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ΘΕΜΑ 1ο : «Απάντηση σε ερώτημα» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.25/27369/Δ1/16-2-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σε απάντηση ερωτήματος, σχετικά με την εφημερία στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, το ΥΠ.Π.Ε.Θ 

μας ενημερώνει ότι ισχύει το εδάφιο (ι) της παρ. 16, του άρθρου 11 του ΠΔ79/2017, που 

ορίζει ότι: «Με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ορίζονται οι εφημερεύοντες από το 

σύνολο των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και καθορίζονται τα 

καθήκοντα και οι αρμοδιότητες τους». Η παρ. 6, του άρθρου 12, του ιδίου ΠΔ, που ορίζει 

ότι: «Καθήκοντα εφημερίας δεν ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τρία και 

περισσότερα σχολεία, όταν τουλάχιστον το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο», 

αναφέρεται στην εφημερία του υποχρεωτικού προγράμματος του Ενιαίου Τύπου 

Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο : «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 8, 28, 35 και 48 του ν. 

4387/2016 (Α΄ 85) & του άρθρου 16 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137), κατά το μέρος που οι 

διατάξεις αυτές αφορούν την αναζήτηση στοιχείων ως προς τις αποδοχές που 

λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της κύριας και της επικουρικής σύνταξης, του 

μερίσματος του ΜΠΤΥ και της εφάπαξ παροχής των δημοσίων υπαλλήλων - λειτουργών» 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 11750/0092/13-2-2018 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. 

 



Κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας έγγραφο του Γ.Λ.Κ., που αφορά σε οδηγίες, για τον 

υπολογισμό της κύριας και της επικουρικής σύνταξης, του μερίσματος του ΜΠΤΥ και της 

εφάπαξ παροχής των δημοσίων υπαλλήλων – λειτουργών. 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο : «Διευκρινίσεις σχετικά με την άδεια εξετάσεων των αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 32473/Ε1/27-2-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ., κατόπιν ερωτημάτων ενημερώνει, σχετικά με τη χορήγηση της άδειας 

εξετάσεων στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο : «2018: Έτος Μαθηματικών» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.25/34102/ΓΔ4/28-2-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 6338/Δ2/16-01-2018 (ΑΔΑ: 6Τ8Ξ4653ΠΣ-ΜΙ3) Απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανακηρύχτηκε το έτος 2018, ως «Έτος 

Μαθηματικών». Στο πλαίσιο του «Έτους Μαθηματικών», προτείνεται να 

πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις και δραστηριότητες στις σχολικές μονάδες (Δημοτικά και 

Νηπιαγωγεία) και καθιερώνεται «Ημέρα Μαθηματικών». 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο : «Συγκέντρωση ειδών διατροφής για «Tο Χαμόγελο του Παιδιού»» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ32/29211/Δ2/21-2-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι ο Εθελοντικός Οργανισμός για τα παιδιά «Το Χαμόγελο του 

Παιδιού», ενόψει της Πασχαλινής Περιόδου επιθυμεί να συγκεντρώσει τρόφιμα, για τις 

ανάγκες των παιδιών που διαμένουν στα σπίτια του Συλλόγου, καθώς και των παιδιών και 

οικογενειών που λαμβάνουν υποστηρικτικές υπηρεσίες, λόγω των σοβαρών προβλημάτων 

διαβίωσης που αντιμετωπίζουν. Η συγκέντρωση των τροφίμων και των ειδών πρώτης 

ανάγκης, από τις σχολικές μονάδες, που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί έως τις 20-3-2018. 

 



 

ΘΕΜΑ 6ο : «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 28141/Δ2/20-2-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Γνωστοποιούμε ότι τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Λακωνίας, 

Σερρών, Πιερίας, Κω και Θεσπρωτίας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, 

Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου 

Αθηνών και με την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Υπεύθυνων Ε.Κ.Φ.Ε. (ΠΑΝΕΚΦΕ) 

διοργανώνουν στις 20 Μαρτίου 2018 δράση, με τίτλο: «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον 

υπολογισμό της ακτίνας της Γης». Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες μαθητών, 

με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους. 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο : «Χάρτα Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του 

Γαλλικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα» 

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 28138/ΓΔ4/20-2-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

β) Συνημμένο 

 

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ., λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 802/5-2-2018 έγγραφο του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής διαβιβάζει τη Χάρτα Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα (Institut Français 

de Grèce). Η εν λόγω αφορά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας και 

τον σχεδιασμό πολιτιστικών δράσεων, για την ανάδειξη και την ενίσχυση των σχέσεων των 

δύο πολιτισμών. 

 

 

ΘΕΜΑ 8ο : «Έγκριση διεξαγωγής πρακτικής άσκησης» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 162619/Δ3/29-9-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Εγκρίνεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ η πρακτική άσκηση των αναφερόμενων επιμορφούμενων 

πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ, στο πλαίσιο του ετησίου προγράμματος Εξειδίκευσης στην Ειδική 

Αγωγή, του ΕΚΠΑ, με τίτλο: «Ειδική Αγωγή : Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία, 

Δυσαριθμησία, Διαταραχές Συμπεριφοράς –Υπερκινητικότητα, Ψυχικές Διαταραχές, 

Αυτισμός, Συμβουλευτική Γονέων», κατά το ακαδημαϊκό έτος Οκτώβριος 2017- Ιούνιος 2018. 



