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Έναρξη 
σχολικού έτους, 
εγγραφές και 
παρεχόμενη 
εκπαίδευση. 

 7. _ (1) Tο σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η 
Αυγούστου του επόμενου χρόνου. 
 

     
   (2) Oι δάσκαλοι παρουσιάζονται στο σχολείο την πρώτη Δευτέρα του 

Σεπτεμβρίου και διακόπτουν για θερινές διακοπές την προτελευταία 
Παρασκευή του Ιουνίου. Μεταξύ της Τρίτης και Παρασκευής, 
συμπεριλαμβανομένων, μετά την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου, 
δύο μέρες καθιερώνονται ως «Διήμερο Εκπαιδευτικού» με σκοπό την 
επιμόρφωση των δασκάλων σε προγράμματα που διοργανώνονται 
είτε από το Υπουργείο είτε από τις σχολικές μονάδες, oι υπόλοιπες 
μέρες παραμένουν για τον προγραμματισμό των εργασιών της 
σχολικής μονάδας για τη νέα σχολική χρονιά. 

     
   (3) Tα μαθήματα αρχίζουν τη δεύτερη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου και 

τελειώνουν την Τετάρτη που προηγείται της προτελευταίας 
Παρασκευής του Ιουνίου. 

     

   (4) Κάθε σχολικό έτος χωρίζεται, για σκοπούς προγραμματισμού της 
σχολικής εργασίας, σε τρία τρίμηνα ως ακολούθως: 
Α´ τρίμηνο - Έναρξη μαθημάτων ως τις διακοπές των 
Χριστουγέννων, 
B´ τρίμηνο - Μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων ως τις διακοπές 
του Πάσχα, 
Γ´ τρίμηνο - Μετά τις διακοπές του Πάσχα ως τη λήξη των 
μαθημάτων. 

     
   (5) Oι εγγραφές των μαθητών γίνονται τον Ιανουάριο σε ημερομηνίες 

που καθορίζει κάθε χρόνο ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης με 
σχετική απόφασή του. H επιβεβαίωση των εγγραφών γίνεται σε 
ημερομηνίες που καθορίζει κάθε χρόνο ο Διευθυντής Δημοτικής 
Εκπαίδευσης. Από την πιο πάνω πρόνοια είναι δυνατό να 
εξαιρεθούν, με απόφαση του οικείου Πρώτου Λειτουργού 
Εκπαίδευσης, παιδιά που για εύλογη αιτία ήταν αδύνατο να 
εγγραφούν κατά τον πιο πάνω χρόνο. 

     
   (6)  Σε περίπτωση απώλειας διδακτικού χρόνου, λόγω ανωτέρας βίας, ο 

χρόνος αυτός θα αναπληρώνεται εξ ολοκλήρου από το διδακτικό 
προσωπικό. Απώλεια διδακτικού χρόνου για οποιοδήποτε άλλο λόγο 
αναπληρώνεται με βάση σχετική απόφαση του Υπουργού. 
 
 

     
   (7)  Η παρεχόμενη εκπαίδευση προσφέρεται διά ζώσης με φυσική 

παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών λειτουργών στο σχολείο: 
 
  Νοείται ότι, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιτρέπεται κατ’ 
εξαίρεση με απόφαση της αρμόδιας αρχής εφόσον συντρέχουν λόγοι 
ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος λόγω καταστάσεων ανωτέρας 
βίας ή εκτάκτου ανάγκης: 
 
               Νοείται περαιτέρω ότι, η αρμόδια αρχή εκδίδει, μετά τη 
διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία 



 

δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και την προηγούμενη διαβούλευση με 
τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
δεσμευτικές Οδηγίες, στις οποίες ορίζονται και ρυθμίζονται 
τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ο 
σκοπός, τα τεχνολογικά μέσα και η χρήση τους για την υλοποίηση 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η διαδικασία και ο τρόπος 
συμμετοχής των μαθητών και των εκπαιδευτικών λειτουργών σε 
αυτήν, η συλλογή, η επεξεργασία και η περίοδος αποθήκευσης των 
προσωπικών δεδομένων μαθητών και εκπαιδευτικών λειτουργών, τα 
οργανωτικά, τεχνικά και μέτρα φυσικής ασφάλειας προς διασφάλιση 
της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
απαραίτητη λεπτομέρεια. 
 

 


