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ΘΕΜΑ 1ο : «Διαδικαςία επαναφοίτθςθσ μακθτϊν ςτα Νθπιαγωγεία για το ςχολικό ζτοσ 

2018- 2019» 

ΧΕΣ.: Σο υπ’αρικμ. πρωτ. Φ.6/ΕΚ/46621/Δ1/21-3-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σφμφωνα με τθν παρ. 4α του άρκρου 6, του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) και τθν παρ. 2α, του 

άρκρου 35, του νόμου 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11.5.2016), οι εγγραφζσ μακθτϊν, για πρϊτθ 

φορά ςτο νθπιαγωγείο γίνονται αποκλειςτικά, από 1 ζωσ 20 Μαΐου του προθγοφμενου 

διδακτικοφ ζτουσ. 

Για τθν επανάλθψθ φοίτθςθσ (παρ.7 και 8, του άρκρου 6, του ΠΔ 79/2017 - ΦΕΚ 109 Α), οι 

Διευκυντζσ/ντριεσ, Προϊςτάμενοι/εσ των Νθπιαγωγείων παρακαλοφνται, όπωσ 



ενθμερϊςουν τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ των μακθτϊν, που κρίνεται ότι ζχουν ανάγκθ 

επαναφοίτθςθσ ςτο νθπιαγωγείο, να κατακζςουν, εγκαίρωσ αίτθμα, προσ το νθπιαγωγείο, 

προκειμζνου να εξεταςτεί, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο : «Διευκρίνιςθ ωσ προσ τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ» 

ΧΕΣ.: Σο υπ’αρικμ. πρωτ. 51376/Ε2 /28-3-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σασ ενθμερϊνουμε ότι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 παρ. 5 του Π.Δ. 50/1996 (Αϋ 

45) οι μετατικζμενοι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπθρεςία ςτισ νζεσ κζςεισ, με τθ λιξθ 

του διδακτικοφ ζτουσ. 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο : «Πρόςκλθςθ υποψιφιων εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ κλάδων Γενικισ Εκπαίδευςθσ (πλθν Μουςικϊν) για ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ 

αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019» 

ΧΕΣ.: Σο υπ’αρικμ. πρωτ. 56263/E1/5-4-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Κοινοποιοφμε πρόςκλθςθ προσ τουσ υποψιφιουσ εκπαιδευτικοφσ των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, 

ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, 

ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, 

ΤΕ02, ΔΕ01 και ΔΕ02, για υποβολι αίτθςθσ για ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν και 

ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν ςχολ. ζτουσ 2018-2019, με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά. Οι 

αιτιςεισ υποβάλλονται, ζωσ 30 Απριλίου 2018. 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο : «Πρόςκλθςθ υποψιφιων αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν 

Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (ΕΑΕ), Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ, για ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν 

ΕΑΕ, ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019» 

ΧΕΣ.: Σο υπ’αρικμ. πρωτ. 56262/Ε1/5-4-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Κοινοποιοφμε πρόςκλθςθ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ ΕΑΕ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71 και τουσ εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, που ανικουν ςε όλουσ τουσ προβλεπόμενουσ από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 

κλάδουσ γενικισ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, με εξειδίκευςθ ςτθν ΕΑΕ, για υποβολι 

αίτθςθσ, με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, για τθν ζνταξι τουσ ςτουσ οικείουσ πίνακεσ 



αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (Κφριουσ ι 

Επικουρικοφσ), ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019. Οι αιτιςεισ υποβάλλονται ζωσ 30 Απριλίου 

2018. 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο : «Πρόςκλθςθ υποψθφίων για πρόςλθψθ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν και 

ωρομιςκίων από τουσ κλάδουσ του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Ε.Π.) και 

αναπλθρωτϊν από τον κλάδο ΔΕ01-Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Β.Π.) για α) τισ 

δομζσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ (.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Τ., Ε.Δ.Ε.Α.Τ.), β) για τθν εξειδικευμζνθ 

υποςτιριξθ μακθτϊν με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που φοιτοφν ςε 

ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ και γ) για τθν άςκθςθ κακθκόντων ςε 

ςχολικζσ μονάδεσ Γενικισ και Επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, για το διδακτικό ζτοσ 2018-

2019» 

ΧΕΣ.: α) Σο υπ’αρικμ. πρωτ. 56267/Ε4/5-4-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

β) ΦΕΚ  1284/Βϋ/11-4-2018 

 

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ καλεί όςουσ επικυμοφν να προςλθφκοφν, για το διδακτικό ζτοσ 2018-2019 από 

τουσ κλάδουσ α) ΠΕ 21, ΠΕ 22, ΠΕ 23, ΠΕ 24, ΠΕ 25, ΠΕ 28, ΠΕ 29, ΠΕ 30, ΠΕ 31 β) ΔΕ01-

Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ, ωσ προςωρινοί αναπλθρωτζσ, με ςχζςθ εργαςίασ 

οριςμζνου χρόνου διάρκειασ ζωσ ζνα διδακτικό ζτοσ, για τθ ςτελζχωςθ των δομϊν τθσ 

Ειδικισ Αγωγισ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. , Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), τθν εξειδικευμζνθ υποςτιριξθ μακθτϊν 

που φοιτοφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ) και τθν άςκθςθ κακθκόντων ςε 

ςχολικζσ μονάδεσ Γενικισ και Επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ (κακορίηονται κατόπιν ζκδοςθσ 

των ςχετικϊν υπουργικϊν αποφάςεων) και κατζχουν τα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα 

για μόνιμο διοριςμό του κλάδου τουσ να υποβάλουν αίτθςθ μόνο ςτθν Περιφερειακι 

Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ (ΠΔΕ), ςτθν οποία επικυμοφν να προςλθφκοφν. Οι αιτιςεισ 

υποβάλλονται από 16-4-2018 μζχρι 27-4-2018. 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο : «Σροποποίθςθ και αντικατάςταςθ του υπ’αρ. πρωτ. 5870/28-12-2017 

εγγράφου τθσ ΕΔ ΕΠΑ Παιδείασ «Ορκι τιρθςθ των πράξεων ανάλθψθσ υπθρεςίασ από 

τουσ αναπλθρωτζσ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ και τισ οικείεσ διευκφνςεισ εκπαίδευςθσ»» 

ΧΕΣ.: Σο υπ’αρικμ. πρωτ. 1660/4-4-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Αποςτζλλουμε ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ πουδών Προγραμμάτων και Οργάνωςθσ – Ειδικι 

Τπθρεςία/Επιτελικι Δομι ΕΠΑ, αναφορικά με τθ διαδικαςία ανάλθψθσ υπθρεςίασ 

Εκπαιδευτικϊν ΕΕΠ-ΕΒΠ. 



 

 

ΘΕΜΑ 7ο : «49θ Διεκνισ υνάντθςθ των Παιδιϊν τθσ Ευρϊπθσ «Joy of Europe»» 

ΧΕΣ.: Σο υπ’αρικμ. πρωτ. Φ15/46746/Δ2/21-3-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σασ ενθμερϊνουμε για τθν 49θ Διεκνι υνάντθςθ των Παιδιών τθσ Ευρώπθσ «Joy of 

Europe», που κα διεξαχκεί ςτο Βελιγράδι, από 2 ζωσ 5 Οκτωβρίου 2018 και απευκφνεται 

ςε μακθτζσ και μακιτριεσ από όλο τον κόςμο, θλικίασ 7 ζωσ 14 ετϊν. Ιδιαίτερο πρόγραμμα 

τθσ διοργάνωςθσ αποτελεί ο ετιςιοσ Διεκνισ Διαγωνιςμόσ Ζωγραφικισ, με κζμα 

«Friendship Dictionary-Λεξικό Φιλίασ», ο οποίοσ απευκφνεται ςε μακθτζσ και μακιτριεσ 

θλικίασ 5 ζωσ 18 ετϊν. Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ ςυμμετοχϊν ςτθ Διεκνι 

υνάντθςθ των Παιδιών τθσ Ευρώπθσ «Joy of Europe»  είναι θ 10θ Μαΐου 2018. 

 

 

ΘΕΜΑ 8ο : « Φεςτιβάλ Επιςτιμθσ και Καινοτομίασ - Athens Science Festival 2018» 

ΧΕΣ.: Σο υπ’αρικμ. πρωτ. 52481/Δ2/30-3-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σασ πλθροφοροφμε για τθ διοργάνωςθ του Φεςτιβάλ Επιςτιμθσ και Καινοτομίασ 2018 

(Athens Science Festival), που κα πραγματοποιθκεί από 24 ζωσ 29 Απριλίου 2018, ςτθν 

Τεχνόπολθ του Διμου Ακθναίων και μποροφν να το παρακολουκιςουν, χωρίσ δαπάνθ για 

το δθμόςιο, ςχολικζσ μονάδεσ Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ. 

