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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
ΘΕΜΑ 1ο : «Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης» 

ΘΕΜΑ 2ο : «Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών α) για την έγκριση παράλληλης  
στήριξης-συνεκπαίδευσης β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό  
και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών /τριών, για το διδακτικό  
έτος 2018-2019» 

ΘΕΜΑ 3ο : «Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος  
2018-2019» 

ΘΕΜΑ 4ο : «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής  
(ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2018-2019 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση» 

ΘΕΜΑ 5ο : «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από  
την εκδήλωση σεισμών» 

ΘΕΜΑ 6ο : «Ψηφιακοί Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και διαδικτυακές υπηρεσίες για το  
Εκπαίδευσης» 

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  
ΘΕΜΑ 7ο : «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με κινητικές αναπηρίες σε σχολικές μονάδες που  
πληρούν τα πρότυπα προσβασιμότητας» 

ΘΕΜΑ 8ο : «Αναστολή του εργοδοτικού δικαιώματος καταγγελίας των διετών συμβάσεων  
εργασίας (της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.682/1977, όπως ισχύει) των ιδιωτικών  
εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου προστασίας της μητρότητας» 

ΘΕΜΑ 9ο : «Έγκριση διάθεσης βιβλίου» 

ΘΕΜΑ 10ο : «Έγκριση του προγράμματος του Σ.Κ.Ε.Π «Αποτυπώματα 2018-2019»» 
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ΘΕΜΑ 11ο : «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος του Σ.Κ.Ε.Π με θέμα «Εξοικείωση με  
την Διαφορετικότητα: ανοιχτός ενημερωτικός διάλογος από άτομα με αναπηρία»» 

ΘΕΜΑ 12ο : «Παρέχονται πληροφορίες περί συνδικαλιστικών αδειών» 

ΘΕΜΑ 13ο : «Αναζήτηση μαθητών/τριών» 

ΘΕΜΑ 14ο : «Άρση αναζήτησης μαθητών/τριών» 

ΘΕΜΑ 15ο : «Αναζήτηση μαθητών/τριών» 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο : «Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 78140/Δ1/15-5-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 1586/Β΄/8-5-2018 δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. 

66981/Δ1/27-4-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Ορισμός δήμων εφαρμογής 

δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019». 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο : «Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών α) για την έγκριση παράλληλης 

στήριξης-συνεκπαίδευσης β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό 

και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών /τριών, για το διδακτικό 

έτος 2018-2019» 

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 86699/Δ3/25-5-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

β) Αίτηση 

γ) Διαβιβαστικό 

δ) Παιδαγωγική έκθεση 

ε) Λογότυπο 

στ) πίνακας 1 

ζ) πίνακας 2 

η) πίνακας 3 

 

Σας αποστέλλουμε την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., που αφορά: α) στην παράλληλη στήριξη, β) 

στην στήριξη από ΕΒΠ και γ) στην Στήριξη από σχολικό νοσηλευτή, για το 2018-2019. 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο : «Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 

2018-2019» 



ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.52/64336/Δ1/29-5-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

(Ανακοινοποίηση) 

 

Αποστέλλουμε ανακοινοποίηση της εγκυκλίου, για τη διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας 

στα Δημοτικά Σχολεία, κατά το σχολικό έτος 2018-2019. 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο : «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής 

(ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2018-2019 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ1/87941/Δ1/30-5-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας γνωρίζουμε ότι, κατά το σχολικό έτος 2018-2019, δίνεται η δυνατότητα στα δημοτικά 

σχολεία της χώρας να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π., μέσω 

συγχρηματοδοτούμενου έργου, από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 

στο πλαίσιο της συνέχισης Δράσεων. 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο : «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από 

την εκδήλωση σεισμών» 

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.201.011.292.Α1/31-5-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

β) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 2018/9-3-2018  έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών 

 

 Διαβιβάζεται το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2018/9-3-2018 (ΑΔΑ: 624Π465ΧΘ7-Δ6Ν) έγγραφο της 

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής 

Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών». 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο : «Ψηφιακοί Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και διαδικτυακές υπηρεσίες για το 

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 90205/A6/1-6-2018  έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο αποτελεί βασικό πυλώνα στην ψηφιακή εθνική 

πολιτική, για την ενσωμάτωση και εποικοδομητική αξιοποίηση των Τεχνολογιών 

Πληροφορίας & Επικοινωνίας (ΤΠΕ), στη σχολική εκπαίδευση. Η δημιουργία ψηφιακών 



Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων, η ανάπτυξη Ψηφιακών Αποθετηρίων για την οργάνωση, 

αναζήτηση και ευρεία διάθεση των εκπαιδευτικών πόρων, στη σχολική κοινότητα, η 

ανάπτυξη ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, για μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς 

και παιδαγωγικών πλαισίων αξιοποίησης, στη μαθησιακή διαδικασία αποτελούν κεντρικό 

στόχο των δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο, 

(http://dschool.edu.gr ). 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο : «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με κινητικές αναπηρίες σε σχολικές μονάδες που 

πληρούν τα πρότυπα προσβασιμότητας» 

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 73469/Ε2/8-5-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

β) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 239916/14937/2018/2-4-2018 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη 

 

Διαβιβάζεται το υπ΄αριθμ. πρωτ. 239916/14937/2018/2-4-2018 έγγραφο του Συνηγόρου 

του Πολίτη, αναφορικά με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών, με κινητικές αναπηρίες, σε 

σχολικές μονάδες. 

