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ΘΕΜΑ 1ο : «Διαβίβαση εγκυκλίου» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 14181/ΓΔ4/26-1-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σε εφαρμογή του άρθρου 245 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5,τ.Α’/17-1-2018) επισημαίνεται ότι 

οι εκπαιδευτικοί των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

παραμένουν, υποχρεωτικά, στο σχολείο τους, στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες 

διδασκαλίας, όπως αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όχι όμως πέρα από έξι 

(6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα. Από τα όργανα διοίκησης της 

σχολικής μονάδας ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς υπηρεσίες, που συνδέονται, με το 

γενικότερο εκπαιδευτικό έργο. 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 3/12517/Δ1/25-1-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας ενημερώνουμε, σχετικά με την διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας του εκπαιδευτικού 

προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (μόνιμοι, 

αναπληρωτές, κ.ά.). Οι εκπαιδευτικοί, που αναλαμβάνουν υπηρεσία, στο σχολείο 

συμπληρώνουν την πράξη ανάληψης,  που βρίσκεται στο παράρτημα του ανωτέρω 

εγγράφου. 

 

 

ΘΕΜΑ  3ο : «Απαλλαγή από εφημερία» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 21442/Δ3/7-2-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 



 

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. μας ενημερώνει, σχετικά με την υποχρέωση άσκησης εφημερίας, στα 

δημοτικά σχολεία, στα οποία έχει συσταθεί ΕΔΕΑΥ, με βάση την υπ’ αριθμ. 17812/Γ6/07-02-

2014 (ΦΕΚ315/12-02-2014 τ.Β΄) ΥΑ. Δεν προβλέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία 

απαλλαγή του εκπαιδευτικού Τ.Ε., μέλους της ΕΔΕΑΥ, από εφημερίες ή άλλα διοικητικά 

καθήκοντα, στην σχολική μονάδα, παρά μόνο αν παρεμποδίζεται το έργο του στην ΕΔΕΑΥ 

και μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και του Διευθυντή /ντριας 

της σχολικής μονάδας. 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο : «Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 44-45 του Ν.4488/2017- 

Παρένθετη μητρότητα, Ειδική γονική άδεια σοβαρών νοσημάτων των παιδιών, Ειδική 

προστασία μητέρας λόγω υιοθεσίας και παρένθετης μητρότητας σε αναπληρωτές και 

ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 12059/E1/24-1-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

β) Ν.4488/2017 (Φ.Ε.Κ. 137/τ.Α’/13-9-2017) 

 

Σας γνωρίζουμε ότι οι διατάξεις των άρθρων 44-45 του Ν.4488/2017 (Φ.Ε.Κ. 137 /τ.Α’/13-9-

2017), με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα, σχετικά με την παρένθετη μητρότητα, ειδική 

γονική άδεια σοβαρών νοσημάτων των παιδιών, ειδική προστασία μητέρας λόγω υιοθεσίας 

και παρένθετης μητρότητας ισχύουν και εφαρμόζονται και στους προσωρινούς 

αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο : «Διαβίβαση Υ.Α. αρ. πρωτ. 9712/Δ5/19-01-2018/Φ.Ε.Κ. 80/τ. Β΄/2018» 

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 11608/Δ5/23-1-2018  έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

β) Αριθμ. 9712/Δ5/19-1-2018 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.80/τ.Β’/2018) 

 

Σας αποστέλλουμε την υπ’ αρ. πρωτ. 9712/Δ5/19-1-2018 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.80/τ.Β’/2018), με 

θέμα: «Συμπλήρωση, τροποποίηση και αντικατάσταση Κεφαλαίων στην αριθ. πρωτ. 

190677/Δ5/10-11-2016 /ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/2016 υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει», αναφορικά με τις αθλητικές δραστηριότητες των σχολείων. 

