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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΘΕΜΑ 1ο : «Γνωστοποίηση ΦΕΚ» 

ΘΕΜΑ 2ο : «Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές  
μονάδες» 

ΘΕΜΑ 3ο : «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και  
του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και  
Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης» 

ΘΕΜΑ 4ο : «Πρόγραμμα ενεργειών σωστής εκπαίδευσης –υγιεινής διατροφής στα  
Δημοτικά Σχολεία τη χώρας- Διανομή φρούτων στους μαθητές» 

ΘΕΜΑ 5ο : «Ενημέρωση για τον Κύκλο Δικαιωμάτων του Παιδιού» 

ΘΕΜΑ 6ο : «Εγκύκλιες οδηγίες για την άσκηση του εποπτικού ρόλου των Δ/νσεων  
Εκπαίδευσης σε θέματα διορισμού και απόλυσης ιδιωτικών εκπαιδευτικών από ιδιωτικές  
σχολικές μονάδες της κατά τόπο αρμοδιότητάς τους» 

ΘΕΜΑ 7ο : «Σχολικά Είδη και Χριστουγεννιάτικες Κάρτες από Το Χαμόγελο του Παιδιού  
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ΘΕΜΑ 8ο : «Έγκριση Ημερίδας Μαθηματικών» 

ΘΕΜΑ 9ο : «Απάντηση σε αίτημα» 

ΘΕΜΑ 10ο : «Διεξαγωγή Συνεδρίου» 

ΘΕΜΑ 11ο : «Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού και παρεμβάσεων της Οικολογικής Εταιρείας  
Ανακύκλωσης» 

ΘΕΜΑ 12ο : «10οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών  
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Επιστημών» 

ΘΕΜΑ 13ο : «Έγκριση επέκτασης διεξαγωγής έρευνας» 

ΘΕΜΑ 14ο : «Έγκριση χρονικής επέκτασης διεξαγωγής έρευνας» 

ΘΕΜΑ 15ο : «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών» 

ΘΕΜΑ 16ο : «Πρόγραμμα Μουσικών- Διδακτικών επισκέψεων και Επιμορφωτικών 
δραστηριοτήτων στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης» 

ΘΕΜΑ 17ο : «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος» 

ΘΕΜΑ 18ο : «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος» 

ΘΕΜΑ 19ο : «Απάντηση σε αίτηση διεξαγωγής έρευνας» 

ΘΕΜΑ 20ο : «Έγκριση Ημερίδας» 

ΘΕΜΑ 21ο : «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος» 

ΘΕΜΑ 22ο : «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος» 

ΘΕΜΑ 23ο : «Έγκριση δράσεων της ανώνυμης εταιρείας “Φωτοκύκλωση» 

ΘΕΜΑ 24ο : «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος» 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο : «Γνωστοποίηση ΦΕΚ» 

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.25/99146/Δ1/15-6-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

β) ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-6-2018 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-6-2018 δημοσιεύθηκε ο Ν.4547/18 

«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο : «Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές 

μονάδες» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Αποστέλλουμε εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων και 

ηλεκτρονικών συσκευών, από μαθητές και εκπαιδευτικούς, στο χώρο του σχολείου, για την 

εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. 

 

 



ΘΕΜΑ 3ο : «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και 

του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης» 

ΣΧΕΤ.:  ΦΕΚ 2038/Β΄/5-6-2018 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 2038/Β΄/5-6-2018 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 

88348/Δ3/30-5-2018 Υ.Α., με θέμα: «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 

Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης». 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο : «Πρόγραμμα ενεργειών σωστής εκπαίδευσης –υγιεινής διατροφής στα 

Δημοτικά Σχολεία τη χώρας- Διανομή φρούτων στους μαθητές» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 93815/Δ7/7-6-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας γνωρίζουμε ότι το «Πρόγραμμα ενεργειών σωστής εκπαίδευσης–υγιεινής διατροφής 

στα Δημοτικά Σχολεία τη χώρας- Διανομή φρούτων στους μαθητές», πρόκειται να 

υλοποιηθεί για όγδοη συνεχή χρονιά, κατά το σχολικό έτος 2018-2019. Μέσω του 

προγράμματος θα γίνεται παράλληλα, δωρεάν διανομή φρούτων (μπανάνα) στους μαθητές 

των Δημοτικών Σχολείων. 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο : «Ενημέρωση για τον Κύκλο Δικαιωμάτων του Παιδιού» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 126748/ΓΔ4/25-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού, τμήμα της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του 

Πολίτη», από το 2003, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του για την προάσπιση και προαγωγή 

των δικαιωμάτων του παιδιού, πραγματοποιεί επισκέψεις σε σχολεία, που  έχουν ως στόχο 

την ενημέρωση εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του 

Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού, την ευαισθητοποίηση τους σχετικά με το περιεχόμενο 

της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 2101/92) και την καταγραφή 

θεμάτων και προβλημάτων που απασχολούν τα παιδιά. 

 

 



ΘΕΜΑ 6ο : «Εγκύκλιες οδηγίες για την άσκηση του εποπτικού ρόλου των Δ/νσεων 

Εκπαίδευσης σε θέματα διορισμού και απόλυσης ιδιωτικών εκπαιδευτικών από ιδιωτικές 

σχολικές μονάδες της κατά τόπο αρμοδιότητάς τους» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 132412/Ν1/3-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Αποστέλλουμε την ανωτέρω εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, προς ενημέρωση των ιδιωτικών  

σχολείων. 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο : «Σχολικά Είδη και Χριστουγεννιάτικες Κάρτες από Το Χαμόγελο του Παιδιού 

2018 -2019» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ32/126531/Δ2/25-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Ο Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαθέτει, για τη νέα 

σχολική χρονιά 2018-2019  σχολικά είδη και Χριστουγεννιάτικες κάρτες. 

