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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΘΕΜΑ 1ο : «Ενζργειεσ προγραμματιςμοφ του εκπαιδευτικοφ ζργου των Δθμοτικών  
ςχολείων για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 – Προγραμματιςμόσ λειτουργίασ Ολοιμερου  
Προγράμματοσ» 

ΘΕΜΑ 2ο : «Ενζργειεσ προγραμματιςμοφ του εκπαιδευτικοφ ζργου των Νθπιαγωγείων  
για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 – Προγραμματιςμόσ λειτουργίασ Ολοιμερου  
Προγράμματοσ» 

ΘΕΜΑ 3ο : «Επαναςφςταςθ χολικών Δικτφων Εκπαίδευςθσ και Τποςτιριξθσ (.Δ.Ε.Τ.) τθσ  
Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ» 

ΘΕΜΑ 4ο : «Αποςτολι ΦΕΚ : α) Σροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ. 27922/Γ6/8-3-2007 Τ.Α.  
β) Κακοριςμόσ εβδομαδιαίου ωραρίου εργαςίασ των κλάδων του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ  
Προςωπικοφ (ΕΕΠ) και Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ (ΕΒΠ)» 

ΘΕΜΑ 5ο : «Τπενκφμιςθ εγκυκλίων που ιςχφουν για τθ βακμολογικι κατάταξθ των  
εκπαιδευτικών Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ» 

ΘΕΜΑ 6ο : «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ εκπαιδευτικών για απόςπαςθ ςτο  
εξωτερικό από το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 και από το θμερολογιακό ζτοσ 2019 Νοτίου  
Ημιςφαιρίου» 

ΘΕΜΑ 7ο : «Παράταςθ απόςπαςθσ εκπαιδευτικών ςτο εξωτερικό για το ςχολικό ζτοσ  
2018-2019 και το θμερολογιακό ζτοσ 2019 του Νοτίου Ημιςφαιρίου» 

ΘΕΜΑ 8ο : «Διαδικαςία ειςαγωγισ μακθτών ςτθν Α΄ τάξθ Γυμναςίου των Μουςικών  
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χολείων για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019» 

ΘΕΜΑ 9ο : «Διαδικαςία ειςαγωγισ των μακθτών ςτθν Α΄ τάξθ Γυμναςίου των  
Καλλιτεχνικών χολείων για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019» 

ΘΕΜΑ 10ο : «Εκδθλώςεισ μνιμθσ τθσ γενοκτονίασ των Ελλινων του Πόντου» 

ΘΕΜΑ 11ο : «Αναηιτθςθ μακιτριασ» 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο : «Ενζργειεσ προγραμματιςμοφ του εκπαιδευτικοφ ζργου των Δθμοτικών 

ςχολείων για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 – Προγραμματιςμόσ λειτουργίασ Ολοιμερου 

Προγράμματοσ» 

ΧΕΣ.:  Σο υπ’αρικμ. πρωτ. 70279/Δ1/3-5-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Θ Διεφκυνςθ Σπουδϊν Προγραμμάτων και Οργάνωςθσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

αποςτζλλει εγκφκλιο, ςχετικά με κζματα που αφοροφν ςτθν εκπαιδευτικι και μακθςιακι 

διαδικαςία, προκειμζνου τα Δθμοτικά Σχολεία τθσ χϊρασ να προγραμματίςουν το 

εκπαιδευτικό ζργο, κακϊσ και τθ λειτουργία του Ολοιμερου Προγράμματοσ των Ενιαίου 

Τφπου Ολοιμερων Δθμοτικϊν Σχολείων, για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019. 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο : «Ενζργειεσ προγραμματιςμοφ του εκπαιδευτικοφ ζργου των Νθπιαγωγείων 

για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 – Προγραμματιςμόσ λειτουργίασ Ολοιμερου 

Προγράμματοσ» 

ΧΕΣ.:  Σο υπ’αρικμ. πρωτ. Φ.7/70275/Δ1/3-5-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Θ Διεφκυνςθ Σπουδϊν Προγραμμάτων και Οργάνωςθσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

αποςτζλλει εγκφκλιο, ςχετικά με κζματα που αφοροφν ςτθν εκπαιδευτικι και μακθςιακι 

διαδικαςία, προκειμζνου τα Νθπιαγωγεία τθσ χϊρασ να προγραμματίςουν το εκπαιδευτικό 

