
ΘΔΜΑ : Βαζηθέο θαηεπζύλζεηο θαη νδεγίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ζρνιηθώλ κνλάδσλ 
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  γηα ην  ζρνιηθό έηνο 2011-2012 

 

          Έλαξμε ζρνιηθνύ έηνπο 2011- 2012   
 
Με ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο  2011-2012, ε ιεηηνπξγία ηνπ Νένπ ρνιείνπ, 

εθηφο ησλ άιισλ, ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ εμέιημε  ηνπ ζεκεξηλνχ καζεηή ζε απξηαλφ πνιίηε,   
ππεχζπλν θαη δεκνθξαηηθφ, ν νπνίνο σο  κέινο ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, κέζα 
ζην νπνίν θαιείηαη λα δηαβηψζεη,  είλαη ηθαλφο λα απηελεξγεί,  λα ζπλεξγάδεηαη δεκηνπξγηθά 
ηφζν ζηελ παξαγσγή ηεο γλψζεο, φζν θαη ζε θάζε ηνκέα ηεο θνηλσληθήο ηνπ δσήο. Να 
δηαρεηξίδεηαη  κε θξηηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ ηξφπν ην νινέλα απμαλφκελν πιήζνο ησλ 
γλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ  θαη λα αμηνπνηεί γεληθφηεξα θάζε επθαηξία ηεο λέαο επνρήο. 

 
ην πιαίζην απηφ, ην Τπ. ΠΓΒΜΘ,  πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, κεξηκλά ψζηε ηα καζήκαηα λα μεθηλήζνπλ απξφζθνπηα απφ ηελ 
πξψηε κέξα ηνπ λένπ δηδαθηηθνχ έηνπο. 

 
Με ηε κε αξηζκ. Φ.12/570/67123/Γ1/14-6-2011 Δγθχθιην ηνπ Τπ. ΠΓΒΜΘ, κε ζέκα: 

«ππογπαμμαηιζμόρ εκπαιδεςηικού έπγος ζσολικού έηοςρ 2011-2012», δφζεθαλ  νδεγίεο  
ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο θαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, κε ζθνπφ ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεξε, απφ θάζε πιεπξά, ιεηηνπξγία ηνπο. 
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ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ 
Να δηαηεξεζεί κέρξη 
Βαζκφο αζθαιείαο  
 
Μαξνχζη, 25- 08 -  2011 
Αξηζ. Πξση.       Βαζκφο Πξνηεξ.  
Φ.3   / 788 / 95795/ Γ1 
      
ΠΡΟ:  
            Πεξηθεξεηαθνχο Γ/ληέο 
            Π.Δ & Γ.Δ ηεο ρψξαο 
            (Έδξεο ηνπο) 

 
             Πξντζηακέλνπο Δπηζηεκνληθήο & 
             Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο Π.Δ. 
            ηεο ρψξαο 

      (Έδξεο ηνπο) 
 

             ρνιηθνχο πκβνχινπο  Γ.Δ, Π.Α, Δ.Α.Δ. 
             ΠΔ 05, ΠΔ 06, ΠΔ 07, ΠΔ 11 & ΠΔ 16 
            (κέζσ ησλ Πεξηθ. Γ/λζεσλ ΠΔ & Γ.Δ 
             ηεο ρψξαο) 

  
              Γηεπζπληέο  Δθ/ζεο Π.Δ & 

        Πξντζηακέλνπο Γξαθείσλ Π.Δ 
             ηεο ρψξαο 

              (Έδξεο ηνπο) 
 
              Γηεπζπληέο & δηδαθηηθφ 
             πξνζσπηθφ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

              ηεο ρψξαο 
             ( κέζσ ησλ Γ/λζεσλ & Γξαθείσλ Π.Δ) 
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Με την έναπξη τος σσολικού έτοςρ 2011-2012, ζε επίπεδν   ζρνιηθήο κνλάδαο θαη 
θαηά ηελ πξψηε εκέξα έλαξμεο ησλ καζεκάησλ - πνπ γηα ηε θεηηλή ρξνληά είλαη ε 12ε 
επηεκβξίνπ - γίλεηαη ν θαζηεξσκέλνο Αγηαζκφο θαη  αθνινπζνχλ  νδεγίεο γηα ζέκαηα πνπ 
αθνξνχλ  ζηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.  

Απφ ηελ επφκελε κέξα ιεηηνπξγίαο ηνπ,  εθαξκφδεηαη ην εβδνκαδηαίν σξνιφγην 
πξφγξακκα καζεκάησλ, ηφζν γηα ην δεκνηηθφ φζν θαη γηα ην λεπηαγσγείν, ην νπνίν 
ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηε κε αξηζκ. Φ.12/570/67123/Γ1/14-6-2011 
Δγθχθιην ηνπ Τπ. ΠΓΒΜΘ, κε ζέκα: «ππογπαμμαηιζμόρ εκπαιδεςηικού έπγος ζσολικού 
έηοςρ 2011-2012». 

 
I. Ωξνιόγηα Πξνγξάκκαηα 

 

1. Γημοηικά ζσολεία 
 

     Σα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα ησλ Δημοτικών σσολείων ζπληάζζνληαη κε βάζε: 
α. ηε Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΔΚ 1139/2006, η. Β΄), Τ.Α., κε ζέκα: 

«Αλακφξθσζε Ωπολογίων Ππογπαμμάηων ζηο Γημοηικό Σσολείο». Ιζρχεη γηα ηα 6/ζέζηα θαη 
άλσ Γεκνηηθά ρνιεία ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο. 

β. ηε Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005 (ΦΔΚ 1280/2005, η.Β΄) Τ.Α. Ιζρχεη γηα ηα 
1/ζέζηα, 2/ζέζηα, 4/ζέζηα θαη 5/ζέζηα Γεκνηηθά ρνιεία. 

γ. ηε Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006,(ΦΔΚ 1139/2006, η. Β΄΄) Τ.Α.. Ιζρχεη γηα ηα 
3/ζέζηα Γεκνηηθά ρνιεία. 

