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---------------

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
-------------------

               Λιβαδειά:10/1/2012
             Αρ. Πρωτ.: 30
             Αρ. Εγκυκλίου:1

Δ/νση: Αισχύλου & Οδυσσέως – 
Λιβαδειά Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Θεοχάρη Σοφία
Τηλ.: 2261023946
Fax: 2261028090
URL: http:/dipe.voi.sch.gr
e-mail: mail@dipe.voi.sch.gr

Προς         Προς:

Κοιν.

• Δ/ντές-Προϊστ. Δημ. Σχολείων 
& Νηπ/γείων της Δ/νσης Π.Ε. 
Βοιωτίας

Έδρες τους

1. Γραφεία Σχολ.Συμβούλων Π.Ε. 
(Θήβα, Λιβαδειά)

2. Συλλόγους Δ/λων & Ν/γών
3. ΚΕΔΔΥ
4. Υπεύθυνη Καινοτόμων 

Δράσεων (Αγωγής Υγείας-
5. Πολιτιστικών-Περιβ/κής 

Αγωγής) 
6. Φ. Εγκ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Σας κοινοποιούμε τα παρακάτω υπηρεσιακά θέματα και παρακαλούμε για την  εκτύπωσή τους 
και την ενημέρωση των εκπ/κών της σχολικής σας μονάδας ενυπόγραφα.

ΘΕΜΑ 1Ο : «Συμπλήρωση πινάκων για τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, Ολοήμερα 
Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ/Πιλοτικά και Ολοήμερα Νηπιαγωγεία»
ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. :Φ. 50.4/494/144876/Γ1/16-12-2011

Η παραπάνω εγκύκλιος σας έχει σταλεί ηλεκτρονικά. Διευκρινίζουμε ότι από τους πίνακες για τα 
Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία θα συμπληρωθούν οι Δ1, Δ3, Δ5, Δ6. Για τα Ολοήμερα Δημοτικά 
Σχολεία με  ΕΑΕΠ συμπληρώνετε  τους  πίνακες  ΕΑΕΠ1,  ΕΑΕΠ2, ΕΑΕΠ4.  Για τα  Ολοήμερα 
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Νηπιαγωγεία συμπληρώνετε τους πίνακες Ν1, Ν3 και Ν5.  Οι πίνακες να συμπληρωθούν και να 
αποσταλούν (με ηλεκτρονική μορφή και με ταχυδρομείο) μέχρι την Δευτέρα 16/01/2012.

ΘΕΜΑ 2Ο : «Ετήσια Απογραφή Α/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2011-2012»
ΣΧΕΤ.: Αρ. Πρ. : Φ. 145045/ΣΤ1/16-12-2011

Το τμήμα Γ΄ Επιχειρησιακών Ερευνών και Στατιστικής στα πλαίσια της ετήσιας απογραφής που 
διενεργεί, σας καλεί να συμπληρώσετε σύμφωνα με τις οδηγίες, τα ακόλουθα απογραφικά δελτία 
ως εξής: 

1. Ένα δελτίο για τα Νηπιαγωγεία (Α1)
2. Ένα δελτίο για τα Δημοτικά (Α2)

Ως εβδομάδα απογραφής να θεωρηθεί η εβδομάδα από 16/01/2012 έως και 20/01/2012. Αφού 
συμπληρωθούν τα δελτία, να σταλούν στη Δ/νση Π.Ε. Βοιωτίας έως την Πέμπτη 27/01/2012.

ΘΕΜΑ 3Ο : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Συγχωνεύσεις, Καταργήσεις σχολικών 
μονάδων»
ΣΧΕΤ.: άρθρο 7.2 του Ν. 3848/19-5-2010

Στα πλαίσια του έγκαιρου προγραμματισμού   και   της  καλύτερης  λειτουργίας  των  σχολικών 
μονάδων της Διεύθυνσής μας, σας παρακαλούμε να μας υποβάλετε  τις προτάσεις σας αναφορικά 
με   την  προαγωγή  ή  τον  υποβιβασμό  της  οργανικότητας  της  σχολικής  σας  μονάδας  ή  για 
συγχωνεύσεις.  Οι  προτάσεις  θα  υποβληθούν  γραπτά  με  διαβιβαστικό  (και  σχετικό  αριθμό 
πρωτοκόλλου) μέχρι την Τετάρτη  18/01/2012.

ΘΕΜΑ 4Ο : «Υπογραφή Αιτήσεων Μετάθεσης» 

Παρακαλούνται  όσοι  εκπαιδευτικοί  δεν  έχουν  υπογράψει  την  αίτηση  μετάθεσής  τους  να 
προσέλθουν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας (Αισχύλου & Οδυσσέως – 
Λιβαδειά  ),  προς  υπογραφή  τους,  από  Δευτέρα  9  Ιανουαρίου  2012  έως  και  Παρασκευή  13 
Ιανουαρίου 2012 και τις ώρες 08:30-15:00.

ΘΕΜΑ5ο : «Συμπλήρωση ΑΜΚΑ» 

Θα θέλαμε να σας  ενημερώσουμε  ότι  προκειμένου  να πραγματοποιηθεί  ομαλά η μισθοδοσία 
Μαρτίου,  μέσω  Ενιαίας  Αρχής  πληρωμών  των  εκπαιδευτικών  της  Υπηρεσίας  μας,  είναι 
απαραίτητος ο αριθμός Α.Μ.Κ.Α. 
Γι αυτό το λόγο, παρακαλούμε,  με ευθύνη των Διευθυντών και Προϊσταμένων των Σχολικών 
Μονάδων, να συγκεντρωθούν οι  αριθμοί Α.Μ.Κ.Α όλων των μόνιμων εκπαιδευτικών  και  να 
αποσταλούν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 16-1-2012 ψηφιακά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
του οικονομικού τμήματος της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας: pevoigra@dipe.voi.sch.gr και έντυπα στην 
ταχυδρομική διεύθυνση της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας.
Eπισημαίνουμε ότι επειδή ο ΑΜΚΑ είναι πλέον υποχρεωτικό πεδίο στα αρχεία πληρωμής, θα 
πρέπει  να  συμπληρώνεται  ο  ΣΩΣΤΟΣ  ΑΜΚΑ  ανά  υπάλληλο  σε  όλες  τις  αποστελλόμενες 
καταστάσεις ή αρχεία. 
Εφιστούμε  την προσοχή όλων,  αφού από τον Μάρτιο του 2012 (03/2012)  και  μετά ΔΕΝ θα 
γίνονται αποδεκτές πληρωμές μέσω Ε.Α.Π εάν δεν είναι σωστά συμπληρωμένος ο ΑΜΚΑ.
Για δική σας διευκόλυνση σας προτείνουμε τις παρακάτω διευθύνσεις μέσω των οποίων μπορείτε 
να εντοπίσετε και να ελέγξετε τους ΑΜΚΑ.

Εύρεση ΑΜΚΑ : https://www.amka.gr/AMKAGR/

     Ο Δ/ΝΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
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