τουσ ζργο και τθ λειτουργία του Ολοιμερου Προγράμματοσ,  για το ςχολικό ζτοσ 2018-19. 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο : «Επαναςφςταςθ χολικών Δικτφων Εκπαίδευςθσ και Τποςτιριξθσ (.Δ.Ε.Τ.) τθσ 

Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ» 

ΧΕΣ.: α) Σο υπ’αρικμ. πρωτ. Φ41.1/5905/17-4-2018 ζγγραφο τθσ Π.Δ.Ε. Αττικισ 

β) ΦΕΚ 1449/Β/26-4-2018 

 



Κοινοποιοφμε τθν υπ’αρικμ. Φ41.1/5905/17-4-2018 (ΦΕΚ 1449/Β/26-4-2018) Απόφαςθ 

επαναςφςταςθσ των Σχολικϊν Δικτφων Εκπαίδευςθσ και Υποςτιριξθσ (Σ.Δ.Ε.Υ.), με τα 

αντίςτοιχα Κζντρα Υποςτιριξισ τουσ, τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ. 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο : «Αποςτολι ΦΕΚ : α) Σροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ. 27922/Γ6/8-3-2007 Τ.Α.     

β) Κακοριςμόσ εβδομαδιαίου ωραρίου εργαςίασ των κλάδων του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ 

Προςωπικοφ (ΕΕΠ) και Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ (ΕΒΠ)» 

ΧΕΣ.:  ΦΕΚ 1585/Β/8-5-2018  

 

Σασ  αποςτζλλουμε  το ΦΕΚ 1585/Β/8-5-2018,  το οποίο περιλαμβάνει: 

Α) Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ. 27922/Γ6/8-3-2007 (449 Β΄) Υ.Α., αναφορικά με 

κακοριςμό των ιδιαίτερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ 

ςε ΣΜΕΑ και ςε προγράμματα ειδικισ αγωγισ, κακϊσ και του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ 

Προςωπικοφ (ΕΕΠ) και Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ (ΕΒΠ). 

Β) Κακοριςμό εβδομαδιαίου ωραρίου εργαςίασ των κλάδων του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ 

Προςωπικοφ (ΕΕΠ) και Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ (ΕΒΠ). 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο : «Τπενκφμιςθ εγκυκλίων που ιςχφουν για τθ βακμολογικι κατάταξθ των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ» 

ΧΕΣ.:  Σο υπ’αρικμ. πρωτ. 64210/Ε3/23-04-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σασ υπενκυμίηουμε ότι για τθ βακμολογικι κατάταξθ των εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ 

και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτισ αρικ. 83451/Ε2/24-5-

2016, 107693/Ε2/1-7-2016 και 35527/Ε2/3-3-2017  εγκυκλίουσ του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ςφμφωνα τισ 

οποίεσ το εφαρμοςτζο ςφςτθμα βακμολογικισ κατάταξθσ και εξζλιξθσ των εκπαιδευτικϊν 

είναι το προβλεπόμενο ςτισ διατάξεισ του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ.167 τ.Αϋ/30-9-1985). 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο : «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ εκπαιδευτικών για απόςπαςθ ςτο 

εξωτερικό από το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 και από το θμερολογιακό ζτοσ 2019 Νοτίου 

Ημιςφαιρίου» 

ΧΕΣ.:  Σο υπ’αρικμ. πρωτ. 74693/Η2/9-5-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 



Το Υπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων καλεί τουσ εκπαιδευτικοφσ 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, οι οποίοι επικυμοφν να αποςπαςτοφν 

ςτο εξωτερικό, από το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 και από το θμερολογιακό ζτοσ 2019, για το 

Νότιο Θμιςφαίριο, να υποβάλουν αίτθςθ απόςπαςθσ. Αιτιςεισ υποβάλλονται ζωσ 18-5-

2018 και ώρα 15:00. 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο : «Παράταςθ απόςπαςθσ εκπαιδευτικών ςτο εξωτερικό για το ςχολικό ζτοσ 

2018-2019 και το θμερολογιακό ζτοσ 2019 του Νοτίου Ημιςφαιρίου» 

ΧΕΣ.:  Σο υπ’αρικμ. πρωτ. 74692/Η2/9-5-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Κοινοποιοφμε το ανωτζρω ζγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., που αφορά ςε ενθμζρωςθ, ςχετικά με 

παράταςθ των αποςπάςεων ςτο εξωτερικό, κατά το επόμενο ςχολικό ζτοσ 2018-2019 και το 

θμερολογιακό ζτοσ 2019, για το Νότιο Θμιςφαίριο των εκπαιδευτικϊν, που επικυμοφν. 