 

 

 



ΘΕΜΑ 6ο : «Χορήγηση αδειών» 

 

Σχετικά με χορήγηση αδειών εκπαιδευτικών, υπενθυμίζουμε τα παρακάτω: 

Οι εκπαιδευτικοί καταθέτουν τις αιτήσεις τους για άδεια στο σχολείο, όπου υπηρετούν ή 

έχουν τοποθέτηση την τρέχουσα σχολική χρονιά και όχι στη Διεύθυνση, για να 

ενημερώνεται ο Διευθυντής/Προϊστάμενος  του σχολείου και να καταχωρεί όλες τις άδειες 

στο myschool. 

Για όλες τις άδειες απαιτείται αίτηση, από τον εκπαιδευτικό και για κάθε ιατρική βεβαίωση 

χρειάζεται ξεχωριστή αίτηση, ακόμα και αν πρόκειται για συνεχόμενες οι άδειες. 

Οι αναρρωτικές άδειες επαπειλούμενης κύησης πρέπει να συνοδεύονται, απαραίτητα από 

ιατρική βεβαίωση, υπέρηχο και γνωμάτευση υπερήχου. 

Όλες οι άδειες πρέπει να καταχωρούνται στο myschool από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο 

του σχολείου, είτε χορηγείται η άδεια από το σχολείο, είτε από την Διεύθυνση. 

Οι άδειες έως και 9 ημερών καταχωρούνται στο myschool στο πεδίο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Άδειες 

πλην Άνευ αποδοχών και απουσίες. Πατήστε τον πράσινο σταυρό, για να καταχωρίσετε μια 

καινούργια άδεια και, αφού ολοκληρώσετε την επεξεργασία της και την αποθηκεύσετε, 

πατήστε «Υποβολή». 

Οι άδειες, από 10 ημέρες και πάνω καταχωρούνται στο myschool, τόσο στο παραπάνω 

πεδίο (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Άδειες πλην Άνευ αποδοχών και απουσίες), όσο και στην προσωπική 

καρτέλα του εκπαιδευτικού, από τη διαδρομή ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – Τοποθετήσεις εργαζομένων 

στον φορέα μου – αναζήτηση εκπαιδευτικού – ροδέλα εκπαιδευτικού – πράσινος σταυρός 

στο  «Απουσίες εργαζόμενου που σχετίζονται με αυτή την τοποθέτηση» - καταχώριση 

άδειας – πράσινο τικ - αποθήκευση. 

Οι αιτήσεις για άδειες, που χορηγούνται, από την Διεύθυνση πρέπει να έχουν, απαραίτητα 

αριθμό πρωτοκόλλου και διαβιβαστικό, από το Σχολείο. 

 

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018 

 ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ (10 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ) 

 ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2 ΗΜΕΡΕΣ (ΟΧΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ) 

 ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ  ΕΩΣ 6 ΗΜΕΡΕΣ (ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ Η΄ ΣΠΑΣΤΕΣ-

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ) 

 ΓΟΝΙΚΗ 

 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (10 ΗΜΕΡΕΣ) 

 ΓΑΜΟΥ (05 ΗΜΕΡΕΣ) 

 ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗ-ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ (03 ΗΜΕΡΕΣ) 



 ΔΙΚΗΣ 

 ΕΚΛΟΓΙΚΗ 

 ΠΕΝΘΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΩΣ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (03 ΗΜΕΡΕΣ) 

 ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ ΔΑΔ 

 ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ (04 ΗΜΕΡΕΣ) (ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 05 ΗΜΕΡΕΣ) (ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΣ 06 ΗΜΕΡΕΣ) 

 

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ Η Δ/ΝΣΗ ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018 

 ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ Δ/ΝΤΩΝ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 

 ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6 ΗΜΕΡΕΣ  (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) 

 ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗΣ ΚΥΗΣΗΣ 

 ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

 ΚΥΗΣΗΣ (02 ΜΗΝΩΝ) 

 ΛΟΧΕΙΑΣ (03 ΜΗΝΩΝ) 

 ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ (09 ΜΗΝΩΝ) 

 ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ (02 ΗΜΕΡΕΣ) 

 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

 ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ 

 ERASMUS 

Όλες οι άδειες μονίμων εκπαιδευτικών υπολογίζονται ανά ημερολογιακό έτος και όχι 

σχολικό έτος . 