δ. ηε Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 (ΦΔΚ 1325/2003, η. Β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε. 
Ιζρχεη γηα ην νινήκεξν πξφγξακκα ησλ ζρνιείσλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζχκθσλα 

κε ηε Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011 (ΦΔΚ 1345, η. Β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα: 
«Τποποποίηζη– ζςμπλήπωζη ηων με απιθμ.Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003, (ΦΔΚ 1325,η.Β΄) 
και Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΔΚ 1139,η. Β΄) Υποςπγικών Αποθάζεων». 

ε. ηε κε αξηζκ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (804, η. Β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε κε 
ζέκα: «Ωπολόγια Ππογπάμμαηα Γημοηικών Σσολείων με Δνιαίο Αναμοπθωμένο 
Δκπαιδεςηικό Ππόγπαμμα», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 
Β1 ηεο κε αξηζκ. Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 (ΦΔΚ 1327, η. Β΄) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 
κε ζέκα: «Τποποποίηζη - ζςμπλήπωζη ηηρ με απιθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, 
(ΦΔΚ1139,η.Β΄) και ηηρ με απιθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΔΚ804,η.Β΄) Ωπολόγια 
Ππογπάμμαηα Γημοηικών Σσολείων με Δνιαίο Αναμοπθωμένο Δκπαιδεςηικό Ππόγπαμμα- 
ΔΑΔΠ». Ιζρχνπλ κφλν γηα ηα 961 νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε ΔΑΔΠ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ζρνιείσλ απηψλ.  

δ. ηελ παξάγξαθν Α1 ηεο κε αξηζκ. Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 (ΦΔΚ 1327, η. Β΄) 
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο κε ζέκα: «Τποποποίηζη - ζςμπλήπωζη ηηρ με απιθμ. 
Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΔΚ1139,η.Β΄) και ηηρ με απιθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-
2010, (ΦΔΚ804,η.Β΄) Ωπολόγια Ππογπάμμαηα Γημοηικών Σσολείων με Δνιαίο 
Αναμοπθωμένο Δκπαιδεςηικό Ππόγπαμμα- ΔΑΔΠ». Ιζρχεη κφλν γηα ην νινήκεξν 
πξφγξακκα. 

ε. ηε κε αξηζκ. Φ12/530/62626/Γ1/2-6-2011 (ΦΔΚ 1345, η. Β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε 
κε ζέκα: «Τποποποίηζη-ζςμπλήπωζη ηων με απιθμ. Φ20/482/95210/Γ1/9-9-2003 (ΦΔΚ 
1325, η. Β΄) και Φ. 12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΔΚ 1139, η. Β΄) Υποςπγικών 
Αποθάζεων». Ιζρχεη γηα ηα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία πνπ έρνπλ νξγαληθφηεηα θάησ απφ 
6/ζέζηα. 

ζ. ηε κε αξηζκ. Φ.12/20/2045/Γ1/10-1-2010  (ΦΔΚ 56, η. Β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε κε 
ζέκα: «Ωπολόγια Ππογπάμμαηα ζσολικών μονάδων Ππωηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ πος 
ενηάζζονηαι ζηιρ Εώνερ Δκπαιδεςηικήρ Πποηεπαιόηηηαρ ζηο πλαίζιο ηηρ ςλοποίηζηρ ηων 
Ππάξεων «Εώνερ Δκπαιδεςηικήρ Πποηεπαιόηηηαρ-ΑΠ1», «Εώνερ Δκπαιδεςηικήρ 
Πποηεπαιόηηηαρ-ΑΠ2», «Εώνερ Δκπαιδεςηικήρ Πποηεπαιόηηηαρ-ΑΠ3», ηος ΔΠ Δκπαίδεςζη 
και Για Βίος Μάθηζη ηος ΔΣΠΑ».  Ηζρύεη κόλν γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο 
εληάρζεθαλ ζηηο Εώλεο Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο ΕΔΠ, ζύκθσλα κε ηε κε 
αξηζκ. ΑΦ.821/3412/Ρ/157476/Ε1/13-12-2010 (ΦΔΚ 2142, η. Β΄) Τπνπξγηθή Απόθαζε. 
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2. Νηπιαγωγεία 
 
Σα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα ησλ Νεπηαγσγείσλ ζπληάζζνληαη κε βάζε: 

ηε κε αξηζκ. Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007 (ΦΔΚ 1420/2007 η. Β) Τπνπξγηθή Απφθαζε, κε 
ζέκα: «Ωξνιφγην ππόγπαμμα Νηπιαγωγείος και ολοήμεπος Νηπιαγωγείος». 

 
II. Γηδαζθαιία 2εο μέλεο γιώζζαο 
 

           Γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 2εο μέλεο γιψζζαο ηζρχνπλ νη κε αξηζκ. : α) Φ.12/ 
518/61284/Γ1/27-5-2011 (ΦΔΚ 1092, η. Β΄) θαη β) Φ.12/555/66447/Γ1/10-6-2011 (ΦΔΚ 
1456, η. Β΄) Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. 
Οη παξαπάλσ Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ζα ηεξεζνχλ ρσξίο θακία παξέθθιηζε θαη ηελ επζχλε 
γηα ηελ ηήξεζή ηνπο ζα ηελ έρεη ηφζν ν Γ/ληήο Δθπ/ζεο φζν θαη ν Γ/ληήο ηνπ ζρνιείνπ.  
Γηα ηελ αλαινγία καζεηψλ αλά εθπαηδεπηηθφ θαη ζηε 2ε μέλε γιψζζα ιακβάλεηαη ππφςε ε 
κε αξηζκ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 (ΦΔΚ 1507/2006, η. Β΄) ΚΤΑ. 
 
