
  
 
                                          

Βαθμός Ασφαλείας: 

                   Να διατηρηθεί μζχρι: 
 

 

    Μαρούσι, 3 /9/2010 

                                                    Φ.361.22/ 53 / 108069 /Δ1   
 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

 ΠΡΟ: 1) Περιφερειακοφσ Διευκυντζσ   

 Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ 
 Ζδρεσ τουσ 
 2) χολικοφσ υμβοφλουσ Π.Ε.  
  Ζδρεσ τουσ 
 3) Διευκυντζσ Π.Ε. & Προϊςταμζνουσ 
   Γραφείων Π.Ε. 
  Ζδρεσ τουσ 
 4) Διευκυντζσ & Προϊςταμζνουσ  
  Δθμοτικϊν χολείων μζςω 
  Διευκφνςεων & Γραφείων Π.Ε. 
 

ΘΕΜΑ: «Σοποκζτθςθ Τποδιευκυντϊν και Τπευκφνων για το πρόγραμμα του Ολοιμερου  

δθμοτικοφ ςχολείου» 

 

ασ ενθμερϊνουμε ότι, αναφορικά με τθν τοποκζτθςθ Τποδιευκυντϊν και Τπευκφνων για το 

πρόγραμμα του Ολοιμερου δθμοτικοφ ςχολείου, για το ςχολικό ζτοσ 2010 – 2011 κα ιςχφςει θ 

Τπουργικι Απόφαςθ αρικ. Φ.361.22/41/49889/Δ1/01-06-2004 προςαρμόηοντασ τισ ςχετικζσ 

προκεςμίεσ του άρκρου 3 ωσ εξισ: 

 

Οι  αιτιςεισ των  ενδιαφερομζνων ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ υποβάλλονται μζχρι  6-9-2010. 

Μζχρι 7-9-2010 οι αιτιςεισ υποβάλλονται ιεραρχικά ςτο Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ  

Εκπαίδευςθσ, ο οποίοσ τθν ίδια μζρα τισ παραπζμπει ςτο ΠΤΠΕ. 

Μζχρι 9 -9-2010 ςυνεδριάηει το ΠΤΠΕ και διαμορφϊνει τθν πρόταςι του.  

Για τθν αξιολόγθςθ των υποψθφίων, το ΠΤΠΕ εκτιμά τα γενικά προςόντα των υποψθφίων 

(χρόνοσ υπθρεςίασ, ςπουδζσ, ξζνθ γλϊςςα, άςκθςθ διοικθτικϊν κακθκόντων, επιςτθμονικι και 

παιδαγωγικι ςυγκρότθςθ και προςφορά, ςυγγραφικό ζργο κλπ). 

Μζχρι 10-9-2010 ο οικείοσ διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εκδίδει τθν απόφαςθ 

τοποκζτθςθσ υποδιευκυντϊν - υπεφκυνων του Ολοιμερου .  

τισ περιπτϊςεισ που δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ παραπάνω διαδικαςία μζχρι τισ αναφερόμενεσ 

θμερομθνίεσ λόγω δικαιολογθμζνθσ αιτίασ (μετακινιςεισ προςωπικοφ κλπ), θ διαδικαςία (αιτιςεισ – 

προτάςεισ – τοποκζτθςθ) ολοκλθρϊνεται με πρωτοβουλία και ευκφνθ του Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ μζχρι 14-9-2009. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
 Π.Ε. &  Δ.Ε. 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ  ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. 
ΣΜΗΜΑ Βϋ 
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Σαχ. Δ/νςθ: Αν. Παπανδρζου 37                                                
Σ.Κ. – Πόλθ: 151 80 ΜΑΡΟΤΙ                                                                    
Πλθροφορίεσ: Μ. Δόκου                                                       
Σθλζφωνο: 210-344 2121 
FAX: 210-344 2909                                                                       
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 



 
Επίςθσ, αναφορικά με το κζμα του υπευκφνου Ολοθμζρου ςε πολυκζςια δθμοτικά ςχολεία 

ςάσ πλθροφοροφμε ότι και για το ςχολικό ζτοσ 2010 – 2011 κα ιςχφςει θ παρζκκλιςθ τθσ παρ. 2 του 

κεφ. Βϋ τθσ εγκυκλίου μασ αρικ. Φ.361.22/72/91004/Δ1/29-08-2003 για τα δεκακζςια, ενδεκακζςια 

και δωδεκακζςια δθμοτικά ςχολεία. 

Σα ανωτζρω ιςχφουν και για τα ςχολεία του Ενιαίου Αναμορφωμζνου Εκπαιδευτικοφ 

Προγράμματοσ ςτα οποία λειτουργεί πρόγραμμα ολοιμερου. 

Παρακαλοφμε για τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν και ςτθ ςυνζχεια για τισ δικζσ  

ςασ ενζργειεσ. 

 

 

 Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

 

 
 ΕΤΗ ΧΡΙΣΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ 
  

 

Εσωτερική διανομή   
- Διεφκυνςθ Προςωπικοφ Π.Ε. 

Σμιμα Βϋ 
- Διεφκυνςθ πουδϊν Π.Ε. 
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