 

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟ 01/09/2017 ΕΩΣ 21/06/2018 

 ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ (07 ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ) 

 ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ  ΕΩΣ 3 ΗΜΕΡΕΣ (ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ Η΄ ΣΠΑΣΤΕΣ-

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ) 

 ΓΟΝΙΚΗ 

 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (10 ΗΜΕΡΕΣ) 

 ΓΑΜΟΥ (05 ΗΜΕΡΕΣ) 

 ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗ-ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ (03 ΗΜΕΡΕΣ) 

 ΔΙΚΗΣ 

 ΕΚΛΟΓΙΚΗ 

 ΠΕΝΘΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΩΣ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (03 ΗΜΕΡΕΣ) 

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ Η Δ/ΝΣΗ ΑΠΟ 01/09/2017 ΕΩΣ 21/06/2018 



 ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4 ΗΜΕΡΕΣ  (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) 

 ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ 

 ΚΥΗΣΗΣ (56 ΗΜΕΡΩΝ) 

 ΛΟΧΕΙΑΣ (63 ΗΜΕΡΩΝ) 

 ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ-ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 

 ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ (02 ΗΜΕΡΕΣ) 

 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ 

 ERASMUS 

Όλες οι άδειες αναπληρωτών  εκπαιδευτικών υπολογίζονται ανά  σχολικό έτος . 

 

Για αναπλήρωση εκπαιδευτικού ή για ενημέρωση απουσίας απευθύνεστε στο τμήμα 

Εκπαιδευτικών Θεμάτων (κ. Παπαγιάννη Αικατερίνη), τηλ. 210-6012696 ή 210-6012774. 

Για ερωτήσεις σχετικά με το my school απευθύνεστε στο τμήμα Μηχανογράφησης (κ. 

Μοσχούρη Ελένη), τηλ. 210-6018087. 

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση σχετικά με τις άδειες των μονίμων εκπαιδευτικών 

απευθύνεστε στο Τμήμα Αδειών (κ. Στίκα Στεφανία), τηλ. 210-6007488 και σχετικά με τις 

άδειες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών (κ. Οικονόμου Αικατερίνη), στο τηλ. 210-6005253. 

 

 

ΘΕΜΑ  7ο : «Πανελλήνιο Συνέδριο» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 4933/ΓΔ4/12-1-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, σε συνεργασία με την 

Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου διοργανώνουν το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με 

θέμα: «Εκπαίδευση και Πολιτισμός: Σχέσεις και Προοπτικές». Το συνέδριο θα 

πραγματοποιηθεί, από 20 έως 22 Απριλίου 2018, στο Ηράκλειο Κρήτης και μπορούν να το 

παρακολουθήσουν, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας 

Εκπ/σης. 

 

 

ΘΕΜΑ 8ο : «Σχεδιασμός και υλοποίηση των προγραμμάτων ASPnet UNESCO και 

eTwinning για το σχολικό έτος 2017-2018» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 15615/ΓΔ4/30-01-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 



Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 188142/ΓΔ4/2-11-2017 εγκ. ΥΠ.Π.Ε.Θ., για τον σχεδιασμό και 

υλοποίηση των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων), κοινοποιούμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, που 

αφορά στον σχεδιασμό και υλοποίηση των προγραμμάτων ASPnet UNESCO και eTwinning, 

στα σχολεία, για το σχολικό έτος 2017-2018. 

 

 

ΘΕΜΑ  9ο  : «Έγκριση υλοποίησης Δράσης» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 16468/ΓΔ4/31-1-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας πληροφορούμε ότι εγκρίνεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ η υλοποίηση της Δράσης «Πώς 

θυμόμαστε την Ελληνική Επανάσταση του 1821», από το «Kέντρο Έρευνας για τις 

Ανθρωπιστικές Επιστήμες», για το σχολικό έτος 2017-2018. 

 

 

ΘΕΜΑ  10ο :  «Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων/δράσεων» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ13.1/17178/Δ2/1-2-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνονται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ τα εκπαιδευτικά προγράμματα του 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», για το σχολικό έτος 

2017-2018. 

