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ΟΛΜΕ 2011 

 

Η ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΧΡΟΝΟΤ 

 ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΙ 27 ΧΩΡΕ ΣΗ Ε.Ε.  

(Πηγή: Ευρυδίκη "Organization of School Time in Europe. Primary and general secondary education, 2011/12 school year”) 

ΖΝΑΡΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΕ      

τισ 22 από τισ 27 χώρεσ το ςχολικό ζτοσ αρχίηει το μινα επτζμβριο από 1 ζωσ 15, εκτόσ τθ Μάλτα που θ ζναρξθ είναι 26/9 και τθν Ιταλία που θ ζναρξθ 
προςδιορίηεται από 12 ζωσ 19/9. τθ Δανία θ ζναρξθ είναι ςτισ 17/8, ςτθ Φινλανδία 9 με 16/8, ςτθν Ιρλανδία 30/8, ςτθ ουθδία τζλοσ Αυγοφςτου και ςτθ 
κωτία 15/8.  τθ Γερμανία θ ζναρξθ διαφζρει ςτισ διάφορεσ περιοχζσ.                                                                                                                                                                                   

 

ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ  ΖΣΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΕ  

Τπάρχει μεγάλθ ποικιλομορφία ωσ προσ τθ λιξθ. Αυτό που μπορεί να προςδιοριςτεί είναι ο αρικμόσ των εβδομάδων (με βάςθ τθν ζναρξθ και τθ λιξθ), οι 
οποίεσ κυμαίνονται από 32 ζωσ 48, με μζςο όρο τισ 42 εβδομάδεσ, χωρίσ να υπολογίηονται οι εβδομάδεσ διακοπών και οι θμζρεσ αργιών εντόσ του 
ςχολικοφ ζτουσ.  

τθν Κφπρο και τθ Γαλλία τα μακιματα ςταματοφν ςτισ 20 Μαΐου για το Λφκειο και ςτισ 10 Ιουνίου για το Γυμνάςιο και μζχρι το τζλοσ Ιουνίου είναι θ 
διαδικαςία των εξετάςεων, το ίδιο ιςχφει και για τθν Ελλάδα με τθ διαφορά ότι θ λιξθ είναι ίδια θμερομθνία για τα Γυμνάςια και τα Λφκεια 20 Μαΐου. 
Επίςθσ ςτθ Μάλτα αναφζρονται εξετάςεισ εξαμινου 7 με 17/2 και οι ετιςιεσ 12 με 27/6. τθ Βουλγαρία αναφζρεται λιξθ 15 Μαΐου για τα Λφκεια και 10 
Ιουνίου για τα Γυμνάςια, χωρίσ να διευκρινίηεται αν υπάρχουν εξετάςεισ. τθ Ρουμανία αναφζρεται ότι κα πρζπει να πραγματοποιθκοφν 177 θμζρεσ 
διδαςκαλίασ και μετά ακολουκοφν εξετάςεισ και ςτθν Ιςπανία θ τελευταία τάξθ του Λυκείου ςταματάει 2-3 εβδομάδεσ νωρίτερα για τθν προετοιμαςία για 
τισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ ςτα πανεπιςτιμια.  

Όλα τα άλλα κράτθ δεν ζχουν καμία αναφορά ςε εξετάςεισ και αναφζρουν τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ για τουσ μακθτζσ.   

Για την Ελλάδα, τα ςτοιχεία που δίνονται από το Τπουργείο Παιδείασ, ςταματοφν ςτο τζλοσ των μαθημάτων και δεν αναφζρουν καθόλου ότι για 4 με 5 
εβδομάδεσ υπάρχουν εξετάςεισ και ότι το ςχολικό ζτοσ για τουσ μαθητζσ τελειώνει περίπου ςτισ 15-20 Ιουνίου, επομζνωσ τη διάρκεια του ζτουσ πρζπει 
να την υπολογίςουμε ςτισ 40 - 41 εβδομάδεσ και όχι ςτισ 36 που αναφζρει το Τπουργείο.                                                                                                                                                                                                    
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ΖΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ  ΖΣΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ   

Τπάρχουν αρκετζσ διαφορζσ από τθ μια χώρα ςτθν άλλθ.  