III. Γηδαζθαιία - Πξόγξακκα πνπδώλ ησλ λέσλ δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ 

                                ζηα ζρνιεία κε ΔΑΔΠ 
 

χκθσλα κε ηε κε αξηζκ. Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010 (ΦΔΚ 1139/28-7-2010, η. 
Β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε, κε ζέκα: «Γιδαζκαλία- ππόγπαμμα ζποςδών  ησλ λέσλ 
δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα εηζαρζνχλ ζηα ολοήμεπα δημοηικά ζσολεία πος θα 
λειηοςπγήζοςν με Δνιαίο Αναμοπθωμένο Δκπαιδεςηικό Ππόγπαμμα (ΔΑΔΠ)- επανεξέηαζη &  
επικαιποποίηζη ηων Αναλςηικών Ππογπαμμάηων και οδηγιών για ηα διδακηικά ανηικείμενα 
ηος ολοήμεπος ππογπάμμαηορ» δίλνληαη νδεγίεο γηα ην Πξφγξακκα πνπδψλ ησλ λέσλ 
δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα δηδαρζνχλ ζηα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία πνπ ζα 
ιεηηνπξγήζνπλ κε ΔΑΔΠ .   

 
IV.  Καη’ νίθνλ εξγαζίεο 

 
 Σν δήηεκα ησλ θαη΄ νίθνλ εξγαζηψλ δηαζαθελίδεηαη κε ηηο κε αξηζκ. 

Φ12/428/85241/Γ1/18-8-2003 θαη Φ.12/342/35602/Γ1/9-5-2005 Δγθπθιίνπο ηνπ Τπ. 
ΠΓΒΜΘ κε ζέκα: «καη’ οίκον επγαζίερ».  

 
Οη ρνιηθνί χκβνπινη θαηά ηηο επηζθέςεηο ζηα ζρνιεία επζχλεο ηνπο, 

ελεκεξψλνληαη θαη δίλνπλ ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο  ησλ ζρνιείσλ γηα 
ηηο θαη’ νίθνλ εξγαζίεο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξέπεη λα απνθεχγεηαη ην πιήζνο ησλ 
εξγαζηψλ, νη νπνίεο δε ζπκβάιινπλ ζηελ πνηνηηθή πξφζιεςε ηεο γλψζεο, ζηελ αλάπηπμε 
ηεο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ζίγνπξα δελ ππνβνεζνχλ ηνλ καζεηή ζηελ 
νηθνδφκεζε ηφζν ησλ θαηψηεξσλ (γλψζε, θαηαλφεζε, εθαξκνγή) φζν θαη ησλ αλψηεξσλ 
(αλάιπζε, ζχλζεζε, αμηνιφγεζε) βαζκίδσλ ηεο γλσζηηθήο ηαμηλνκίαο.  

Τπελζπκίδεηαη επίζεο φηη νη θσηνηππεκέλεο εξγαζίεο πξέπεη λα απνθεχγνληαη  
δεδνκέλνπ φηη απηέο δε ζπκβάιινπλ ζηελ παξνρή πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο, ζηελ εκβάζπλζε 
θαη θξηηηθή δηεξεχλεζε ησλ γλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ αλάπηπμε 
θξηηηθήο- δεκηνπξγηθήο ζθέςεο πνπ απνηειεί θαη ην δεηνχκελν ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο,  

 
V. Αμηνιόγεζε καζεηώλ – επαλάιεςε ηάμεο ζην δεκνηηθό ζρνιείν 

      
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ επαλάιεςε ηάμεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν 

ηζρχνπλ φζα πξνβιέπνληαη απφ ηα Π.Γ. 8/1995 (ΦΔΚ 3Α) & Π.Γ. 121/1995 (ΦΔΚ 75Α), 
θαζψο θαη απφ ηε κε αξηζκ. Φ.7/228/Γ1/1561/15-11-1996 Δγθχθιην ηνπ Τπ. ΠΓΒΜΘ, φπσο 
ζπκπιεξψζεθε κε ηα εδάθηα β θαη γ ηεο παξ. 5 ηεο κε αξηζκ. Φ.3/716/Γ1/825/27-7-1998 
Δγθπθιίνπ ηνπ Τπ. ΠΓΒΜΘ.  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 2εο μέλεο γιψζζαο (Γαιιηθήο& Γεξκαληθήο) ζηηο Δ΄  & η΄ 
ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηε κε αξηζκ. πξση. 
Φ.52/1588/152164/Γ1/25-11-2008 Δγθχθιην ηνπ Τπ. ΠΓΒΜΘ. 
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 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο ηάμεο καζεηή, ζα πξέπεη λα 
ηεξνχληαη φια φζα πξνβιέπνληαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία (ελεκέξσζε ηνπ νηθείνπ 
ρνιηθνχ πκβνχινπ, πιήξεο θαη ζπλερήο ελεκέξσζε θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο Γνλείο ηνπ 
καζεηή). 

 
VI.  Δπηινγή εκαηνθόξσλ 

 
           Γηα ηελ επηινγή ζεκαηνθφξσλ θαη παξαζηαηψλ ηζρχνπλ φζα πξνβιέπνληαη απφ ηελ 
παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 13, ηνπ Π.Γ. 201/98 (ΦΔΚ 161Α) θαη ηηο κε αξηζκ. Γ1/219/13-3-2001 
(ΦΔΚ 277Β) θαη Φ.10/84/Γ1/480/21-6-2001 (ΦΔΚ 863Β) Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, θαζψο θαη 
κε ηε κε αξηζκ. Φ.10/480/121119/Γ1/29-9-2010 Δγθχθιην ηνπ Τπ. ΠΓΒΜΘ. 

 
VII.  Δθπξόζεζκεο εγγξαθέο- επαλάιεςε θνίηεζεο ζην λεπηαγσγείν 

 
Με ηηο παξ. 2 α & 2 β θαη 13 & 14 ηνπ άξζξνπ 7, ηνπ Π.Γ. 201/98, (ΦΔΚ 161 η. Α΄) 

θαη κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 7, ηνπ Π.Γ. 200/98, (ΦΔΚ 161 η. Α΄) ξπζκίδνληαη ζέκαηα 
εθπξφζεζκσλ εγγξαθψλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία, θαζψο θαη ε επαλάιεςε θνίηεζεο λεπίσλ 
ζην λεπηαγσγείν. 
 