 

 

ΘΕΜΑ 8ο : «Αναστολή του εργοδοτικού δικαιώματος καταγγελίας των διετών συμβάσεων 

εργασίας (της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.682/1977, όπως ισχύει) των ιδιωτικών 

εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου προστασίας της μητρότητας» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 84485/Ν1/23-5-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας ενημερώνουμε, περί αναστολής καταγγελίας διετών συμβάσεων εργασίας, ιδιωτικών 

εκπαιδευτικών, για την προστασία της μητρότητας. 

 

 

ΘΕΜΑ 9ο : «Έγκριση διάθεσης βιβλίου» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ13.1/86127/Δ2/25-5-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας ενημερώνουμε, σχετικά με έγκριση δωρεάν διάθεσης του βιβλίου «Οι εκθέσεις μου. Ευ 

ζην-ευ αγωνίζεσθαι», προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στις Σχολικές Βιβλιοθήκες. 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο : «Έγκριση του προγράμματος του Σ.Κ.Ε.Π «Αποτυπώματα 2018-2019»» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ13.1/86125/Δ2/25-5-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 



 

Σας πληροφορούμε ότι, εγκρίνεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., για το σχολικό έτος 2018-2019 η 

συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στα διαδραστικά Εργαστήρια του Συνδέσμου 

Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (Σ.Κ.Ε.Π.), στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Αποτυπώματα 2018-2019». Η υλοποίηση του προγράμματος από τις σχολικές μονάδες 

είναι προαιρετική. 

 

 

ΘΕΜΑ 11ο : «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος του Σ.Κ.Ε.Π με θέμα «Εξοικείωση με 

την Διαφορετικότητα: ανοιχτός ενημερωτικός διάλογος από άτομα με αναπηρία»» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ13.1/88155/Δ2/30-5-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται, από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., για το σχολικό έτος 2018-2019 η 

υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος του Συνδέσμου Κοινωνικής Ευθύνης για 

Παιδιά και Νέους (Σ.Κ.Ε.Π.), με θέμα: «Εξοικείωση με την Διαφορετικότητα: ανοιχτός 

ενημερωτικός διάλογος από άτομα με αναπηρία».  

 

 

ΘΕΜΑ 12ο : «Παρέχονται πληροφορίες περί συνδικαλιστικών αδειών» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 86844/Ε3/29-5-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Κατόπιν ερωτημάτων, το ΥΠ.Π.Ε.Θ αποστέλλει έγγραφο, σχετικά με πληροφόρηση, περί 

συνδικαλιστικών αδειών. 

 

 

ΘΕΜΑ 13ο : «Αναζήτηση μαθητών/τριών» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.20.1/7647/21-5-2018 έγγραφο της Π.Δ.Ε. Αττικής 

 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, μόνο σε θετική περίπτωση, αν στο σχολείο σας 

φοιτούν οι αναφερόμενοι στο έγγραφο μαθητές και μαθήτριες. 

 

 

ΘΕΜΑ 14ο : «Άρση αναζήτησης μαθητών/τριών» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.20.1/7388/17-5-2018 έγγραφο της Π.Δ.Ε. Αττικής 

 

Σας ενημερώνουμε, σχετικά με άρση αναζήτησης μαθητών/τριών. 



 

 

ΘΕΜΑ 15ο : «Αναζήτηση μαθητών/τριών» 

 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, μόνο σε θετική περίπτωση, αν στο σχολείο σας 

φοιτούν οι παρακάτω μαθητές και μαθήτριες: 

 

1. ΜΟΛΝΤΟΒΑΝ ΝΤΕΙΒΙΝΤ του ΑΛΙΝ και της ΤΖΙΑΝΙΝΑ, τάξη Β΄ 

2. Ρεζάι Νάργκες του Σακιντάντ, τάξη Β΄ 

3. Αχμέτ Χαλίλ του Γουάιλντ, τάξη Γ΄ 

4. Ρεζάι Μουσταφά του Σακιντάντ, τάξη Ε΄ 

 

 

 

 

 

Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί, με ευθύνη των 

Διευθυντών/ντριών των Δημοτικών Σχολείων ή των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων. 

 

 

 

Ο Διευθυντής Π.Ε. Β΄ Αθήνας 

 

Αθανάσιος Ηρ. Ανδρώνης 