 

 

ΘΕΜΑ  11ο :  «Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ13.1/17301 /Δ2/1-2-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Γνωστοποιούμε ότι εγκρίνεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ η υλοποίηση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος «ENABLE-Ενδυναμώνω», καθώς και η χρήση του συνοδευτικού υλικού. Το 

Enable-Ενδυναμώνω είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενάντια στον εκφοβισμό, σε 

περιβάλλοντα μάθησης και διασκέδασης, που πραγματοποιείται, υπό την αιγίδα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

 

ΘΕΜΑ  12ο :  «Πρόσκληση για τη συμμετοχή των σχολείων σε δράση στα πλαίσια του 

προγράμματος “Live Without Bullying”» 

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.49/405/6-2-2018 έγγραφο της Π.Δ.Ε. Αττικής 



β) Συνημμένο 

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής προσκαλεί τις σχολικές μονάδες, που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ενημερωτική-εκπαιδευτική εκδήλωση, για την πρόληψη 

και αντιμετώπιση του εκφοβισμού (bullying), με τίτλο: «Live Without Bullying: Κάνουμε 

ντρίμπλα στον εκφοβισμό». Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Κέντρο Μέριμνας 

Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ), σε συνεργασία με την Π.Δ.Ε. Αττικής και θα λάβει χώρα 

στις 6 Μαρτίου 2018. 

 

 

ΘΕΜΑ  13ο :  «Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το αντιτορπιλικό «Βέλος» 

και την τριήρη «Ολυμπιάς» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ13.1/20922 /Δ2/7-2-2018  έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Εγκρίνονται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως προς την παιδαγωγική καταλληλότητα τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα «Ανακαλύπτω τη σημασία και τις λειτουργίες του αντιτορπιλικού Βέλος» και 

«Σαν ένα πλήρωμα τρανό, στην τριήρη ΟΛΥΜΠΙΑΣ» του φορέα «Museum Friends», τα οποία 

απευθύνονται σε μαθητές/τριες. 

 

 

ΘΕΜΑ  14ο :  «Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιστορικού και Λαογραφικού 

Μουσείου Ν. Ορεστιάδας» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ13.1/20916/Δ2/7-2-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Εγκρίνονται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως προς την παιδαγωγική καταλληλότητα, για το σχολικό 

έτος 2017-2018 τα εκπαιδευτικά προγράμματα του «Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου 

Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας», τα οποία απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες. 

 

 

ΘΕΜΑ  15ο : « 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ι.Α.Κ.Ε.» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ14/7306/ΕΠΕ/15376/Δ1/30-1-2018 έγγρ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Γνωστοποιούμε ότι το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε) 

διοργανώνει το 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, με θέμα: «Δημοκρατία, δικαιώματα και 

ανισότητες στην εποχή της κρίσης. Προκλήσεις στον χώρο της έρευνας και της 



εκπαίδευσης». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί, κατά το διάστημα 27–29 Απριλίου 2018, 

στο Ηράκλειο Κρήτης και μπορούν να το παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί. 

 

 

ΘΕΜΑ  16ο :  «Πρακτική άσκηση σπουδαστών» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 20897/Δ2/7-2-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., η πρακτική άσκηση των σπουδαστών της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., για το σχολικό έτος 2017-2018, στις σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας 

Εκπ/σης. 

 

 

ΘΕΜΑ  17ο :  «Άρση αναζήτησης μαθητή» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.20.1/1469/31-1-2018 έγγραφο της Π.Δ.Ε. Αττικής 

 

Σας ενημερώνουμε σχετικά με άρση αναζήτησης μαθητή. 

 

 

ΘΕΜΑ  18ο :  «Αναζήτηση μαθητών» 

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.20.1/1107/25-1-2018 έγγραφο της Π.Δ.Ε. Αττικής 

β) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.20.1/1665/2-2-2018 έγγραφο της Π.Δ.Ε. Αττικής 

γ) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.20.1/1727/2-2-2018  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 