 

 

ΘΕΜΑ 9ο : «Έγκριση δράσης του Ομίλου UNESCO Σερρών» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 28115/Δ2/20-2-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας πληροφορούμε ότι το ΥΠ.Π.Ε.Θ εγκρίνει τη συμμετοχή των σχολείων, στον Πανελλήνιο 

διαγωνισμό, στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ευρώπης 

2018», που διοργανώνει o Όμιλος UNESCO Σερρών. 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο : «8η Biennale Παιδικής Ζωγραφικής με θέμα «Με γεύσεις και χρώματα»» 

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ15/29660/Δ2/22-2-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

β) Συνημμένο 

 

Γνωστοποιούμε ότι το Μουσείο και η Ακαδημία Παιδικής Τέχνης διοργανώνουν την 8η 

Biennale Παιδικής Ζωγραφικής, που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της 

Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η 8η Biennale έχει θέμα: «Με 

γεύσεις και χρώματα» και αφορά στη διατροφή μας. Η τελευταία ημερομηνία αποστολής 

των έργων είναι η 30ή Mαΐου 2018. 

 

 

ΘΕΜΑ 11ο : «Έγκριση πρακτικής άσκησης» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 11387/Δ3/23-1-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Εγκρίνεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ η πρακτική άσκηση των αναφερόμενων στο έγγραφο 

μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο 

«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση»,  του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής  

στην Προσχολική Αγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 

Λευκωσίας. 

 

 

ΘΕΜΑ 12ο : «Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα 

Έβρου κατά το σχ. έτος 2017- 18» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 31309/Δ2/26-2-2018  έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 



 

Σας πληροφορούμε ότι εγκρίνεται, από το ΥΠ.Π.Ε.Θ η υλοποίηση προγράμματος του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου, για μαθητές, κατά το σχ. έτος 2017-18. Το ΙΕΠ 

δεν γνωμοδότησε, όσον αφορά στις επετειακές εκδηλώσεις του ανωτέρω Φορέα, διότι 

υλοποιούνται, αυτόνομα και απευθύνονται σε κοινό, που δεν αποτελεί, αποκλειστικά 

μαθητές/τριες. 

 

 

ΘΕΜΑ 13ο : «Μαθητικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής “Αυτό είναι το Μεξικό μου 2017”» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.14/ΓΛ/28308/Δ1/20-2-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σε συνέχεια του υπ’αρ. πρωτ. Φ.14/ΓΛ/149807/Δ1/11-9-2017 εγγράφου του ΥΠΠΕΘ και της 

επακόλουθης συμμετοχής σχολικών μονάδων της χώρας μας στον 21ο Διεθνή Διαγωνισμό 

παιδικής ζωγραφικής, με τίτλο: «ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ ΜΟΥ 2017», σας ενημερώνουμε 

ότι η Πρεσβεία του Μεξικού απέστειλε αναμνηστικά ημερολόγια, με βραβευμένα έργα 

μαθητών, στον εν λόγω διαγωνισμό. Παρακαλούνται εκπρόσωποι των σχολικών μονάδων, 

που συμμετείχαν στο Διαγωνισμό, εφόσον δύνανται και επιθυμούν, να προσέλθουν στο 

ΥΠ.Π.Ε.Θ., προκειμένου να παραλάβουν αριθμό αντιτύπων, για τους μαθητές, που 

συμμετείχαν. 

 

 

ΘΕΜΑ 14ο : «Πρόγραμμα Let’s do it Greece» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.16/ΓΛ/19203/32509/Δ1/27-2-2018 έγγρ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας κάνουμε γνωστό ότι εγκρίνεται, από το ΥΠ.Π.Ε.Θ η υλοποίηση της «Εβδομάδας 

Εθελοντισμού Let’s do it Greece» του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αττικής «Ώρα για Δράση», 

κατά το σχολικό έτος 2017-2018, που αφορά στις σχολικές μονάδες ΠΕ και ΔΕ. 

 

 

ΘΕΜΑ 15ο : «Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 33165/Δ2/27-2-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ το εκπαιδευτικό υλικό της Π/θμιας Εκπ/σης 

Σερρών, που δημιουργήθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την 



Unesco και έχει τίτλο: «Ο Αριστοτέλης πάει σχολείο». Ως εκ τούτου, μπορεί να αξιοποιηθεί, 

ως υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό, για εκπαιδευτικούς και μαθητές, κατά το σχολικό 

έτος 2017-2018. 

 

 

ΘΕΜΑ 16ο : «Έγκριση έρευνας» 

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.5/28071/32505/Δ1/27-2-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

β) Συνημμένο 

 

Σας πληροφορούμε ότι εγκρίνεται η διεξαγωγή της έρευνας, με τίτλο: «Διερεύνηση της 

εννοιολογικής αλλαγής σε επιστημονικές και μαθηματικές έννοιες σε μαθητές Δημοτικού», 

κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018, σε σχολεία των Βριλησσίων, Αγίας Παρασκευής, 

Χαλανδρίου, Νέου Ψυχικού, Μελισσίων, Αμαρουσίου Κηφισιάς, Νέας Ιωνίας, Ηρακλείου. 

 

 

ΘΕΜΑ 17ο : «Αναζήτηση μαθητών» 

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.20.1/2681/28-2-2018 έγγραφο της Π.Δ.Ε. Αττικής 

β) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.20.1/2743/28-2-2018 έγγραφο της Π.Δ.Ε. Αττικής  

γ) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.20.1/2987/28-2-2018 έγγραφο της Π.Δ.Ε. Αττικής  

δ) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.20.1/3098/28-2-2018 έγγραφο της Π.Δ.Ε. Αττικής  

 

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

φοιτούν οι αναφερόμενοι στα έγγραφα μαθητές και μαθήτριες. 

 

 

 

Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση, ενυπόγραφα, 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 