τθν Αυςτρία, το Βζλγιο, τθ Φινλανδία, το Λουξεμβοφργο, τισ Κάτω Χώρεσ, τθν Πολωνία, τθ Βουλγαρία και το Ηνωμζνο Βαςίλειο (Ιρλανδία και κωτία)  θ 
ζναρξθ και θ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ είναι ίδιεσ με αυτζσ των μακθτών και ςτθ κωτία οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εργαςτοφν 5 θμζρεσ επιπλζον.  

τθν Ιταλία, τθ Ρουμανία τθ Γερμανία και τθν Ιρλανδία δεν διευκρινίηεται.  

Για την Κφπρο, Γαλλία, Ελλάδα, Ιςπανία και Πολωνία η διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ είναι από 1/9 ζωσ 30/6. Για τθ Μάλτα 16/9 
με 16/7, για τθ λοβακία 25/8 με 8/7, για τθ λοβενία 25/8 με 15/7 και για τθ ουθδία 15/8 με 15/6.  

τθ Σςεχία οι εκπαιδευτικοί ζχουν 8 εβδομάδεσ άδεια, τθν οποία επιλζγουν πρωτίςτωσ ςτθ διάρκεια των κερινών διακοπών.  

τθ Δανία δεν κακορίηεται ςε κεντρικό επίπεδο. υνικωσ οι εκπαιδευτικοί ξεκινοφν λίγεσ μζρεσ πριν το ςχολικό ζτοσ των μακθτών και τελειώνουν μαηί με 
τουσ μακθτζσ.  

τθν Εςκονία θ ζναρξθ του ςχ. ζτουσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ, ςυνικωσ εξαρτάται από το ςχολείο και τθν ειδικότθτα. Η νομοκεςία  ορίηει 8 εβδομάδεσ 
διακοπών, ςυνικωσ μζςα Ιουνίου με μζςα Αυγοφςτου.  

τθν Ουγγαρία οι άδειεσ των εκπαιδευτικών δίνονται κυρίωσ κατά τθν διάρκεια των κερινών διακοπών. Οι άλλεσ ςχολικζσ διακοπζσ δεν είναι αργίεσ για 
τουσ εκπαιδευτικοφσ, που μποροφν τότε να πάρουν τθν άδειά τουσ. Επίςθσ 5  θμζρεσ μποροφν να τισ πάρουν όποτε επικυμοφν κατά τθ διάρκεια του ςχ. 
ζτουσ.  

τθ Λετονία για τουσ εκπαιδευτικοφσ το ςχολικό ζτοσ αρχίηει νωρίτερα από τουσ μακθτζσ, αν και το τζλοσ και θ θμερομθνία ζναρξθσ δεν ορίηεται ςε 
κεντρικό επίπεδο. Οι κακθγθτζσ ζχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν  8 εβδομάδεσ ετιςιασ άδειασ με αποδοχζσ το καλοκαίρι.  

τθ Λικουανία επίςθσ θ άδεια για τουσ εκπαιδευτικοφσ είναι 56 θμερολογιακζσ θμζρεσ. Κανονικά, ςυνιςτάται  οι εκπαιδευτικοί να τθ λαμβάνουν κατά τθ 
διάρκεια των κερινών ςχολικών διακοπών (ςυνικωσ αυτό κακορίηεται από το ςχολείο).  

τθν Πορτογαλία δικαιοφνται 1 μινα άδειασ κατά τθ διάρκεια των κερινών διακοπών των μακθτών.                                                                                                                                            

 

ΔΙΑΚΟΠΕ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕ ΑΡΓΙΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ  ΖΣΟΤ 

Όλεσ οι χώρεσ ζχουν διακοπζσ κατά τθ διάρκεια των Χριςτουγζννων και του Πάςχα, εκτόσ από τθν Ολλανδία θ οποία δεν ζχει διακοπζσ το Πάςχα.  

Οι περιςςότερεσ χώρεσ ζχουν τισ «διακοπζσ του Φκινοπώρου», εκτόσ τθσ Ελλάδασ, Κφπρου, Ιταλίασ, Πορτογαλίασ, Ιςπανίασ και Πολωνίασ. Επίςθσ αρκετζσ 
χώρεσ ζχουν τισ διακοπζσ «του χειμώνα – καρναβαλιοφ» και αρκετζσ χώρεσ διακοπζσ μετά το τζλοσ του τρίτου τριμινου. Ο μζςοσ όροσ των διακοπών κατά 
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τη διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ είναι 4 εβδομάδεσ. Η Ελλάδα ζχει 4 εβδομάδεσ διακοπζσ (Χριςτοφγεννα, Πάςχα)  και είναι ακριβώσ ςτο μζςο όρο τησ 
ΕΕ/27.                                                                                                          

Επίςθσ όλεσ οι χώρεσ ζχουν κάποιεσ θμζρεσ μεμονωμζνων αργιών (εκνικζσ, τοπικζσ γιορτζσ, κρθςκευτικζσ κ.α.) που ο μζςοσ όροσ τουσ είναι 10 ημζρεσ. Η 
Ελλάδα ζχει 9 ημζρεσ αργιών.  

