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ΠΡΟΣ :
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
2. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
3. Σχολικούς Συμβούλους Ε.Α.Ε. (μέσω ΠΔΕ)
4. Ειδικά Νηπιαγωγεία και Ειδικά Δημοτικά
Σχολεία (μέσω ΔΙ.Π.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις και ενέργειες επί της Υ.Α. με θέμα: Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και
ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου & Ειδικού Δημοτικού Σχολείου»
ΣΧΕΤ : Υ.Α. 100371/Δ3/15-06-2017/Διεύθυνση ΕΑΕ/ΥΠΠΕΘ (ΦΕΚ 2103/τΒ΄/19-06-2017)
Σας αποστέλλουμε την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 100371/Δ3/15-06-2017 (ΦΕΚ 2103/τΒ΄/1906-2017) με θέμα: «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού
Νηπιαγωγείου & Ειδικού Δημοτικού Σχολείου», προκειμένου να ενημερωθείτε και να προβείτε, στις
ενέργειες που απαιτούνται για την ομαλή έναρξη λειτουργίας των σχολείων για το σχολικό έτος 2017-18.
Οι ενέργειες οι οποίες καλείστε να προβείτε είναι:
Α. Τροποποίηση και κατάλληλη διαμόρφωση των δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών/τριών για
την άμεση εφαρμογή των ωρολογίων προγραμμάτων του υποχρεωτικού προγράμματος.
Οι Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενοι/ες των Ειδικών Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων,
έως την Τετάρτη 21/06/2017, προβαίνουν στην υποβολή προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την
τροποποίηση και την κατάλληλη διαμόρφωση των δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών/τριών,
προκειμένου για την άμεση εφαρμογή των ωρολογίων προγραμμάτων του υποχρεωτικού προγράμματος,
με την έναρξη του σχολικού έτους 2017-18, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Υ.Α., λαμβάνοντας
υπόψη τις ώρες υποδοχής-έναρξης και λήξης-αποχώρησης των μαθητών/τριών, οι οποίες ορίζονται: α) για
τα Ειδικά Νηπιαγωγεία 08:15-08:30 και 13:00 και β) για τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία 08:00-08:15 και 13:15
αντιστοίχως.
Στην περίπτωση ύπαρξης κοινών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών των Ειδικών
Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11
του άρθρου 2 της σχετικής Υ.Α..
Β. Διαμόρφωση των δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών/τριών για την εφαρμογή των ωρολογίων
προγραμμάτων του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος.
Για τον προγραμματισμό λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος των Ειδικών Νηπιαγωγείων και
Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-18 και με δεδομένο το εύλογο χρονικό διάστημα που

απαιτείται για την προσαρμογή των δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών/τριών σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην επισυναπτόμενη Υ.Α., καλείστε να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα :
1. Τα σχολεία τα οποία ήδη εφαρμόζουν ολοήμερο πρόγραμμα, εφόσον υφίσταται ο απαιτούμενος
αριθμός μαθητών και έχει εξασφαλιστεί η μεταφορά αυτών, θα λειτουργήσουν άμεσα το ολοήμερο
πρόγραμμα, με την έναρξη του σχολικού έτους, προσαρμόζοντας αυτό με τα προβλεπόμενα στην
επισυναπτόμενη Υπουργική Απόφαση.
2. Οι Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενοι/ες των Ειδικών Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών
Σχολείων, τα οποία δεν λειτουργούσαν ολοήμερο πρόγραμμα κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη,
κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-18, θα ενημερώσουν τους γονείς και κηδεμόνες των
μαθητών/τριών για το νέο ωράριο του υποχρεωτικού προγράμματος λειτουργίας των σχολείων και
για τη δυνατότητα λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος. Στη συνέχεια, εφόσον υπάρξει
ενδιαφέρον για τη φοίτηση μαθητών/τριών στο ολοήμερο πρόγραμμα και παραλάβουν τα σχετικά
αιτήματα εγγραφής, όπου διαπιστωθεί η ύπαρξη του απαιτούμενου αριθμού μαθητών/τριών για τη
λειτουργία αυτού, θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες
προτείνοντας την απαιτούμενη προσαρμογή των δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών/τριών. Η
λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος των ανωτέρω σχολείων θα αρχίσει μόνο στην περίπτωση
εξασφάλισης της προϋπόθεσης μεταφοράς των μαθητών/τριών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
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