 

 

ΘΕΜΑ 8ο : «Διαδικαςία ειςαγωγισ μακθτών ςτθν Α΄ τάξθ Γυμναςίου των Μουςικών 

χολείων για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019» 

ΧΕΣ.:  α) Σο υπ’αρικμ. πρωτ. 67499/Δ2/27-4-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

β) υνθμμζνο 

 

Σασ ενθμερϊνουμε, ςχετικά με τισ εγγραφζσ, ςτθν Αϋ τάξθ των Μουςικϊν Γυμναςίων 

αποφοίτων Δθμοτικϊν Σχολείων, κατόπιν επιτυχϊν εξετάςεων επιλογισ, για το ςχολικό 

ζτοσ 2018-2019. Οι γονείσ-κθδεμόνεσ των υποψθφίων μακθτϊν υποβάλλουν αίτθςθ 

ςυμμετοχισ, ςτθ διαδικαςία επιλογισ ςτο Μουςικό Γυμνάςιο τθσ περιοχισ τουσ, ζωσ τισ 31 

Μαΐου 2018. 

 

 

ΘΕΜΑ 9ο : «Διαδικαςία ειςαγωγισ των μακθτών ςτθν Α΄ τάξθ Γυμναςίου των 

Καλλιτεχνικών χολείων για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019» 

ΧΕΣ.:  α) Σο υπ’αρικμ. πρωτ. 67486/Δ2/27-4-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

β) υνθμμζνο 

 

Σασ ενθμερϊνουμε, ςχετικά με τισ εγγραφζσ, ςτθν Αϋ τάξθ των Καλλιτεχνικϊν Γυμναςίων 

αποφοίτων Δθμοτικϊν Σχολείων, κατόπιν επιτυχϊν εξετάςεων επιλογισ, για το ςχολικό 

ζτοσ 2018-2019. Στα Καλλιτεχνικά Γυμνάςια λειτουργοφν οι κατευκφνςεισ: α) Εικαςτικϊν 



Τεχνϊν β) Θεάτρου-Κινθματογράφου γ) Χοροφ. Οι γονείσ-κθδεμόνεσ των υποψθφίων 

μακθτϊν υποβάλλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ, ςτθ διαδικαςία επιλογισ, ζωσ τισ 31 Μαΐου 

2018. 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο : «Εκδθλώςεισ μνιμθσ τθσ γενοκτονίασ των Ελλινων του Πόντου» 

ΧΕΣ.:  α) Σο υπ’αρικμ. πρωτ. Φ12/74518/Δ4/9-5-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

β) Σο υπ’αρικμ. πρωτ. 13255/20-4-2018 ζγγραφο του Τπουργείου Εςωτερικών 

γ) Σο υπ’αρικμ. πρωτ. 13220/20-4-2018 ζγγραφο του Τπουργείου Εςωτερικών 

 

Διαβιβάηονται τα ανωτζρω ζγγραφα του Τμιματοσ Ποιότθτασ & Εκιμοτυπίασ τθσ 

Διεφκυνςθσ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν, με κζματα: «Εκδηλώσεις 

μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου» και «Σημαιοστολισμός για την ημζρα 

μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου». 

 

 

ΘΕΜΑ 11ο : «Αναηιτθςθ μακιτριασ» 

 

 Παρακαλοφμε να μασ ενθμερϊςετε, μόνο ςε κετικι περίπτωςθ, αν ςτο ςχολείο ςασ 

φοιτά θ μακιτρια: 

 Zερελλάρι Aντονζλα του Τςζκε Ηερελλάρι και τθσ Μιρζλα Ηερελλάρι, τθσ Αϋ τάξθσ  

  

 

 

Σθσ εγκυκλίου αυτισ να λάβουν γνώςθ, ενυπόγραφα, όλοι οι εκπαιδευτικοί, με ευκφνθ 

των Διευκυντών/ντριών των Δθμοτικών χολείων ι των Προϊςταμζνων των 

Νθπιαγωγείων. 

 

Ο Διευκυντισ Π.Ε. Β΄ Ακινασ 

 

Ακανάςιοσ Ηρ. Ανδρώνθσ 


