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Υπεύθυνος Ολοήµερου Προγράµµατος και χρέωση 
των ωρών σίτισης 

 
 
Συνάδελφε 

 
Με αφορµή ερωτήµατα συναδέλφων σχετικά µε την προσµέτρηση ή όχι των 

ωρών της σίτισης στο διδακτικό ωράριο του Υπεύθυνου Ολοήµερου Προγράµµατος 
στα Ολιγοθέσια, καθώς και στα συστεγαζόµενα σχολεία, επισηµαίνουµε τα εξής: 
 

 
α) Νοµικό πλαίσιο 

 
 

«Στα δηµοτικά σχολεία, στα οποία λειτουργούν Ολοήµερα Προγράµµατα και δεν 
προβλέπεται υποδιευθυντής, τοποθετείται Υποδιευθυντής ο οποίος έχει την ευθύνη 
για τη λειτουργία των προγραµµάτων αυτών» (άρθρο 16, παρ. 6 του Ν. 3149/03). 
 
«…Τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο για τον Υποδιευθυντή (σ.σ. διδακτικά καθήκοντα) 
ισχύουν και για τον εκπαιδευτικό που τοποθετείται υπεύθυνος για το 
Ολοήµερο στα ολιγοθέσια (1/θ, 2/θ, 3/θ) δηµοτικά σχολεία» (άρθρο 4, παρ. 4 της 
Φ361/22/41/49889/∆1/01-06-2004 Υπουργικής Απόφασης). 
 

«Στα µονοθέσια µέχρι και τριθέσια δηµοτικά σχολεία, στα οποία 
λειτουργούν Ολοήµερα Προγράµµατα, ως υπεύθυνος για τη λειτουργία των 
προγραµµάτων αυτών τοποθετείται εκπαιδευτικός. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, οι 
προθεσµίες, η διάρκεια της θητείας και η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των κατά 
το άρθρο 16 παρ. 6 του Ν. 3149/2003 Υποδιευθυντών και Υπευθύνων των ολοήµερων 
προγραµµάτων των δηµοτικών σχολείων και τα ειδικότερα καθήκοντα αυτών» (άρθρο 8, 
παρ. 1 του Ν. 3194/03). 
 

«∆ικαίωµα υποβολής αίτησης για τοποθέτηση Υπεύθυνου του Ολοήµερου 
Προγράµµατος έχουν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο ολιγοθέσιο σχολείο (1/θ, 2/θ, 
3/θ)… εξαιρουµένων των Προϊσταµένων των σχολείων» (Φ361/22/41/49889/∆1/01-06-
2004, Υπουργική Απόφαση). 
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Β) Κατόπιν όλων των παραπάνω, συµπεραίνουµε ότι: 

 
 
1. Ουδεµία διάκριση επιχειρεί ο νοµοθέτης όσον αφορά στην επιλογή και 
τοποθέτηση του Υπεύθυνου Ολοήµερου Προγράµµατος τόσο στα πολυθέσια (4/θ – 
9/θ) όσο και στα ολιγοθέσια (1/θ – 3/θ) ∆ηµοτικά Σχολεία. 
 
2.  Σε ό,τι αφορά τα διδακτικά καθήκοντα υπάρχει ρητή πρόβλεψη µε την οποία 
εξοµοιώνεται ο Υπεύθυνος του Ολοήµερου Προγράµµατος των ολιγοθεσίων ∆ηµοτικών 
σχολείων µε τον Υποδιευθυντή – Υπεύθυνο των πολυθεσίων 
(Φ361/22/41/49889/∆1/01-06-2004 Υπουργική Απόφαση). 
 

Ως εκ τούτου, οι πέντε ώρες της σίτισης αφαιρούνται από το υποχρεωτικό 
διδακτικό ωράριο των Υπευθύνων του Ολοήµερου στα πολυθέσια και στα ολιγοθέσια 
∆ηµοτικά Σχολεία. 
 

 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύµφωνα µε εγκύκλιο της ∆ιεύθυνσης Σπουδών (Φ.50/289/Γ1/3-9-

10) «οι Σύλλογοι ∆ιδασκόντων των συστεγαζόµενων σχολείων συνεδριάζουν και 
αποφασίζουν από κοινού τον ένα Υποδιευθυντή – Υπεύθυνο του Ολοήµερου 
Προγράµµατος στον οποίο θα προσµετρηθούν οι πέντε ώρες της σίτισης. Σε περίπτωση 
διαφωνίας επιλαµβάνεται ο Σχολικός Σύµβουλος και ο οικείος Προϊστάµενος Γραφείου ή 
ο ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης». 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Κατά τη γνώµη του γράφοντος, οι Σύλλογοι ∆ιδασκόντων των 

συστεγαζόµενων σχολείων θα πρέπει να συνεκτιµήσουν τις ιδιαιτερότητες του 
κάθε συγκροτήµατος (κτιριακές και άλλες υποδοµές, αύλειο χώρο, αριθµό µαθητών 
κ.τ.λ.) και να προτείνουν - µε Πράξη του Συλλόγου ∆ιδασκόντων που θα κοινοποιήσουν 
στο Σχολικό Σύµβουλο – σε ποιον ή ποιους Υπεύθυνους θα προσµετρηθούν οι ώρες 
σίτισης. Σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να επιβληθεί από την κεντρική ∆ιοίκηση 
κάτι που δεν προβλέπεται από καµιά διάταξη νόµου και που αποτελεί 
αρµοδιότητα του συλλογικού οργάνου ∆ιοίκησης της Σχολικής Μονάδας, του Συλλόγου 
∆ιδασκόντων. 
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