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      Θέµα: «Στελέχωση Ολοήµερων Σχολικών Μονάδων» 
 

 Προκειµένου οι σχολικές µονάδες όλων των τύπων, µε ολοήµερα τµήµατα, να στελεχωθούν µε 

τον αρτιότερο τρόπο, παρακαλούνται οι Περιφερειακοί ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης να προβούν 

στην υποβολή προτάσεων σχετικά µε την ίδρυση ή κατάργηση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών 

των κλάδων ΠΕ 70 και ΠΕ 60, σύµφωνα µε τις ανάγκες που προέκυψαν από τις τελευταίες 

µεταβολές της οργανικότητας των σχολικών µονάδων (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις και 

υποβιβασµοί). Προς την επίτευξη του σκοπού αυτού, να συµπληρωθούν οι επισυναπτόµενοι 

Πίνακες 1 και 2 µε ευθύνη των ∆ιευθυντών Π.Ε. και να υποβληθούν στις αντίστοιχες 

Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις. 

       Για τη συµπλήρωση του Πίνακα να λαµβάνονται υπόψη οι σχετικές εγκύκλιοι, όπως:  

• Άρθρα 3 και 4 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/23-9-1997, τ.Α’) µε θέµα: «Θεσµός του Ολοήµερου 

∆ηµοτικού Σχολείου, Ολοήµερο Νηπιαγωγείο». 

• Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 (ΦΕΚ 1325/16-9-2003, τ.Β’) Υ.Α. µε θέµα: «Ωρολόγιο Πρόγραµµα 

1/Θ µέχρι 5/Θ Ολοήµερων ∆ηµοτικών Σχολείων». 
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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
Μαρούσι,   14- 02- 2012 
Αριθ.Πρωτ.               Βαθµός Προτερ. 
Φ.50 / 75 / 15850 /Γ1 
 
ΠΡΟΣ:  
1. Περιφερειακούς ∆ιευθυντές   
    Π.Ε. & ∆.Ε. της χώρας 
    (έδρες τους) 
2. ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης Π.Ε. 
    της χώρας  
    (έδρες τους)  
3. Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών               
Σχολείων Π.Ε. & ∆.Ε. Θράκης  

    (έδρα του) 
ΚΟΙΝ.:               
1. Προϊσταµένους Επιστηµονικής και              
    Παιδαγωγικής καθοδήγησης Π.Ε. 
    της χώρας 
    (έδρες τους) 
2. Σχολικούς Συµβούλους Π.Ε.  
    (µέσω των Περιφ. ∆/νσεων) 
3. ∆ηµοτικά Σχολεία (όλων των τύπων) 
και Νηπιαγωγεία της χώρας 

    (µέσω των ∆/νσεων Π.Ε.) 
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• Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139/23-8-2006,τ.Β’) Υ.Α. µε θέµα: «Αναµόρφωση 

Ωρολογίων Προγραµµάτων στο ∆ηµοτικό Σχολείο». 

• Φ.3/897/9797652/Γ1/25-9-2006 (ΦΕΚ 1507/13-10-2006, τ.Β’) Κ.Υ.Α. µε θέµα: «Αριθµός 

µαθητών ανά τάξη ή ανά τµήµα τάξης στο ∆ηµοτικό Σχολείο». 

• Φ.3/898/97657/Γ1/25-09-2006 (ΦΕΚ 1507/13-10-2006, τ.Β’) Κ.Υ.Α. µε θέµα: «Αριθµός νηπίων 

ανά Τµήµα στα Νηπιαγωγεία». 

• Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007 (ΦΕΚ 1420/8-8-2007, τ.Β’) Υ.Α. µε θέµα: «Ωρολόγιο πρόγραµµα 

Νηπιαγωγείου και Ολοήµερου Νηπιαγωγείου».  

• Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 (ΦΕΚ 804/9-6-2010, τ.Β’) Υ.Α. µε θέµα: «Ωρολόγιο Πρόγραµµα 

∆ηµοτικών Σχολείων µε ΕΑΕΠ». 

• Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011(ΦΕΚ 1327/16-6-2011, τ.Β’) Υ.Α. µε θέµα: «Τροποποίηση - 

συµπλήρωση της µε αριθµ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139, τ.Β’) και της µε αριθµ. 

Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010(ΦΕΚ 804,τ.Β’) Ω. Π. ∆ηµοτικών Σχολείων µε ΕΑΕΠ». 

• Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011 (ΦΕΚ 1345/16-6-2011,τ.Β’) Υ.Α. µε θέµα: «Τροποποίηση – 

συµπλήρωση των Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 (ΦΕΚ 1325,τ.Β’) και Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-

2006 (ΦΕΚ 1139, τ.Β’) Υ. Α.» 

• Τη µε αριθµ. πρωτ. 71338/∆4/24-6-2011 (ΦΕΚ 1573/27-6-2011) Υ.Α. µε θέµα: «Υποβιβασµός, 

Συγχώνευση και Κατάργηση ∆ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». 