VIII. Δγγξαθή θαη θνίηεζε Ρνκά 

 
 Γηα ηελ εγγξαθή θαη θνίηεζε ησλ Ρνκά καζεηψλ ηζρχνπλ ε κε αξηζκ. 

Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96, (ΦΔΚ 893, η. Β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε θαη νη κε 
αξ.πξση.116184/Γ1/10-9-2008 θαη Φ.3/960/102679/Γ1/20-8-2010 Δγθχθιηνη ηνπ Τπ. 
ΠΓΒΜΘ.   

 
IX. Δκβνιηαζκόο καζεηώλ 
 

          ε φ,ηη αθνξά ηνλ εκβνιηαζκφ ησλ καζεηψλ ηζρχεη ε κε αξηζκ. 
Φ.6/451/115136/Γ1/16-9-2010 Δγθχθιηνο ηνπ  Τπ. ΠΓΒΜΘ. 

   
X. Δηζνδεκαηηθή ελίζρπζε νηθνγελεηώλ 
 
       χκθσλα κε ηε κε αξηζκ. Φ.7/488/123316/Γ1/4-10-2010 Δγθχθιην ηνπ  Τπ. ΠΓΒΜΘ, 
γηα ηελ εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε νηθνγελεηψλ κε ηέθλα ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 
ρακειά εηζνδήκαηα, ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 27 ηνπ Ν. 3016/17-5-2002 
(ΦΔΚ 110, η. Α΄), θαζψο θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν. 3879/21-9-2010 (ΦΔΚ 
163, η. Α΄) κε ηελ νπνία αληηθαζίζηαηαη ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ 
Ν. 3016/17-5-2002 (ΦΔΚ 110, η. Α΄). 
 

XI. Φαξκαθεπηηθή αγσγή καζεηώλ εληόο ζρνιηθνύ σξαξίνπ 
 
      ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε ρνξήγεζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ζε 
καζεηέο, εληφο ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ, ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηε κε αξηζκ. 
Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010  Δγθχθιην ηνπ  Τπ. ΠΓΒΜΘ.   
 

XII. Μεηαθνξά ζρνιηθήο ηζάληαο καζεηώλ 
 
     Γηα ην ζέκα ηεο κεηαθνξάο ηεο ζρνιηθήο ηζάληαο ησλ καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ 
ζρνιείνπ, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηε κε αξηζκ. Φ.7/531/129567/Γ1/15-10-2010 
Δγθχθιην ηνπ  Τπ. ΠΓΒΜΘ.    
 

XIII. Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ 
 
      Γηα ηελ εγγξαθή ησλ καζεηψλ ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ηζρχεη ε κε 
αξηζκ. Φ.7/ 229/53868/Γ1/10-5-2011 Δγθχθιηνο ηνπ  Τπ. ΠΓΒΜΘ.    
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XIV.  Καζνξηζκόο ηύπνπ βεβαίσζεο παξαθνινύζεζεο λεπίνπ 

 
       ρεηηθά κε ηνλ ηχπν ηεο βεβαίσζεο παξαθνινχζεζεο λεπίνπ γηα ηα λήπηα 
ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο, ηζρχεη ε κε αξηζκ. Φ.6/278/56068/Γ1/17-5-2011 (ΦΔΚ 
1266/2011, η. Β΄)  Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τπ. ΠΓΒΜΘ.    
 

XV. Γηόξζσζε πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ καζεηώλ ζην Βηβιίν Μεηξώνπ θαη Πξνόδνπ 
 
        Σα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ καζεηψλ δηνξζψλνληαη ζην Βηβιίν Μεηξψνπ θαη 
Πξνφδνπ ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκ. Φ.6/277/56425/Γ1/17-5-2011 Δγθχθιην ηνπ  Τπ. 
ΠΓΒΜΘ.    
 

XVI.  Πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο καζεηώλ 
 
      ε φ,ηη αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο ησλ καζεηψλ ηζρχεη ε κε αξηζκ. 
Φ.6/350/67503/Γ1/16-6-2011 Δγθχθιηνο ηνπ  Τπ. ΠΓΒΜΘ.    

     
XVII.  Γηδαθηηθέο επηζθέςεηο- Δθδξνκέο   

            
ηηο  παξ. 3, ηνπ άξζξνπ 13, ηνπ Π.Γ. 201/98 (ΦΔΚ 161 η. Α΄) αλαθέξνληαη  νη 

πξνυπνζέζεηο θαη νη φξνη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκψλ θαη δηδαθηηθψλ επηζθέςεσλ 
ζηα δεκνηηθά ζρνιεία.  

Με ηελ παξ. 3, ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ. 200/98, (ΦΔΚ 161 η. Α΄) ξπζκίδνληαη νη 
δηδαθηηθέο επηζθέςεηο ζηα λεπηαγσγεία.  

 Γηα ηηο κεηαθηλήζεηο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ κε δηαλπθηέξεπζε ζην πιαίζην ηεο 
πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηζρχνπλ φζα πξνβιέπνληαη απφ 
ηελ κε αξηζκ. 107632/Γ7/2-10-2003 (ΦΔΚ 1477Β) Τπνπξγηθή Απφθαζε, θαζψο θαη απφ ηηο 
κε αξ.πξση.126807/14-11-2003, 4115/Γ7/23-1-2004 & 17485/Γ7/17-2-2004 Δγθπθιίνπο ηνπ 
Τπ.ΠΓΒΜΘ.  

 Γηα ηηο επηζθέςεηο ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα δεκνηηθά 
ζρνιεία, ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηε κε αξηζκ. 36590/Γ2/30-3-2010 (ΦΔΚ 428, η. Β΄) 
Τπνπξγηθή Απφθαζε θαζψο θαη ζηε κε αξηζκ. Φ.12/245/56263/Γ1/17-5-2010 Δγθχθιην ηνπ 
Τπ. ΠΓΒΜΘ. 
       

