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18o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Σχολείου μας, σας ενημερώνουμε 

ότι σύμφωνα με την Φ.6/45054/Δ1/18-4-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., για τη λειτουργία 

του Ολοήμερου και της Πρωινής Ζώνης το επόμενο σχολικό έτος 2022-2023 

ισχύουν τα εξής: 

I. Το Ολοήμερο Πρόγραμμα λειτουργεί καθημερινά από τη λήξη των μαθημάτων 

(13:15΄) έως τις 16:00΄. Η φοίτηση των μαθητών που εγγράφονται στο Ολοήμερο είναι 

υποχρεωτική και η αποχώρησή τους γίνεται στις 15.00΄ ή στις 16:00΄, μετά από 

δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους. 

II. Στο πρόγραμμα κάθε ημέρας αντιστοιχούν μια (1) ώρα διατροφικής αγωγής 

(Σίτιση των μαθητών) καθώς και δύο (2) ώρες μαθήματος. 

III. Οι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-

δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις για φοίτηση 

των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα το επόμενο σχολικό έτος γίνονται δεκτές 

χωρίς προϋποθέσεις. 

IV. Η φοίτηση των μαθητών του Ολοήμερου Προγράμματος και της Πρωινής Ζώνης 

διακόπτεται, όταν ο μαθητής συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες οι οποίες δε 

δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση, όταν ο γονέας ή κηδεμόνας του ζητήσει 

την διακοπή της φοίτησης με γραπτή αίτησή του ή όταν ο γονέας/κηδεμόνας δεν 

επικαιροποιήσει την εγγραφή του μαθητή κατά το β΄ 15νθήμερο του Νοεμβρίου και 

το α΄ 15νθήμερο του Φεβρουαρίου. 

V. Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης, για εγγραφή μαθητή σε 

ολοήμερο τμήμα, αυτή πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης έγκρισης του οικείου 

Διευθυντή Π.Ε. και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.  

VI. Στην Πρωινή ζώνη (7:15΄- 8:00΄) μπορούν να εγγραφούν μόνο οι μαθητές που 

θα εγγραφούν και στο Ολοήμερο Τμήμα. 

Κατόπιν αυτών, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε, έως την Παρασκευή, 13-5-2022 

την αίτηση-δήλωση της επόμενης σελίδας, ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ τα παιδιά 

σας να παρακολουθήσουν για το επόμενο σχολικό έτος 2022-2023, το Ολοήμερο 

Πρόγραμμα του Σχολείου μας. 

Ακολουθεί η αίτηση - δήλωση εγγραφής. 

 

 

https://www.especial.gr/wp-content/uploads/2022/04/programmatismos-ekpaideytikou-ergou-dimotikwn-2022-23.pdf
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« ΑΙ Τ Η Σ Η  –  Δ ΗΛ ΩΣ Η Γ Ο ΝΕ Α/ Κ Η Δ ΕΜ ΟΝ Α»  
 

Δηλώνω ότι επιθυμώ τη συμμετοχή του παιδιού μου στο Ολοήμερο Πρόγραμμα 

 

Δηλώνω ότι επιθυμώ ως ώρα αποχώρησης του παιδιού μου από το πρόγραμμα του Ολοήμερου 

(ισχύει για όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Ολοήμερου) τις: 

 15:00΄                         16:00΄          (σημειώνετε με Χ την επιθυμητή ώρα) 

 

Το παιδί μου κατά την αποχώρησή του από το Σχολείο παραλαμβάνεται-συνοδεύεται: 

  ΝΑΙ                             ΟΧΙ           (σημειώνετε με Χ ένα από τα δύο)  

Σε περίπτωση που παραλαμβάνεται, σημειώνετε από ποιον/ποιους:  
 

 
 

* Δηλώνω ότι επιθυμώ τη συμμετοχή του παιδιού μου στο τμήμα πρόωρης υποδοχής (07:00΄- 

08:00΄):  …………………… (συμπληρώνετε ΝΑΙ/ΟΧΙ).   

*(με την προϋπόθεση της εγγραφής και φοίτησης του μαθητή στο ολοήμερο τμήμα). 
 
 

           

  

Ονοματεπώνυμο 
πατέρα: …………………………………………………………………………………………  τηλ: …………………………………. 

Ονοματεπώνυμο 
μητέρας: …………………………………………………………………………………………  τηλ: …………………………………. 

Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Τάξη που θα φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια την επόμενη χρονιά: ………… 

Ονοματεπώνυμο συνοδού τηλ. επικοινωνίας 

…………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………. 

Ιωάννινα,  …… / 05 / 2022 

Ο/Η Αιτ…… - Δηλ……. 
 
 
 

…………………………. 
 

Η ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΤΟ 

ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/05/2022 