 

ΕΡΓΑΙΜΕ ΕΒΔΟΜΑΔΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΕ  

Ο μζςοσ όροσ των καθαρών εργάςιμων εβδομάδων για τουσ μαθητζσ κατά τη διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ είναι 36 εβδομάδεσ.  

Με τισ περιςςότερεσ εβδομάδεσ να ζχουν θ Δανία 41 και  θ Σςεχία και θ Β. Ιρλανδία 40 και λιγότερεσ θ Βουλγαρία 26/32. Η Κφπροσ και θ Γαλλία 
εμφανίηονται με 31-34 εβδομάδεσ και θ Ελλάδα με 31 εβδομάδεσ, γιατί δεν περιλαμβάνονται μζςα οι εβδομάδεσ των εξετάςεων που ουςιαςτικά είναι 
εργάςιμοσ χρόνοσ για τουσ μακθτζσ, οπότε θ Ελλάδα υπολογίηοντασ και  αυτζσ τισ εβδομάδεσ είναι ςτο μζςο όρο με 35-36 εργάςιμεσ εβδομάδεσ για τουσ 
μακθτζσ.                                                                                                                                                 

 

ΕΡΓΑΙΜΕ ΕΒΔΟΜΑΔΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 

Ο μζςοσ όροσ των καθαρών εργάςιμων εβδομάδων για τουσ εκπαιδευτικοφσ κατά τη διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ είναι 38,6 εβδομάδεσ.  

τθ λοβακία εργάηονται 41, ςτθ λοβενία 43, 40 ςτθ ουθδία και ςτθ Β. Ιρλανδία.  

τθ Σςεχία ζχουν 8 εβδομάδεσ άδεια, τθν οποία επιλζγουν πρωτίςτωσ ςτθ διάρκεια των ςχολικών διακοπών.  

τθ Δανία δεν κακορίηεται ςε κεντρικό επίπεδο. υνικωσ ξεκινοφν λίγεσ μζρεσ πριν το ςχολικό ζτοσ των μακθτών και τελειώνουν μαηί με τουσ μακθτζσ. 

 τθν Εςκονία θ νομοκεςία ορίηει 8 εβδομάδεσ διακοπών, ςυνικωσ μζςα Ιουνίου με μζςα Αυγοφςτου.  

τθν Ουγγαρία οι άδειεσ των εκπαιδευτικών βαςικά δίνονται κατά τθν διάρκεια των κερινών διακοπών. Οι άλλεσ ςχολικζσ διακοπζσ δεν είναι αργίεσ για 
τουσ εκπαιδευτικοφσ, που μποροφν τότε να πάρουν τθν άδειά τουσ. Επίςθσ 5  θμζρεσ μποροφν να τισ πάρουν όποτε επικυμοφν κατά τθ διάρκεια του ςχ. 
ζτουσ.  

τθ Λετονία για τουσ εκπαιδευτικοφσ το ςχολικό ζτοσ αρχίηει νωρίτερα από τουσ μακθτζσ, αν και το τζλοσ και θ θμερομθνία ζναρξθσ δεν ορίηεται ςε 
κεντρικό επίπεδο. Οι κακθγθτζσ ζχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν  8 εβδομάδεσ ετιςιασ άδειασ με αποδοχζσ το καλοκαίρι.  

τθ Λικουανία επίςθσ θ άδεια για τουσ εκπαιδευτικοφσ είναι 56 θμερολογιακζσ θμζρεσ. Κανονικά, ςυνιςτάται  οι εκπαιδευτικοί να τθ λαμβάνουν κατά τθ 
διάρκεια των κερινών ςχολικών διακοπών (ςυνικωσ αυτό κακορίηεται από το ςχολείο).  
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τθν Πορτογαλία δικαιοφνται 1 μινα άδειασ κατά τθ διάρκεια των κερινών διακοπών των μακθτών. 

