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Μαρούσι, 4/9/2012
Φ.361.22/101023/Δ1
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ: 1) Περιφερειακούς Διευθυντές
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Έδρες τους
2) Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε.
Έδρες τους
3) Διευθυντές Π.Ε.
Έδρες τους
4) Διευθυντές & Προϊσταμένους
Δημοτικών Σχολείων μέσω
Διευθύνσεων

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Υποδιευθυντών και Υπευθύνων για το πρόγραμμα του Ολοήμερου
Δημοτικού Σχολείου».
Σας ενημερώνουμε ότι, αναφορικά με την τοποθέτηση Υποδιευθυντών και Υπευθύνων για το
πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, για το σχολικό έτος 2012–2013 θα ισχύσει η
Υπουργική Απόφαση αριθμ.Φ.361.22/41/49889/Δ1/01-06-2004 προσαρμόζοντας τις σχετικές
προθεσμίες του άρθρου 3 ως εξής:
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων σε όλες τις περιπτώσεις υποβάλλονται μέχρι 6-9-2012.
Μέχρι 7-9-2012 οι αιτήσεις υποβάλλονται ιεραρχικά στο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, ο οποίος την ίδια μέρα τις παραπέμπει στο ΠΥΣΠΕ.
Μέχρι 10-9-2012 συνεδριάζει το ΠΥΣΠΕ και διαμορφώνει την πρότασή του.
Για την αξιολόγηση των υποψηφίων, το ΠΥΣΠΕ εκτιμά τα γενικά προσόντα των υποψηφίων
(χρόνος υπηρεσίας, σπουδές, ξένη γλώσσα, άσκηση διοικητικών καθηκόντων, επιστημονική και
παιδαγωγική συγκρότηση και προσφορά, συγγραφικό έργο κλπ).
Μέχρι 11-9-2012 ο οικείος διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδει την απόφαση
τοποθέτησης υποδιευθυντών - υπεύθυνων του Ολοήμερου.
Στις περιπτώσεις που δεν έχει ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία μέχρι τις αναφερόμενες
ημερομηνίες λόγω δικαιολογημένης αιτίας (μετακινήσεις προσωπικού κλπ), η διαδικασία (αιτήσεις –
προτάσεις – τοποθέτηση) ολοκληρώνεται με πρωτοβουλία και ευθύνη του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης μέχρι 14-9-2012.
Επίσης, αναφορικά με το θέμα του υπευθύνου Ολοημέρου σε πολυθέσια δημοτικά σχολεία
σας πληροφορούμε ότι και για το σχολικό έτος 2012-2013 θα ισχύσει η παρέκκλιση της παρ. 2 του

κεφ. Β΄ της εγκυκλίου μας αριθ. Φ.361.22/72/91004/Δ1/29-08-2003 για τα δεκαθέσια, ενδεκαθέσια
και δωδεκαθέσια δημοτικά σχολεία.
Για τα σχολεία του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος καθώς και στα 99
Δημοτικά σχολεία που εφαρμόζουν τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, υπεύθυνος του
ολοημέρου προγράμματος μπορεί να είναι ο Υποδιευθυντής Σχολείου ή άλλος εκπαιδευτικός, ο
οποίος θα συμπληρώνει το διδακτικό του ωράριο στο ολοήμερο πρόγραμμα.
Παρακαλούμε για την έγκαιρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών και στη συνέχεια για τις δικές
σας ενέργειες.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Εσωτερική διανομή:
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γεν.Διεύθ.Διοίκ.Π.Ε. & Δ.Ε.
- Διεύθυνση Προσωπικού Π.Ε.
Τμήμα Β΄
- Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε.
Τμήμα Δ΄
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