XVIII. Αζθάιεηα καζεηώλ 
 
ην πιαίζην ηεο απηνλνκίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη κε ζθνπφ λα δηαθπιάζζεηαη  

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, ζηε  κε αξηζκ, 2368/Γ2/9-1-2007 Δγθχθιην ηνπ Τπ.ΠΓΒΜΘ, αλαθέξνληαη ηα 
εμήο: 
           Οη ζχξεο εηζφδνπ-εμφδνπ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ  παξακέλνπλ θιεηζηέο θαηά  ηε 
δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κε επζχλε ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο 
Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

 
ΥΗΥ.   Άζθεζε παηδαγσγηθνύ ειέγρνπ 
 

Η παξ. 8, ηνπ άξζξνπ 13, ηνπ Π.Γ 201/98  (ΦΔΚ 161, η. Α΄) αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα  
άζθεζεο παηδαγσγηθνχ ειέγρνπ ζηνπο καζεηέο  ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

Δπηζεκαίλεηαη ξεηά όηη νη ζσκαηηθέο πνηλέο δελ επηηξέπνληαη.  
 

ΥΥ.   Απνπζίεο καζεηώλ 
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  Η θνίηεζε ησλ καζεηψλ θαηαγξάθεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 
ηεο ηάμεο, (ΠΓ 201/98, άξζξν 11, παξ. 2, εδαθ. α) ζην πιαίζην ηεο επηθνηλσλίαο ζρνιείνπ - 
νηθνγέλεηαο. 

  ε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεησλ απνπζηψλ καζεηψλ, αθνινπζνχληαη φζα 
πξνβιέπνληαη ζην ΠΓ 201/98, (άξζξν 11, παξ. 2, εδαθ. α θαη β). 

 
ΥΥΗ. Υξήζε θηλεηώλ ηειεθώλσλ 

 
        Γηα ηε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ κέζα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ηζρχεη ε κε αξηζκ. 
132328/Γ2/7-12-2006 Απφθαζε ηνπ Τπ. ΠΓΒΜΘ. 
 
ΥΥΗΗ. Απώιεηα ηίηισλ ζπνπδώλ 

 
Γηα ηελ  έθδνζε απνδεηθηηθψλ απνιχζεσο ή πηζηνπνηεηηθψλ ζπνπδψλ, εμαηηίαο ηεο 

απψιεηαο αληίζηνηρσλ «ηίηισλ» ζπνπδψλ ηζρχεη ε κε αξηζκ. 116153/Γ2/17-10-2007 
Δγθχθιηνο ηνπ Τπ. ΠΓΒΜΘ. 
 
ΥΥΗΗΗ. Δλεκέξσζε καζεηώλ γηα ην πεξηερόκελν αλαθνηλώζεσλ, πξνζθιήζεσλ, θ.α 

 
Σν πεξηερφκελν αλαθνηλψζεσλ, πξνζθιήζεσλ θαζψο θαη θάζε εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ, έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ δηάθνξνπο νξγαληζκνχο, 
νξγαλψζεηο, θνξείο ή ηδηψηεο, δελ αλαθνηλψλεηαη ζηνπο καζεηέο ρσξίο ηε ζρεηηθή  έγθξηζε 
απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπ. ΠΓΒΜΘ, ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκ, 144456/Γ2/20-12-
2005 Δγθχθιην ηνπ Τπ. ΠΓΒΜΘ. 
 
ΥΥΗV. Άδεηεο εηζόδνπ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία θαη λεπηαγσγεία 

 
Γηεμαγσγή εξεπλψλ, πξνγξακκάησλ, δξαζηεξηνηήησλ, εθδειψζεσλ, θαζψο θαη 

πξαθηηθψλ αζθήζεσλ θνηηεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ, πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο ζρνιηθέο 
κνλάδεο κόλν κεηά από ηελ έγθξηζε ησλ αξκόδησλ Γ/λζεσλ ηνπ Τπ. ΠΓΒΜΘ, 
ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκ. 49181/Γ2/18-5-2005 Δγθχθιην ηνπ Τπ. ΠΓΒΜΘ.  

 Γηα ηελ εχξπζκε δηεμαγσγή φισλ ησλ παξαπάλσ, δίλεηαη ε ζχκθσλε γλψκε ησλ 
ρνιηθψλ πκβνχισλ, ησλ Γ/ληψλ Δθπαίδεπζεο, ηνπ Γ/ληή ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ πιιφγνπ 
δηδαζθφλησλ θαη φπνπ απαηηείηαη θαη ζχκθσλε γλψκε ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ θαη 
λεπίσλ.  

ηηο πεξηπηψζεηο δηεμαγσγήο ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ θνηηεηψλ, νη εθπαηδεπηηθνί 
θάζε ηάμεο παξεπξίζθνληαη ππνρξεσηηθά κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη είλαη 
ππεχζπλνη γηα φιε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε θακία πεξίπησζε δε δίλνληαη ζηνηρεία ησλ καζεηψλ ζε  
πξφζσπν ή θνξέα. Τπεχζπλνο ζηελ πεξίπησζε απηή θαζίζηαηαη ν Γ/ληήο ηνπ ρνιείνπ.   

 Γηα ηελ παξνπζία εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, θαιιηηερλψλ, θ.ι.π. ζηα ζρνιεία, ζηα 
πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 4, ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ ΠΓ 201/98. 

Η πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ Π.Σ.Γ.Δ θαη Σ.Δ.Α.Π.Η πξαγκαηνπνηείηαη ζε 
ζρνιεία πνπ είλαη νξηζκέλα κε Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο.  

ηελ πεξίπησζε αηηεκάησλ γηα νξηζκφ επηπιένλ ζρνιείσλ, ην αληίζηνηρν Σκήκα ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ ππνβάιιεη ην αίηεκά ηνπ ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπ. ΠΓΒΜΘ 
πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί Τπνπξγηθή Απφθαζε. 