 την Ελλάδα οι εργάςιμεσ εβδομάδεσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ είναι 39, λίγο πάνω από το μζςο όρο ΕΕ/27.                                                                         

 

ΘΕΡΙΝΕ ΔΙΑΚΟΠΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΕ  

Ο μζςοσ όροσ των θερινών διακοπών είναι 10 εβδομάδεσ.  

Για την Ελλάδα είναι 11. Σθ μεγαλφτερθ διάρκεια διακοπών ζχουν θ Εςκονία, θ Ιταλία, θ Λετονία, θ Μάλτα και θ Πορτογαλία με 13 εβδομάδεσ. Ενώ τθ 
μικρότερθ ζχουν θ Δανία 7, θ Γερμανία 6, θ Ολλανδία 8, θ Αγγλία και Ουαλία 6 και θ κωτία 7.  
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Αναλυτικά ςτοιχεία ςτον παρακάτω πίνακα:     

Η ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΧΡΟΝΟΤ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΙ 27 ΧΩΡΕ ΣΗ Ε.Ε. (Πθγι: Ευρυδίκθ 

"Organization of School Time in Europe. Primary and general secondary education, 2011/12 school year") 
 
 
 

ΧΩΡΔ 
ΔΝΑΡΞΗ 

ΜΑΘΗΣΔ 
ΛΗΞΗ 

ΜΑΘΗΣΔ 
ΔΝΑΡΞΗ 
ΔΚ/ΚΟΙ 

ΛΗΞΗ 
ΔΚ/ΚΟΙ 

ΔΒΓΟΜΑΓΔ 
ΓΙΑΚ. 

ΗΜΔΡΔ 
ΑΡΓΙΩΝ 

ΔΡΓ/ΜΔ 
ΔΒΓ.  
ΜΑΘ. 

ΔΡΓ/ΜΔ 
ΔΒΓ. 
ΔΚΠ. 

ΘΔΡΙΝΔ 
ΓΙΑΚΟΠΔ 
ΜΑΘ. ΔΒΓ. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

ΑΤΣΡΙΑ 
5-επ ι 12-
επ 

29 Ιουν ι 6 
Ιουλ (43) 

5-επ ι 
12-επ 

29 -Ιουν ι 6 
-Ιουλ  

5 11 37 37 9   

ΒΕΛΓΙΟ 1-επ 30 Ιουν (44) 1-επ 30-Ιουν 6 7 37 37 9   

ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 15-επ 

15- Μαΐου 
Λυκ. και  30-
Ιουν Γυμ. 
(32 / 38) 

** ** 2 26 26 / 32 26 /32 11 

**οι ςυμβαςιοφχοι 
εκ/κοί από 1/9 και 
όλοι μπορεί 
κάποιεσ μζρεσ μετά 
τθ λιξθ του ςχολ. 
ζτουσ να 
παραμείνουν. 

ΚΤΠΡΟ 9-επ 

20 Μαΐου 
Λυκ. και 10 
Ιουν Γυμ. 
(36 / 39) 

1-επ 30-Ιουν 4 10 31/34* 39 10 

*Σο ςχολικό ζτοσ 
για τουσ μακθτζσ 
τελειώνει τζλοσ 
Ιουνίου, λόγω των 
εξετάςεων. 

ΣΕΧΙΑ 1-επ 29-Ιουν (44) ** ** 1 22 40 ** 9 

**8 εβδομάδεσ, τισ 
επιλζγουν 
πρωτίςτωσ ςτθ 
διάρκεια των 
ςχολικών 
διακοπών. 



6 

 

ΔΑΝΙΑ 17-Αυγ 29-Ιουν (46) ** ** 4 9 41 ** 7 

**Δεν κακορίηεται 
ςε κεντρικό 
επίπεδο. υνικωσ 
ξεκινοφν λίγεσ 
μζρεσ πριν το 
ςχολικό ζτοσ των 
μακθτών και 
τελειώνουν μαηί με 
τουσ μακθτζσ. 

ΕΘΟΝΙΑ 1-επ 5-Ιουν (40) ** ** 4 3 36 ** 13 

**Η ζναρξθ του ςχ. 
ζτουσ για τουσ 
εκπ/κοφσ, ςυνικωσ 
εξαρτάται από το 
ςχολείο και τθν 
ειδικότθτα. Η 
νομοκεςία ορίηει 8 
εβδ. διακοπών, 
ςυνικωσ μζςα 
Ιουνίου με μζςα 
Αυγοφςτου. 

