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ΘΕΜΑ 1ο : «Παραιτιςεισ των εκπαιδευτικών Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ» 

ΧΕΣ.: Σο υπ’αρικμ. πρωτ. 43336/Ε3/15-3-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σασ ενθμερϊνουμε ότι οι αιτιςεισ παραίτθςθσ των εκπαιδευτικϊν, κατά το τρζχον ζτοσ 

υποβάλλονται, από 1 ζωσ και 10 Απριλίου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.2α του 

άρκρου 33 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 τ.Α΄/11-5-2016). 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο : «Διαβίβαςθ Τπουργικισ Απόφαςθσ» 

ΧΕΣ.: α) Σο υπ’αρικμ. πρωτ. Φ.20/EA/37702/Δ1/5-3-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

β) ΦΕΚ 688 Β/28-2-2018 

 

Διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. Φ.14/22511/Δ1/9-2-2018 (ΦΕΚ 688/Β΄/28-2-2018) Υπουργικι 

Απόφαςθ, με τίτλο: «Κδρυςθ Δικτφου Σχολικών Βιβλιοκθκών Δθμόςιων Δθμοτικών 

Σχολείων», προσ ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν. 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο : «Λειτουργία υςτιματοσ Δικτφου χολικών Βιβλιοκθκών ςτθν Πρωτοβάκμια 

Εκπαίδευςθ» 

ΧΕΣ.: α) Σο υπ’αρικμ. πρωτ. Φ.17/43829/Δ1/15-3-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

β) Αίτθςθ 



γ) Τπόδειγμα Πρακτικοφ 

δ) Πίνακασ 

 

Σασ κάνουμε γνωςτό ότι, για τθν εγγραφι των ςχολικϊν μονάδων ςτο Δίκτυο Σχολικϊν 

Βιβλιοκθκϊν Δθμόςιων Σχολείων (αριθμ. Φ.14/22511/Δ1/9-2-2018 Υ.Α. - ΦΕΚ 688/Β΄/28-2-

2018) οι Διευκυντζσ των ςχολείων αποςτζλλουν, ζωσ και τισ 30-3-2018, ςτθν Διεφκυνςι 

μασ τθν ςυνθμμζνθ αίτθςθ, μαηί με επικυρωμζνο Απόςπαςμα Πρακτικοφ του Συλλόγου 

Διδαςκόντων, κακϊσ και ςυμπλθρωμζνο τον επιςυναπτόμενο πίνακα, με τα ςτοιχεία τθσ 

υπάρχουςασ Σχολικισ Βιβλιοκικθσ. 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο : «Ειςαγωγι μακθτών και μακθτριών ςτα Πειραματικά χολεία και ςτα 

Πρότυπα χολεία για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019» 

ΧΕΣ.: Σο υπ’αρικμ. πρωτ. 42558/Δ6/14-3-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σασ πλθροφοροφμε ότι ςτο αρικμ. 810/Β’/7-3-2018 ΦΕΚ ζχει δθμοςιευκεί θ με αρ. πρωτ. 

30813/Δ6/23-2-2018 Υπουργικι Απόφαςθ, με κζμα: «Ειςαγωγή μαθητών/τριών και 

ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πειραματικά και ςτα Πρότυπα Σχολεία για το ςχολικό ζτοσ 2018-

2019». Η θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ αιτιςεων των ενδιαφερομζνων είναι θ 30ι 

Απριλίου 2018. 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο : «Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθ χοριγθςθ άδειασ λόγω κανάτου μζλουσ 

οικογζνειασ αναπλθρωτών εκπαιδευτικών» 

ΧΕΣ.: Σο υπ’αρικμ. πρωτ. 36080/Ε1/2-3-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Κατόπιν ερωτθμάτων, το ΥΠ.Π.Ε.Θ ενθμερϊνει, ςχετικά με τθ χοριγθςθ άδειασ, λόγω 

κανάτου μζλουσ οικογζνειασ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν. 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο : «Διαδικαςία υποβολισ δικαιολογθτικών για απόδοςθ μουςικισ ειδίκευςθσ» 

ΧΕΣ.: Σο υπ’αρικμ. πρωτ. 39554/Δ2/08-3-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 



Σασ γνωρίηουμε ότι οι εκπαιδευτικοί, που ενδιαφζρονται, για απόδοςθ μουςικισ 

ειδίκευςθσ καλοφνται να υποβάλουν αίτθςθ, με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, ςτθν οικεία 

Διεφκυνςθ Π/κμιασ ι Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ, από: 

α) 1 Απριλίου ζωσ και 31 Μαΐου,  ι 

β) 1 Σεπτεμβρίου ζωσ και 15 Οκτωβρίου. 