 

 

ΘΕΜΑ 9ο : «φμφωνο υνεργαςίασ μεταξφ του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ και 

του Ινςτιτοφτου Γκαίτε ςτθν Ελλάδα» 

ΧΕΣ.: α) Σο υπ’αρικμ. πρωτ. 56541/ΓΔ4 /10-4-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

β) υνθμμζνο 

 

Διαβιβάηουμε, για ενθμζρωςι ςασ, το Σφμφωνο Συνεργαςίασ μεταξφ του Ινςτιτοφτου 

Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ και του Ινςτιτοφτου Γκαίτε ςτθν Ελλάδα, το οποίο αφορά ςτθν 

επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν Γερμανικισ Γλϊςςασ και τον ςχεδιαςμό πολιτιςτικϊν 

δράςεων, για τθν ανάδειξθ και τθν ενίςχυςθ των ςχζςεων των δφο πολιτιςμϊν. 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο : «Εκδιλωςθ «Κζντρου Ανάπτυξησ Εκπαιδευτικήσ Πολιτικήσ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ)» και 

«Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίασ» τθσ Εκνικισ υνομοςπονδίασ Ατόμων με 



Αναπθρία (Ε..Α.μεΑ) με κζμα «ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 

διακρίςεισ και ανιςότητεσ»» 

ΧΕΣ.: Σο υπ’αρικμ. πρωτ. 53669/Δ3/2-4-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σασ ενθμερϊνουμε για τθν εκδιλωςθ του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, με κζμα: «ΒΑΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΙΔΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: διακρίςεισ και ανιςότθτεσ», τθν οποία μποροφν να 

παρακολουκιςουν, χωρίσ δαπάνθ για το δθμόςιο εκπαιδευτικοί Π/κμιασ και Δ/κμιασ 

Εκπ/ςθσ, με προτεραιότθτα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολικϊν μονάδων ΕΑΕ. Αιτιςεισ 

ςυμμετοχισ γίνονται δεκτζσ ζωσ τισ 4 Μαΐου 2018. 

 

 

ΘΕΜΑ 11ο : «24ο εμινάριο του Εβραϊκοφ Μουςείου Ελλάδοσ για εκπαιδευτικοφσ» 

ΧΕΣ.: Σο υπ’αρικμ. πρωτ. 51795/Δ2/29-3-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σασ γνωςτοποιοφμε ότι το Εβραϊκό Μουςείο Ελλάδοσ διοργανϊνει το 24ο Σεμινάριο για 

εκπαιδευτικοφσ, με τίτλο: «Διδάςκοντασ για το Ολοκαφτωμα ςτθν Ελλάδα», το οποίο κα 

πραγματοποιθκεί ςτισ 3 και 4 Μαΐου 2018, ςτα Χανιά. Το ςεμινάριο μποροφν να 

παρακολουκιςουν Σχολικοί Σφμβουλοι Π.Ε. και Δ.Ε., Διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων Π.Ε. και 

Δ.Ε. και εκπαιδευτικοί Π.Ε. και Δ.Ε., χωρίσ δαπάνθ για το δθμόςιο. 

 

 

ΘΕΜΑ 12ο : «4ο Διεκνζσ Θερινό Πανεπιςτιμιο 2018» 

ΧΕΣ.: Σο υπ’αρικμ. πρωτ. 48025/ΓΔ4/22-3-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σασ γνωςτοποιοφμε ότι το Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων – Παιδαγωγικό Σμιμα Νθπιαγωγών 

διοργανϊνει το 4ο Διεκνζσ Θερινό Πανεπιςτιμιο: «Ελλθνικι Γλώςςα, Πολιτιςμόσ και Μζςα 

Μαηικισ Επικοινωνίασ», που κα πραγματοποιθκεί, ςτθ Σφρο, από 8 ζωσ 15 Ιουλίου 2018 

και μποροφν να το παρακολουκιςουν εκπαιδευτικοί Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ, χωρίσ 

δαπάνθ για το δθμόςιο. 

 

 

ΘΕΜΑ 13ο : «Πανελλινιοσ Μακθτικόσ Διαγωνιςμόσ Λαογραφίασ «Γεώργιοσ Μζγασ, 1893-

1976»» 

ΧΕΣ.: α) Σο υπ’αρικμ. πρωτ. Φ15/50801/Δ2/28-3-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

β) υνθμμζνο 

 



Σασ ενθμερϊνουμε ότι, εγκρίνεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ θ διενζργεια του Πανελλινιου 

Μακθτικοφ Διαγωνιςμοφ Λαογραφίασ, που προτείνεται από τθν Ελλθνικι Λαογραφικι 

Εταιρεία και αφορά εργαςίεσ, που ζχουν γίνει ςτα ςχολεία, κατά το ςχολικό ζτοσ 2017-

2018. 