• Φ.50/315/72008/Γ1/27-6-2011 Εγκύκλιο της ∆ιεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. µε θέµα: «∆ιευκρινήσεις 

για τη Στελέχωση του ολοήµερου προγράµµατος των ∆ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων».  

• Φ.50/376/99825/Γ1/5-9-2011 Εγκύκλιο της ∆ιεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. µε θέµα: «Ολοήµερο 

∆ηµοτικό Σχολείο». 

• Φ.32/377/99218/Γ1/5-9-2011 Εγκύκλιο της ∆ιεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. µε θέµα: «Ολοήµερο 

Νηπιαγωγείο». 

• Φ.12/819/104706/Γ1/13-9-2011 (ΦΕΚ 2156/27-9-2011) Υ.Α. µε θέµα «Ωρολόγιο Πρόγραµµα 

Ολοήµερων Πιλοτικών ∆ηµοτικών Σχολείων». 

• Τη µε αριθµ. πρωτ. 128501/∆1/8-11-2011 Εγκύκλιο της ∆/νσης Προσωπικού Π.Ε. του Υπ 

Π∆ΒΜΘ µε θέµα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης» 

Επισηµαίνουµε:  

Οι θέσεις των δασκάλων - νηπιαγωγών στα Ολοήµερα ∆ηµ. Σχολεία - Νηπιαγωγεία είναι 

ενιαίες, χωρίς να γίνεται διάκριση σε θέσεις για πρωινό ή απογευµατινό ωράριο ή για κλασικό ή 

ολοήµερο πρόγραµµα  

• Για την κάλυψη του ολοήµερου προγράµµατος των Ολοήµερων ∆ηµοτικών Σχολείων ισχύει 

το εξής πλαίσιο:  

1 οργανική θέση δασκάλου ως 50 µαθητές.  

2 οργανικές θέσεις δασκάλων από 51-100 µαθητές, κοκ. 



http://www.gdimitrakopoulos.gr 

http://www.gdimitrakopoulos.gr 
 

3 

• Για την κάλυψη του ολοήµερου προγράµµατος των Ολοήµερων ∆ηµοτικών Σχολείων ΕΑΕΠ 

ισχύουν τα εξής: 

Ως 3 τµήµατα: 1 δάσκαλος και επιλογή 3 τουλάχιστον διδακτικών αντικειµένων. 

4 και 5 τµήµατα: 1 δάσκαλος και επιλογή 5 τουλάχιστον διδακτικών αντικειµένων. 

6 τµήµατα: 2 δάσκαλοι και επιλογή 6 τουλάχιστον διδακτικών αντικειµένων, κοκ. 

• Για τη διαµόρφωση του Ολοήµερου Προγράµµατος των δέκα (10) διδακτικών ωρών στα 

Ολοήµερα Πιλοτικά ∆ηµοτικά Σχολεία, λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 

       Μέχρι 3 τµήµατα, ένας δάσκαλος και επιλογή τριών τουλάχιστον 3 διδακτικών αντικειµένων. 

 Για 4 και 5 τµήµατα, ένας δάσκαλος και επιλογή πέντε τουλάχιστον 5 διδακτικών αντικειµένων. 

 Για 6 τµήµατα, δύο δάσκαλοι και επιλογή έξι τουλάχιστον 6 διδακτικών αντικειµένων. 

• Ως προς το ολοήµερο πρόγραµµα των Ολοήµερων Νηπιαγωγείων ισχύουν τα εξής: 1 

οργανική θέση ανά 25 νήπια στο κλασικό πρόγραµµα των νηπιαγωγείων.  

1 οργανική θέση στο πρωινό πρόγραµµα και  

1 οργανική θέση στο απογευµατινό των ολοήµερων νηπιαγωγείων.  

Για το ολοήµερο πρόγραµµα ισχύουν δύο οργανικές θέσεις, αναλογία 1 εκπαιδευτικός προς 25 

µαθητές. 

Παρακαλούµε όπως οι προτάσεις των Περιφερειακών ∆ιευθυντών να συνοδεύονται από τους 

αντίστοιχους πίνακες των ∆ιευθύνσεων Π.Ε. και να αποσταλούν στη ∆/νση Σπουδών Π.Ε., µε 

ευθύνη των Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µέχρι την Παρασκευή 17 

Φεβρουαρίου 2012. 

 

 

 

 

 

 

Εσωτ. ∆ιανοµή: 
� Γραφείο Υπουργού 
� Γραφείο Αν. Υπουργού 
� Γραφείο Υφυπουργού,  
      κ. Χριστοφιλοπούλου 
� Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
� Γραφείο Ειδ. Γραµµατέα  Α/θµιας και 

Β/θµιας Εκπ/σης  
� Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης 

Α/θµιας και Β/θµιας  
� ∆ιεύθυνση Προσωπικού Α/θµιας 
� ∆ιεύθυνση Σπουδών Α/θµιας 
      Τµήµα ∆’ 
.   

 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 