Αιτιςεισ υποβάλλονται μόνο κατά τισ προαναφερκείςεσ περιόδουσ. 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο : «Τλοποίθςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ “Σα Παιδιά Γράφουν & 

Ηωγραφίηουν τα Δικαιώματά τουσ 2018’’» 

ΧΕΣ.: α) Σο υπ’αρικμ. πρωτ. Φ14/ΦΜ/36326/38438/Δ1/7-3-2018 ζγγρ. του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

β) Οδθγίεσ 

 

Η Ελλθνικι Εκνικι Επιτροπι τθσ UNICEF πραγματοποιεί το Πανελλινιο Εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα «Τα Παιδιά Γράφουν & Ζωγραφίηουν τα Δικαιώματά τουσ το 2018», με κζμα: 

“Να ςασ γνωρίςω τουσ φίλουσ μου, τα παιδιά του κόςμου”. Το πρόγραμμα εντάςςεται, 

ςτο πλαίςιο των ςυντονιςμζνων δραςτθριοτιτων του ΥΠΠΕΘ και τθσ UNICEF, για τθν 

προϊκθςθ τθσ Σφμβαςθσ των Δικαιωμάτων του παιδιοφ και απευκφνεται ςε μακθτζσ όλων 

των ςχολικϊν μονάδων τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

 

 

ΘΕΜΑ 8ο : «Πανελλινιοσ Μακθτικόσ Διαγωνιςμόσ Ποίθςθσ Γ. Κουτςοχζρα 2018» 

ΧΕΣ.: α) Σο υπ’αρικμ. πρωτ. Φ15/ 41699 /Δ2/13-3-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

β) Προκιρυξθ του Διαγωνιςμοφ 

 

Ο Διμοσ Καλαβρφτων προκθρφςςει Πανελλινιο Μακθτικό Διαγωνιςμό Ποίθςθσ, με τίτλο 

«Άθλον Ποιήςεωσ - Γιάννησ και Λζνα Στρζφη Κουτςοχζρα». Το κζμα του Διαγωνιςμοφ 

αφορά ςτο Καλαβρυτινό Ολοκαφτωμα. Η ςυμμετοχι είναι προαιρετικι. 

 

 

ΘΕΜΑ 9ο : «Ζγκριςθ Μουςειοςκευισ και Εκπαιδευτικών Φακζλων του Αρχαιολογικοφ 

Μουςείου Σεγζασ» 

ΧΕΣ.: Σο υπ’αρικμ. πρωτ. Φ.14/ΓΛ/24051/38768/Δ1/7-3-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 



Εγκρίνεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., για το ςχολικό ζτοσ 2017-18 το εκπαιδευτικό υλικό του 

Αρχαιολογικοφ Μουςείου Τεγζασ, το οποίο περιλαμβάνει Μουςειοςκευι και 

Εκπαιδευτικοφσ Φακζλουσ, με κζμα τθν ιςτορία και μυκολογία τθσ Τεγζασ. 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο : «Ζγκριςθ εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ιδρφματοσ ΦΩΚΑ-

ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ» 

ΧΕΣ.: Σο υπ’αρικμ. πρωτ. 39558/ΓΔ4/8-3-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ εγκρίνει, ωσ παιδαγωγικά κατάλλθλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα του 

Ιδρφματοσ Φωκά – Κοςμετάτου, τα οποία απευκφνονται ςε μακθτζσ/-τριεσ, για το ςχολικό 

ζτοσ 2017-18. 

 

 

ΘΕΜΑ 11ο : «Ζγκριςθ εκπαιδευτικών προγραμμάτων-δράςεων του ΕΛΚΕΘΕ Κριτθσ» 

ΧΕΣ.: Σο υπ’αρικμ. πρωτ. 36391/Δ2/2-3-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ εγκρίνει, ωσ παιδαγωγικά κατάλλθλα τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του 

Ελλθνικοφ Κζντρου Θαλαςςίων Ερευνών Κριτθσ, τα οποία απευκφνονται ςε μακθτζσ/-

τριεσ , για το ςχολικό ζτοσ 2017-18. 

