονισμό Σχολικής Μονάδας (ΔΑΙ) και Μνημόνιο 

Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών 

καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών», λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες προστασίας για όλες τις 

μορφές φυσικών καταστροφών, ενημερώνουν τους μαθητές/τριες και τους γονείς/κηδεμόνες 

για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων.  

 

2. Εμβολιασμός μαθητών και Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου 

Σε ό, τι αφορά τον εμβολιασμό των μαθητών/τριών ισχύει η με αριθ. πρωτ: 

Φ.6/451/115136/Γ1/16-09-2010 εγκύκλιος του Υ.ΠAI.Θ.  

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σε 

μαθητές/τριες, εντός του σχολικού ωραρίου, ισχύουν όσα αναφέρονται στην με αριθ. 

Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010 εγκύκλιο του Υ.ΠAI.Θ. 

 

3. Εγγραφή και φοίτηση μαθητών Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων 

Α) Για την εγγραφή και την υποστήριξη της σχολικής φοίτησης των μαθητών Ρομά, ισχύουν: η 

με αριθ. Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96, (ΦΕΚ 893Β)Υ.Α. και οι με αριθ. πρωτ. 116184/Γ1/10-9-2008, 

Φ.3/960/102679/Γ1/20-8-2010 και 180644/Γ1/26-11-2013 εγκύκλιοι του Υ.ΠAI.Θ. καθώς και οι 

παρ. 11 &12, άρθρ. 6 του Π.Δ. 79/2017(ΦΕΚ109Α). 

Β) Η εγγραφή των μαθητών Ρομά στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις. 

http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=510c3f9557ee2525f6805bc902d2a90e
https://grafis.sch.gr/index.php/s/5Yazas8sz9DIg7z
https://grafis.sch.gr/index.php/s/5Yazas8sz9DIg7z
https://grafis.sch.gr/index.php/s/AYw40lzfVPqVZ9p
https://grafis.sch.gr/index.php/s/edL86R6r4yp9TCA
https://grafis.sch.gr/index.php/s/edL86R6r4yp9TCA
https://grafis.sch.gr/index.php/s/edL86R6r4yp9TCA
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=6493685f4ea3527cd0e64a4ffd7a2cf7
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=288d76662d5f5d8ee33561b1c63435ad
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=7c806000a85ace2b0b5cb3fcb37b523c
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=6eeda96b5e1a609a10e205cdc3969448
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=f969efb6a8941e71ac17a333807b7c22
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=6fe3bae504e4592fc139504210cc7ff6
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=bfdf50d2cf1a4d5e3166e43f9e9c9c87
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=832b455fd09b2ac9bd8d53fe0a1cfcbb
ΑΔΑ: ΩΘΚΞ4653ΠΣ-ΞΗ2



11 

 

Γ) Για την εγγραφή και την υποστήριξη της σχολικής φοίτησης των μαθητών- πολιτών τρίτων 

χωρών/αιτούντων διεθνούς προστασίας στις σχολικές μονάδες που λειτουργούν ΔΥΕΠ 

προβλέπονται: α) Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία της Υπηρεσίας Ασύλου ή άλλου 

ισοδύναμου, μέσω του οποίου διασφαλίζεται η ταυτοπροσωπία των μαθητών, β) Ατομικό Δελτίο 

Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), αναγκαίο για τη συμμετοχή έκαστου μαθητή στο μάθημα της Φυσικής 

Αγωγής και γ) Διεθνές πιστοποιητικό εμβολιασμών ή προφύλαξης, αναγκαίο για τη διασφάλιση 

της δημόσιας υγείας. Σε περίπτωση που τα εν λόγω δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν 

εγκαίρως, ο γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ή ο Συντονιστής του κέντρου υποδοχής 

από το οποίο προέρχεται ο/η μαθητής/τρια, αναλαμβάνει με δήλωσή του να τα προσκομίσει σε 

σύντομο χρονικό διάστημα. Σε περιπτώσεις μη προσκόμισης τους ο/η Προϊστάμενος/η του 

νηπιαγωγείου ενημερώνει την οικεία Δ/νση Π.Ε. 

 

4. Δικαιώματα μαθητών των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι 

 
Για τα δικαιώματα παιδιών-μαθητών των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι 

διαζευγμένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλειά τους ισχύει η με αριθ. Φ7 

/517/127893/Γ1/13.10.2010 εγκύκλιος του Υ.ΠAI.Θ.  

Ενημέρωση εκπαιδευτικών 
Ο Διευθυντής/ντρια - Προϊστάμενος/η του νηπιαγωγείου οφείλει να ενημερώνει τόσο για 

θέματα εκπαιδευτικής νομοθεσίας όσο και για το περιεχόμενο των κείμενων διατάξεων τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου. Με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών καθώς και 

για οικολογικούς – περιβαλλοντικούς λόγους, απλουστεύεται η διαδικασία ενημέρωσης και 

κάθε διοικητικό έγγραφο που τους αφορά αποστέλλεται από τη Διεύθυνση του σχολείου στις 

διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail).  

Αντιμετώπιση επιμέρους θεμάτων 

Για κάθε θέμα που παρουσιάζεται στα σχολεία και δεν επιλύεται σύμφωνα με τα όσα 

προαναφέρθηκαν, ενημερώνεται άμεσα ο Περιφερειακός Διευθυντής ΠΕ & Δ.Ε, από τους 

αρμόδιους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και τους Διευθυντές Εκπαίδευσης ΠΕ, οι οποίοι και  

δίνουν σχετικές οδηγίες για την αντιμετώπισή του. 

 

Συνημμένα:   Υπόδειγμα Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας     

 

 

                                                                                             

                                                                                                                                       Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

                                                                                                                                    ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 

 

 

http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=2a85cf9938507c9bb296b579b30b2c09
http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=2a85cf9938507c9bb296b579b30b2c09
https://grafis.sch.gr/index.php/s/MUs1hhAd9JNKvkx
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ) 

 

1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκ/σης της χώρας (έδρες τους) 

2. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Π.Ε. (μέσω Περιφ. Δ/νσεων Εκπ/σης) 

3. Δ/νσεις Π.Ε. της χώρας (έδρες τους) 

4. Νηπιαγωγεία της χώρας (μέσω Δ/νσεων Π.Ε.) 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Υφυπουργού κας Ζαχαράκη 

3. Γραφείο Γενικής Γραμματέα κας Γκίκα 

4. Γραφείο Γενικής Δ/νσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. & Δ.Ε. 

5. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

6. Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων 

7. Γ.Ε.ΠΟ. 

8. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης 

9. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε.- Τμήμα Α’ 

10. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε.- Τμήμα Β’ 

11.  Π.Σ. myschool 
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