  Αηηήκαηα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ Μέζσλ Μαδηθήο 
Δλεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ξεπνξηάδ, ηαηληψλ θιπ ζε  ζρνιηθέο κνλάδεο 
ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,  ππνβάιινληαη ζηελ Γ/λζε πνπδψλ Π.Δ ηνπ Τπ.ΠΓΒΜΘ.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Τπ. ΠΓΒΜΘ ε ζρεηηθή άδεηα, ε φιε 
δηαδηθαζία ηεο θαηαγξαθήο απφ ηα Μ.Μ.Δ νξηνζεηείηαη απφ ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο γηα 
ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

     
XXV. Ζκεξνιόγην ζρνιηθήο δσήο 
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             Απφ ηνπο Γ/ληέο θαη Πξντζηακέλνπο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεξείηαη ην εκεξνιφγην 
ζρνιηθήο δσήο, φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 6  ηνπ ΠΓ 201/98, θαη ην άξζξν 6 ηνπ ΠΓ  
200/98. 

 
XXVI. Πξσηλή Πξνζεπρή – αλάξηεζε ζεκαίαο 

 
     χκθσλα κε ην ΠΓ 201/98 (ΦΔΚ 161 η. Α΄) - άξζξν 13, παξ. 5, εδάθ. α θαη β θαη 

παξ. 10, εδαθ. δ,  ζαο επηζεκαίλνπκε φηη: 
 
     Α. 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. ε πεξίπησζε δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ε 
πξνζεπρή πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ αίζνπζα θάζε ηάμεο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ 
ππνρξεσηηθά ζηελ πξσηλή πξνζεπρή θαη ζηνλ εθθιεζηαζκφ θαη επηβιέπνπλ ηα ηκήκαηά 
ηνπο. Οη εηεξφδνμνη καζεηέο παξεπξίζθνληαη κε ην ηκήκα πνπ αλήθνπλ ζην ρψξν ηεο 
ζπγθέληξσζεο ρσξίο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνζεπρή, ηεξψληαο απφιπηε εζπρία, 
ζεβφκελνη ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ πξνζεχρνληαη. 

 
    Β. Δπίζεκε αλάξηεζε ηεο ζεκαίαο γίλεηαη : 
 
    α. Σελ πξψηε Γεπηέξα θάζε κήλα (απφ ην ζρνιείν ηεο πξσηλήο βάξδηαο) 
    β. Σηο εζληθέο επεηείνπο θαη ηηο ηνπηθέο εζληθέο ενξηέο 
    γ. Όηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ην χιινγν Γηδαζθφλησλ ή νξίδεηαη απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο.  
 

XXVII. Δπηηήξεζε καζεηώλ  
     
 α. Γεκνηηθό ζρνιείν 
 
  Γηα ηα ζέκαηα ηεο επηηήξεζεο ησλ καζεηψλ ηεξνχληαη ρσξίο θακία παξέθθιηζε 

φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ 201/98 (ΦΔΚ 161, η. Α΄), ζηελ 
παξάγξαθν 18 ηνπ άξζξνπ 36 ηεο κε αξηζκ.Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002, (ΦΔΚ 
1340, η. Β΄) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, ζηε κε αξηζκ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-
2006,(ΦΔΚ1139,η.Β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε θαη ζηε κε αξηζκ. Φ.350/12/59201/Γ1/7-5-2008 
Δγθχθιην ηνπ Τπ.ΠΓΒΜΘ. 

  Ο αξηζκφο ησλ εθεκεξεπφλησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ην ρψξν 
επηηήξεζεο κε πξφηαζε ηνπ Γ/ληή θαη απφθαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. 

  Αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ κε ηα νλφκαηα ησλ 
εθεκεξεπφλησλ, ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο αλαξηάηαη ζην γξαθείν ηνπ Γ/ληή 
θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηα ηελ επηηήξεζε ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε  επζχλεηαη ν 
εθπαηδεπηηθφο πνπ δηδάζθεη ηε ζπγθεθξηκέλε ψξα, (ΠΓ 201/98, άξζξν 13, παξ.2, εδαθ.ζ).  

       
            β. Νεπηαγσγείν 

 
 Γηα ηελ επηηήξεζε ησλ λεπίσλ ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ 200/98 (ΦΔΚ 161, η. Α΄), θαζψο θαη ζην άξζξν 39 ηεο κε 
αξηζκ.Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002, (ΦΔΚ 1340, η.Β΄) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 

        
XXVIII. πλεδξηάζεηο πιιόγνπ δηδαζθόλησλ- παηδαγσγηθέο ζπλαληήζεηο- έιεγρνο   

                     πξνόδνπ -  ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο 
 
Γεκνηηθό ζρνιείν 
 
Ιζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

13 ηνπ Π.Γ. 201/98 (ΦΔΚ 161, η. Α΄), θαζψο θαη ζηα άξζξα 37,38 θαη 39 ηεο 
Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002 (ΦΔΚ 1340, η. Β΄) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 
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Νεπηαγσγείν 
 
Ιζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 9 θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ. 

200/98 (161, η. Α΄), θαζψο θαη ζηα άξζξα 37,38 θαη 39 ηεο Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-
2002 (ΦΔΚ 1340, η. Β΄) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 

 
XXIX. Δθαξκνγή σξαξίνπ ζε πεξηπηώζεηο απνπζίαο εθπαηδεπηηθνύ 

 
ε πεξίπησζε απνπζίαο εθπαηδεπηηθνχ, εθαξκφδεηαη ην άξζξν 36, παξ. 25 ηεο 

Φ.353.1./324/105657/Γ1/8-10-02, (ΦΔΚ 1340 η. Β) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, ην άξζξν 29, 
παξ. 8 ηεο ηδίαο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, θαζψο θαη ην άξζξν 13, παξ. 8, ηνπ  Νφκνπ 
1566/85.  

 Σν σξάξην απνρψξεζεο ησλ καζεηψλ απφ ην ζρνιείν δε δηαθνξνπνηείηαη απφ ην 
πξνβιεπφκελν, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο, ζε 
πεξίπησζε έθηαθηεο απνπζίαο εθπαηδεπηηθνχ νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο. 