 

 

ΘΕΜΑ 12ο : «Αναηιτθςθ μακθτών» 

ΧΕΣ.: α) Σο υπ’αρικμ. πρωτ. Φ.20.1/2988/5-3-2018 ζγγραφο τθσ Π.Δ.Ε. Αττικισ 

β) Σο υπ’αρικμ. πρωτ. Φ.20.1/3239/5-3-2018 ζγγραφο τθσ Π.Δ.Ε. Αττικισ 

γ) Σο υπ’αρικμ. πρωτ. Φ.20.1/4243/14-3-2018 ζγγραφο τθσ Π.Δ.Ε. Αττικισ 

δ) Σο υπ’αρικμ. πρωτ. Φ.20.1/4256/14-3-2018 ζγγραφο τθσ Π.Δ.Ε. Αττικισ 

 

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

φοιτοφν οι αναφερόμενοι ςτα ζγγραφα μακθτζσ και μακιτριεσ. 

 

 

ΘΕΜΑ 13ο : «Διαβίβαςθ Πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι 

εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ-11 Φυςικισ Αγωγισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ ςε 



πρόγραμμα επιμόρφωςθσ ςτο πλαίςιο του Ζργου Erasmus + Srort «Identifying and 

Motivating youth who mostly need Physical ACTvity» (IMPACT)» 

ΧΕΣ.: α) Σο υπ’αρικμ. πρωτ. 43939/Δ5/15-3-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

β) Πρόςκλθςθ ΙΕΠ 

 

Το Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ (Ι.Ε.Π.), ςυμμετζχοντασ, ωσ εταίροσ ςτο Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα Επιμόρφωςθσ, με τίτλο: «Identifying and Motivating youth who mostly need 

Physical ACTvity» (IMPACT), ςτο πλαίςιο του Ζργου Erasmus+Srort απευκφνει πρόςκλθςθ 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, προσ τουσ εκπ/κοφσ, κλάδου ΠΕ11-Φυςικισ Αγωγισ, για 

ςυμμετοχι. Αιτιςεισ υποβάλλονται ζωσ και 4 Απριλίου 2018 ςτισ 11:00 π.μ., θλεκτρονικά, 

ςτθν ιςτοςελίδα του Ι.Ε.Π. 

 

 

ΘΕΜΑ 14ο : «Ζγκριςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ και ενθμερωτικών δράςεων εκ μζρουσ του 

Αρχθγείου τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, ςε ςχολικζσ μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, για το ςχολικό ζτοσ 2017-2018» 

ΧΕΣ.: Σο υπ’αρικμ. πρωτ. Φ13.1/41687/Δ2/13-3-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ εγκρίνει το εκπαιδευτικό υλικό και τισ προτάςεισ εκπαιδευτικϊν δράςεων, από 

το Αρχθγείο τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, ςχετικά με κζματα πρόλθψθσ ςχολικοφ εκφοβιςμοφ 

και ναρκωτικϊν ουςιϊν, βελτίωςθσ τθσ κυκλοφοριακισ αγωγισ και αςφάλειασ ςτο 

διαδίκτυο και άλλων κεματικϊν ενοτιτων, που άπτονται τθσ προςταςίασ και τθσ αςφάλειασ 

των μακθτϊν. Η ζγκριςθ δίδεται για το ςχολικό ζτοσ 2017-2018. 

 

 

ΘΕΜΑ 15ο : «Ζγκριςθ πρακτικισ άςκθςθσ» 

ΧΕΣ.: Σο υπ’αρικμ. πρωτ. 11387/Δ3/7-3-2018 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. (Ανακοινοποίθςθ) 

 

Αποςτζλλεται ανακοινοποίθςθ του ανωτζρω εγγράφου, ςχετικά με ζγκριςθ πρακτικισ 

άςκθςθσ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν, με τίτλο: 

«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευςη» του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν, ςε ςυνεργαςία με το 

Πανεπιςτιμιο Λευκωςίασ. 

 



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 Θρ. Ανδρώνθσ 