 

 

ΘΕΜΑ 14ο: «Ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν ζγκριςθ μακθτικϊν διαγωνιςμϊν, εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων και δράςεων» 

ΧΕΣ.: α) Σο υπ’αρικμ. πρωτ. 48506 /ΓΔ4/23-3-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

β) υνθμμζνο 

 

Αναφορικά με τθ διαδικαςία ζγκριςθσ μακθτικϊν διαγωνιςμϊν, εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων και δράςεων, θ Διεφκυνςθ Σπουδϊν ενθμερϊνει τουσ ενδιαφερόμενουσ 

(φορείσ, οργανιςμοφσ, υπθρεςίεσ, ΜΚΟ, ΑΕΙ, επιςτθμονικζσ ενώςεισ, διμουσ, υπουργεία, 

νοςοκομεία, μουςεία, ακλθτικζσ ομοςπονδίεσ, κλπ), που επικυμοφν να υλοποιιςουν 

εκπαιδευτικά προγράμματα, δράςεισ και μακθτικοφσ διαγωνιςμοφσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ 

ότι, για το ςχολικό ζτοσ 2018-19, καλοφνται να κατακζςουν τον πλιρθ φάκελο, με τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά, για τθν ζγκριςθ των ανωτζρω δράςεων, ζωσ τισ 29 Ιουνίου 

2018, θλεκτρονικά ι ταχυδρομικά, ςτισ αντίςτοιχεσ Διευκφνςεισ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

 

ΘΕΜΑ 15ο : «Μετακινιςεισ μακθτϊν Δθμοτικϊν χολείων ςτθ Βουλι των Ελλινων-

υμμετοχι ςτο Εργαςτιρι Δθμοκρατίασ» 

ΧΕΣ.: Σο υπ’αρικμ. πρωτ. Φ.12/ΦΜ/53243/Δ1/2-4-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Κατόπιν ερωτθμάτων, ςχετικά με τισ μετακινιςεισ μακθτϊν Δθμοτικϊν Σχολείων ςτθ Βουλι 

των Ελλινων και ςτο Εργαςτιρι Δθμοκρατίασ, το ΥΠ.Π.Ε.Θ ενθμερϊνει ότι: α) θ ζγκριςθ 

μετακίνθςθσ, όταν αυτι περιλαμβάνει διανυκτερεφςεισ, δίδεται πλζον από τον οικείο 

Περιφερειακό Δ/ντι Εκπ/ςθσ και β) θ ζγκριςθ μετακίνθςθσ, χωρίσ διανυκτερεφςεισ 

εξακολουκεί να δίδεται από τον Δ/ντι τθσ οικείασ Δ/νςθσ Π.Ε. Κατά τα λοιπά ιςχφει θ με αρ. 

πρωτ. Φ.12/ΦΜ/48140/Δ1/21-3-2017 ΥΑ. 

 

 

ΘΕΜΑ 16ο : «Ενθμζρωςθ για διάταξθ που αφορά ςε εκπαιδευτικοφσ που υπθρετοφν με 

πενταετι κθτεία ςε Πρότυπα ι Πειραματικά χολεία» 

ΧΕΣ.: α) Σο υπ’αρικμ. πρωτ. 54532/Ε2/3-4-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

β) Σο υπ’αρικμ. πρωτ. 55534/Δ6/4-4-2016 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 



 

Σασ ενθμερϊνουμε ότι ςτο ΦΕΚ αρικ. 59Αϋ δθμοςιεφτθκε ο Ν. 4530/2018 με το άρκ. 97 του 

οποίου αντικακίςταται θ παρ. 6 του άρκρου 48 του Ν. 3966/2011 (Αϋ 118), που αφορά ςτθ 

δυνατότθτα κατάκεςθσ αιτιςεων μετάκεςθσ εκπαιδευτικϊν, οι οποίοι υπθρετοφν, με 

πενταετι κθτεία ςε Πρότυπα ι Πειραματικά Σχολεία. 

 

 

ΘΕΜΑ 17ο : «Επιτθρθτζσ για το Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ περιόδου 

Μαΐου  2018» 

ΧΕΣ.: α) Σο από 16-4-2018 ζγγραφο τθσ Δ.Δ.Ε. Βϋ Ακινασ 

β) υνθμμζνο 

 

Η Δ.Δ.Ε. Βϋ Ακινασ καλεί τουσ εκπαιδευτικοφσ, οι οποίοι επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ωσ 

επιτθρθτζσ,  ςτισ εξετάςεισ, που κα διεξαχκοφν το Σάββατο και τθν Κυριακι  19  και  20  

Μαΐου  2018, για το ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ  ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ, να δθλϊςουν ςυμμετοχι, 

μζχρι τθν Παραςκευι  20-4-2018. 

 

 

ΘΕΜΑ 18ο : «Αναηιτθςθ μακθτϊν» 

ΧΕΣ.: Σο υπ’αρικμ. πρωτ. Φ.20.1/5502/13-4-2018 ζγγραφο τθσ Π.Δ.Ε. Αττικισ 

 

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

φοιτοφν οι αναφερόμενοι ςτο ζγγραφο μακθτζσ και μακιτριεσ. 

 

 

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

των Διευκυντϊν/ντριϊν των Δθμοτικϊν χολείων ι των Προϊςταμζνων των 

Νθπιαγωγείων. 

Ο Διευκυντισ Π.Ε. Βϋ Ακινασ 

 

Ακανάςιοσ Ηρ. Ανδρϊνθσ 