ΦΙΛΑΝΔΙΑ 9 με 16 Αυγ 
2-Ιουν (43-
42) 

9 με 16 
Αυγ 

2-Ιουν 3 12 (37 - 38) (37 - 38) 11   

ΓΑΛΛΙΑ 9-επ 
20 Μαΐου ι 
10-Ιουν 
(36/39) 

1-επ 30-Ιουν 4 10 31 - 34* 39 9 

*Σο ςχολικό ζτοσ 
για τουσ μακθτζσ 
τελειώνει τζλοσ 
Ιουνίου, λόγω των 
εξετάςεων. 
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ * (43-48)* 1-Αυγ** 31-Ιουλ** 4 με 10   38 - 39* ** 6 

* Σο ςχ.  ζτοσ 
επίςθμα διαρκεί 
από 1/9 ζωσ 31/8. 
Ανάλογα τθν 
περιοχι θ ζναρξθ 
και θ λιξθ των 
μακθμάτων είναι 
διαφορετικι και θ 
διάρκεια των 
διακοπών πλθν των 
κερινών 
διαφορετικι. 
Περίπου το κακαρό 
διδακτικό ζτοσ 
διαρκεί 38 με 39 
εβδομάδεσ. ** Για 
τουσ εκ/κοφσ δεν 
διευκρινίηεται. 

ΕΛΛΑΔΑ 12-επ 
20-Μαΐου 
(36) 

1-επ 30-Ιουν 4 9 31*  39 11 
*Μζχρι τισ 15 -20/6 
εξετάςεισ 
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ΟΤΓΓΑΡΙΑ 1-επ 15-Ιουν (42) ** ** 5 8 36 ** 11 

**Οι άδειεσ των 
εκπαιδευτικών 
κυρίωσ δίνονται 
κατά τθ διάρκεια 
των κερινών 
διακοπών. Οι άλλεσ 
ςχολικζσ διακοπζσ 
δεν είναι αργίεσ για 
τουσ εκπ/κοφσ, που 
μποροφν τότε να 
πάρουν τθν άδειά 
τουσ. Επίςθσ 5 
θμζρεσ μποροφν να 
τισ πάρουν όποτε 
επικυμοφν.  

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 30-Αυγ 

Με  το τζλοσ 
των 
εξετάςεων 
τον Ιοφνιο* 

1-επ** 31-Αυγ** 6 4 33* ** 12 

*Σο ςχολικό ζτοσ 
για τουσ μακθτζσ 
πρζπει να διαρκεί 
167 θμζρεσ (33 
βδομάδεσ 
περίπου). **Δεν 
διευκρινίηεται. 

ΙΣΑΛΙΑ 
12 με 19 
επ 

9 με 16 Ιουν 
(39) 

1-επ 31-Αυγ** 2 19 34 ** 13 
**Δεν 
διευκρινίηεται. 
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ΛΕΣΟΝΙΑ 1-επ 
31 
Μαΐου(39) 

** ** 4 5 34 * 13 

**Για τουσ 
εκπαιδευτικοφσ το 
ςχολικό ζτοσ 
αρχίηει νωρίτερα 
από τουσ μακθτζσ, 
αν και  
το τζλοσ και θ 
θμερομθνία 
ζναρξθσ δεν 
ορίηεται ςε 
κεντρικό επίπεδο. 
Οι κακθγθτζσ ζχουν 
το δικαίωμα να 
λαμβάνουν  8 
εβδομάδεσ ετιςιασ 
άδειασ με 
αποδοχζσ το 
καλοκαίρι. 

ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ 1-επ 8-Ιουν (40) ** ** 6 4 34 ** 12 

**Η άδεια για τουσ 
εκπαιδευτικοφσ 
είναι 56 
θμερολογιακζσ 
θμζρεσ. Κανονικά, 
ςυνιςτάται  οι 
εκπαιδευτικοί να τθ 
λαμβάνουν κατά τθ 
διάρκεια των 
κερινών ςχολικών 
διακοπών 
(ςυνικωσ αυτό 
κακορίηεται από το 
ςχολείο).  
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ΛΟΤΞΕΜΒ. 15-επ 15-Ιουλ  (44) 15-επ 15-Ιουλ 7 4 37 37 9   

ΜΑΛΣΑ 26-επ 
27- Ιουν 
(40)* 

16-επ 11-Ιουλ 3 11 36 39 13 

*Εξετάςεισ 
εξαμινου 7-17/2 
και οι ετιςιεσ 12-
27/6. 