ε θάζε πεξίπησζε λα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δηάζπαζε 
ηκήκαηνο ζε άιιεο ηάμεηο, φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ απνπζηάδεη. 

 Σνλίδεηαη φηη νη Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ηα 
πξνζθνξφηεξα κέηξα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, ζε πεξίπησζε απνπζίαο 
εθπαηδεπηηθνχ.   

 
XXX. Δληζρπηηθή δηδαζθαιία-Πξνγξάκκαηα Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο 

 
         θνπφο ησλ Πξνγξακκάησλ Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο είλαη ε ζηήξημε ησλ καζεηψλ, 
ηδηαίηεξα ησλ κηθξψλ ηάμεσλ, πνπ παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο θαη πνπ δελ έρνπλ θαηαθηήζεη 
ηθαλνπνηεηηθά ηνπο κεραληζκνχο αλάγλσζεο, γξαθήο θαη αξηζκεηηθνχ ππνινγηζκνχ. 
Γηα ηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία εθαξκφδεηαη φ,ηη αλαθέξεηαη ζην   άξζξν 5 ηνπ Π.Γ. 462/91.  

α. «Δληζρπηηθή δηδαζθαιία» είλαη ε παξαθνινχζεζε απφ ην καζεηή ηδηαίηεξνπ 
πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ζηα καζήκαηα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο θαη ησλ 
Μαζεκαηηθψλ, φηαλ θξίλεηαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο φηη ρξεηάδεηαη επηπιένλ δηδαθηηθή 
βνήζεηα. 

β. Καηά πξνηεξαηφηεηα παξέρνληαη πξνγξάκκαηα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ζε 
καζεηέο ησλ ηάμεσλ Α΄ θαη Β΄, πνπ δελ θαηέθηεζαλ ηνπο βαζηθνχο κεραληζκνχ αλάγλσζεο, 
γξαθήο θαη αξηζκεηηθνχ ππνινγηζκνχ. Γηα ηηο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ 
εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ηζρχεη ην Π.Γ. 462/91 (ΦΔΚ 171, η. Α΄). 
 

XXXI. Μεηαθνξά καζεηώλ 
 
             Γηα ηε κεηαθνξά καζεηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηζρχεη ε κε αξηζκ. 
35415/28-7-2011 ΚΤΑ (ΦΔΚ 1701, η. Β΄) . 
           

XXXII. ρνιηθά δηδαθηήξηα 
               

            Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θξίλεηαη ζθφπηκν πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο  λα έρνπλ ξπζκίζεη  νη ζρνιηθέο κνλάδεο, ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 
ζηελ θηεξηαθή ηνπο ππνδνκή θαη ηνλ πιηθνηερληθφ ηνπο εμνπιηζκφ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. 
 

XXXIII. πλεξγαζία ηειερώλ - Δπηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο- Δθζέζεηο 
απνινγηζκνύ 

 
Aπηνλφεηε είλαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα φια ηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζπκβάιινπλ ζηελ εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 
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Με ηελ έλλνηα απηή, απαξαίηεηε είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεσλ κεηαμχ ησλ 
ρνιηθψλ πκβνχισλ, ησλ Γ/ληψλ Δθπ/ζεο θαη ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Γξαθείσλ Π.Δ  γηα 
ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ επηκέξνπο ζεκάησλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

ηε ζπλέρεηα, ηα παξαπάλσ ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαληήζεηο 
κε ηνπο Γ/ληέο ησλ ζρνιείσλ, κε ηνπο  νπνίνπο ζπλεξγάδνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνρήο 
ελεκέξσζεο, νδεγηψλ θαη θαηεπζχλζεσλ. Οη ζπλαληήζεηο απηέο επαλαιακβάλνληαη θαηά 
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 

χκθσλα κε ηελ παξ. 3 ησλ άξζξσλ 14 ηνπ ΠΓ 201/98 θαη 12 ηνπ ΠΓ 200/98, νη 
ρνιηθνί χκβνπινη, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 2 έσο 9 επηεκβξίνπ, δηνξγαλψλνπλ 
θαη πξαγκαηνπνηνχλ ζπζθέςεηο θαη ζεκηλάξηα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο 
κε ζθνπφ ηελ παξνρή ελεκέξσζεο, ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο παηδαγσγηθήο  
θαη δηδαθηηθήο πξάμεο. Η ζπκκεηνρή  φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηηο επηκνξθσηηθέο απηέο 
ζπλαληήζεηο, είλαη ππνρξεσηηθή. Οη ρνιηθνί χκβνπινη δηνξγαλψλνπλ εηδηθά επηκνξθσηηθά 
ζεκηλάξηα γηα ηνπο λενδηφξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηελ αξρή θάζε ζρνιηθνχ έηνπο κε 
απψηεξν ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπο πνπ κφιηο μεθηλά. 

Οη ρνιηθνί χκβνπινη νθείινπλ λα επηζθέπηνληαη ηαθηηθά θαη θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα 
ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ηα ζρνιεία επζχλεο ηνπο, ηφζν ηνπ πξσηλνχ φζν θαη ηνπ νινήκεξνπ 
πξνγξάκκαηνο, ψζηε λα παξαθνινπζνχλ ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ, λα ελεκεξψλνληαη 
γηα ην εθπαηδεπηηθφ έξγν, λα παξεκβαίλνπλ δηακνξθσηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ 
έηνπο, λα ζπδεηνχλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηηο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο θαη λα δίλνπλ ηηο 
απαξαίηεηεο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο.  

Οη Πξντζηάκελνη Δπηζηεκνληθήο θαη Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο ζπληάζζνπλ 
ζπλνιηθή έθζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο Πεξηθέξεηάο ηνπο, ζην ηέινο θάζε δηδαθηηθνχ 
έηνπο θαη ηελ ππνβάιινπλ ζηελ Γ/λζε πνπδψλ Π.Δ. ηνπ Τπ. ΠΓΒΜΘ, πξνθεηκέλνπ ην 
Τπνπξγείν λα έρεη ζαθή εηθφλα ιεηηνπξγίαο ησλ ρνιείσλ ηεο ρψξαο θαη λα πξνβαίλεη ζε 
φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θάζε πξνβιήκαηνο. 