ΚΑΣΩ ΧΩΡΕ 
22 Αυγ, 29 
Αυγ, 5 επ* 

6 -Ιουλ, 29- 
Ιουν, 13 -
Ιουλ (45) 

22 -Αυγ, 
29- Αυγ, 5- 
επ 

6 -Ιουλ, 29 -
Ιουν, 13 -
Ιουλ (45) 

6 4 39 39 8 

*Ανάλογα τισ 
περιοχζσ: Βόρεια 
περιφζρεια 45εβ., 
Κεντρικι 46 και 
Νότια 44. 

ΠΟΛΩΝΙΑ 1-επ 29 -Ιουν (44) 1-επ 29-Ιουν 3 16 39 39 9   

ΠΟΡΣΟΓΑΛΛΙΑ 
8-επ ι 15-
επ 

8 -Ιουν ι 15 
-Ιουν (40) 

1-επ 31 -Αυγ** 4 11 35 ** 13 

**Οι εκπαιδευτικοί 
δικαιοφνται 1 μινα 
διακοπών κατά τθ 
διάρκεια των 
κερινών διακοπών 
των μακθτών. 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ 1-επ 22- Ιουν (43) ** ** 5 3 38* ** 11 

*177 θμζρεσ 
διδαςκαλίασ και 
μετά εξετάςεισ. 
**Δεν 
διευκρινίηεται. 

ΛΟΒΑΚΙΑ 2-επ 30 -Ιουν (44) 25-Αυγ 8-Ιουλ 3 14 39 41 9   

ΛΟΒΕΝΙΑ 1-επ 
22 -Ιουν  
(43) 

22-Αυγ 15-Ιουλ 4 3 39 43 10   
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ΙΠΑΝΙΑ 6 με 15 επ 
19 με 29 - 
Ιουν (41)* 

1-επ 30-Ιουν 2 28 35 38 12 

*τθν τελευταία 
τάξθ τθσ μετα-
υποχρεωτικισ 
β/κμιασ γενικισ 
εκπαίδευςθσ τα 
μακιματα 
ςταματοφν 2-3 
εβδομάδεσ 
νωρίτερα για τθν 
προετοιμαςία των 
ειςαγωγικών 
εξετάςεων για το 
πανεπιςτιμιο. 

ΟΤΗΔΙΑ 
Σζλοσ 
Αυγοφςτου 

Μζςα 
Ιουνίου* 

15-Αυγ 15-Ιουν 3 9 36 40 10 

*το  ςχολικό ζτοσ 
οι διδακτικζσ μζρεσ 
είναι 178. Η ζναρξθ 
και θ λιξθ 
κακορίηονται ςε 
τοπικό επίπεδο. 

ΗΝ. ΒΑΙΛΕΙΟ 
Αγγλία-
Ουαλία 

1-επ 
22 - Ιουλ 
(46)* 

1-επ 22 - Ιουλ ** 7 1 39 39 6 

*Σα ςχολεία πρζπει 
να είναι ανοικτά ςε 
μακθτζσ για 
τουλάχιςτον 190 
θμζρεσ κάκε 
ςχολικό ζτοσ. **Οι 
εκπαιδευτικοί 
απαιτείται να 
διατίκενται για 
πζντε επιπλζον 
θμζρεσ, δθλαδι για 
195 θμζρεσ 
ςυνολικά. Οι 



12 

 

πραγματικζσ 
θμερομθνίεσ κατά 
τισ οποίεσ 
λειτουργοφν τα 
ςχολεία δεν 
κακορίηονται ςε 
κεντρικό επίπεδο. 

ΗΝ. ΒΑΙΛΕΙΟ 
Β. Ιρλανδία 

1-επ 
30 - Ιουν 
(44) 

1-επ 30-Ιουν 3 8 40 40 9   

ΗΝ. ΒΑΙΛΕΙΟ 
κωτία  

15-Αυγ 
30 - Ιουν 
(46) 

15-Αυγ 30-Ιουν 6 5 39 39 7   

                      

ΜΕΟ 
ΟΡΟ      
Ε.Ε. /27 

        4 10 36 38 10   
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