 
XXXIV. Αληηκεηώπηζε επηκέξνπο ζεκάησλ 

 
Κάζε ζέκα πνπ πξνθχπηεη, ηνπ νπνίνπ ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο δελ πξνβιέπεηαη 

απφ ηηο Δγθπθιίνπο, ή απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ, ησλ Π.Γ, ησλ Τπνπξγηθψλ 
Απνθάζεσλ, θιπ, ζα επηιχεηαη ζε επίπεδν ζπλεξγαζίαο κε ηα αξκφδηα Πεξηθεξεηαθά 
ηειέρε ηεο Δθπαίδεπζεο θαη φρη κε απεπζείαο επηθνηλσλία κε ην Τπ. ΠΓΒΜΘ, νη 
Τπεξεζίεο ηνπ νπνίνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα γλσξίδνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ζρνιηθήο 
κνλάδαο.  

    
 Παξαθαινχληαη φινη νη εθπαηδεπηηθνί λα ιάβνπλ γλψζε ηεο παξνχζαο ελππφγξαθα. 

 
πλ.  2ζει. 

Δζση. Γηαλνκή                                                                                           Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 
- Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 
- Γξαθείν θ. Αλ. Τπνπξγνχ 
 - Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ                                                                      
-  Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα 

 - Γξαθείν θ. Δηδηθνχ Γξακκαηέα                                                           ΚΩΣΑ ΠΑΠΑΥΡΗΣΟ                                               

 - Γεληθφ Γηεπζπληή Γηνίθεζεο                                         
   Πξνζσπηθνχ Π.Δ & Γ.Δ 
 - Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ Π.Δ.       
 - Γηεχζπλζε Ξέλσλ θαη Μεηνλνηηθψλ ρνιείσλ 
 - Γηεχζπλζε ΙΠΟΓΔ                                                                         
 - Γηεχζπλζε Δηδηθήο Αγσγήο 
 - Γηεχζπλζε Φπζηθήο Αγσγήο 
 - Γηεχζπλζε Ιδησηηθήο Δθπαίδεπζεο                                        
 - Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην (Σκ. Π.Δ ) 
 - ΔΤΔ 
-  Γηεχζπλζε ΔΠΔΓ 
 - Γηεχζπλζε πνπδψλ Γ.Δ. 
 - Γηεχζπλζε πνπδψλ Π.Δ 
 - ΓΔΠΟ 
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

■ Έλαξμε ζρνιηθνχ έηνπο 2011-2012 ει 1 

■ Ωξνιφγηα Πξνγξάκκαηα Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ει 2 

■ Ωξνιφγηα Πξνγξάκκαηα Νεπηαγσγείσλ ει. 3 

■ Γηδαζθαιία 2εο μέλεο γιψζζαο ει. 3 

■ Γηδαζθαιία - Πξφγξακκα πνπδψλ ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ζηα ζρνιεία κε ΔΑΔΠ 

ει. 3 

■ Καη' νίθνλ εξγαζίεο ει. 3 

■ Αμηνιφγεζε καζεηψλ-επαλάιεςε ηάμεο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν ει. 3 

■ Δπηινγή ζεκαηνθφξσλ ει. 4 

■ Δθπξφζεζκεο εγγξαθέο-επαλάιεςε θνίηεζεο ζην λεπηαγσγείν ει. 4 

■ Δγγξαθή θαη θνίηεζε Ρνκά ει. 4 

■ Δκβνιηαζκφο καζεηψλ ει. 4 

■ Δηζνδεκαηηθή ελίζρπζε νηθνγελεηψλ ει. 4 

■ Φαξκαθεπηηθή αγσγή καζεηψλ εληφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ ει. 4 

■ Μεηαθνξά ζρνιηθήο ηζάληαο καζεηψλ ει. 4 

■ Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο ζηελ Α' ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ει. 4 

■ Καζνξηζκφο ηχπνπ βεβαίσζεο παξαθνινχζεζεο λεπίνπ ει. 5 

■ Γηφξζσζε πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ καζεηψλ ζην βηβιίν 

Μεηξψνπ θαη Πξνφδνπ 

ει. 5 

■ Πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο καζεηψλ ει. 5 

■ Γηδαθηηθέο επηζθέςεηο-Δθδξνκέο ει. 5 

■ Αζθάιεηα καζεηψλ ει. 5 

■ Άζθεζε παηδαγσγηθνχ ειέγρνπ ει. 5 

■ Απνπζίεο καζεηψλ ει. 5-6 

■ Υξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ ει 6 
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■ Απψιεηα ηίηισλ ζπνπδψλ ει 6 

■ Δλεκέξσζε καζεηψλ γηα ην πεξηερφκελν αλαθνηλψζεσλ, 

πξνζθιήζεσλ, θ.α. 

ει 6 

■ Άδεηεο εηζφδνπ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία θαη λεπηαγσγεία ει.6 

■ Ηκεξνιφγην ζρνιηθήο δσήο ει 6-7 

■ Πξσηλή πξνζεπρή-αλάξηεζε ζεκαίαο ει.7 

■ Δπηηήξεζε καζεηψλ ει. 7 

■ πλεδξηάζεηο πιιφγνπ δηδαζθφλησλ-παηδαγσγηθέο 

ζπλαληήζεηο- έιεγρνο πξνφδνπ-ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο 

ει. 7-8 

■ Δθαξκνγή σξαξίνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο εθπαηδεπηηθνχ ει. 8' 

■ Δληζρπηηθή δηδαζθαιία- Πξνγξάκκαηα Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο ει. 8 

■ Μεηαθνξά καζεηψλ ει. 8 

■ ρνιηθά δηδαθηήξηα ει. 8 

■ πλεξγαζία ηειερψλ-Δπηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο-Δθζέζεηο 

απνινγηζκνχ 

ει. 8-9 

■ Αληηκεηψπηζε επηκέξνπο ζεκάησλ ει. 9 
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