 

 

ΘΕΜΑ 8ο : «Έγκριση Ημερίδας Μαθηματικών» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 121323/Δ2/17-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας ενημερώνουμε για την διεξαγωγή ημερίδας, με θέμα: «Τα Μαθηματικά από την 

πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέσα από τη θεωρία και τη διδακτική 

τους», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018 και μπορούν να την 

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

δημόσιο. 

 

 

ΘΕΜΑ 9ο : «Απάντηση σε αίτημα» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ25/108127/116817/Δ1/11-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Εγκρίνεται, από το ΥΠ.Π.Ε.Θ η δωρεάν διανομή του βιβλίου «Το πιο κρύο καλοκαίρι-Τρεις 

πραγματικές ιστορίες προσφύγων (εικονογραφημένες)», σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο : «Διεξαγωγή Συνεδρίου» 



ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 121915/ΓΔ4/18-7-2018  έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας ενημερώνουμε για τη διεξαγωγή συνεδρίου, με θέμα: «Οι Τέχνες στο ελληνικό 

σχολείο: παρόν και μέλλον», που θα πραγματοποιηθεί στις 11, 12 και 13 Οκτωβρίου 2018, 

στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μπορούν να το παρακολουθήσουν 

διευθυντές σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, χωρίς 

δαπάνη για το δημόσιο και εκτός ωρών λειτουργίας των σχολείων. 

 

 

ΘΕΜΑ 11ο : «Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού και παρεμβάσεων της Οικολογικής Εταιρείας 

Ανακύκλωσης» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 106180/Δ7/27-6-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Εγκρίνονται, από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως προς την παιδαγωγική καταλληλότητα οι ενημερωτικές 

παρεμβάσεις και το εκπαιδευτικό υλικό της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, σχετικά 

με την ανακύκλωση-εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων, που απευθύνονται σε 

μαθητές/τριες, για τη σχολική χρονιά 2018-19. 

 

 

ΘΕΜΑ 12ο : «10οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών 

Επιστημών» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 131934/Δ2/3-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Γνωστοποιούμε ότι οι 10οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών 

Επιστημών, με θέμα: «Δεξιότητες για το μέλλον» (“Skills for the Future”) θα 

πραγματοποιηθούν, στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 2019, στο Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω. Στην 

εκδήλωση μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί και μαθητές σχολικών μονάδων 

Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης. 

 

 

ΘΕΜΑ 13ο : «Έγκριση επέκτασης διεξαγωγής έρευνας» 

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ15/69482/108138/Δ1/29-6-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

β) Πίνακας 

 

Σας ενημερώνουμε, σχετικά με επέκταση εγκεκριμένης έρευνας, με τίτλο «Στάθμιση τεστ 

διάγνωσης και ταξινόμησης δυσλεξίας κατά τη σχολική ηλικία». 



 

 

ΘΕΜΑ 14ο : «Έγκριση χρονικής επέκτασης διεξαγωγής έρευνας» 

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ15/103013/113397/Δ1/5-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

β) Πίνακας 

 

Σας πληροφορούμε σχετικά με επέκταση εγκεκριμένης έρευνας, με τίτλο «Διερεύνηση της 

εννοιολογικής αλλαγής σε επιστημονικές και μαθηματικές έννοιες σε μαθητές του 

δημοτικού», για το σχολικό έτος 2018-2019. 

 

 

ΘΕΜΑ 15ο : «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ27/111708/117354/Δ1/11-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας κάνουμε γνωστό ότι, οι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού του ΕΚΠΑ μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, σε 

Δημοτικά Σχολεία, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 . 

 

 

ΘΕΜΑ 16ο : «Πρόγραμμα Μουσικών- Διδακτικών επισκέψεων και Επιμορφωτικών 

δραστηριοτήτων στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ20.2/122633/Δ2/19-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης συνεχίζεται και κατά το τρέχον σχολικό έτος 2018-

2019 καινοτόμο πρόγραμμα μουσικών δραστηριοτήτων, με παράλληλες δράσεις, το οποίο 

απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. 

 

 

ΘΕΜΑ 17ο : «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 99071/Δ7/15-6-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Εγκρίνεται, από το ΥΠ.Π.Ε.Θ η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Κάτι έχω να 

σας πω» του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου, για τους μαθητές της Γ’ και Δ’ τάξης της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2018-2019, καθώς μπορεί να 

λειτουργήσει, συμπληρωματικά στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. 

 



 

ΘΕΜΑ 18ο : «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 99074/Δ7/15-6-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

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

εκπαιδευτικά προγράμματα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς. 

 

 

ΘΕΜΑ 19ο : «Απάντηση σε αίτηση διεξαγωγής έρευνας» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ15/73567/103408/Δ1/22-6-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Εγκρίνεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ η διεξαγωγή της έρευνας, με θέμα «Γλωσσική ανάπτυξη και 

διαταραχές λόγου στην Ελληνική ως Μητρική Γλώσσα», σε μαθητές/τριες, των ειδικών 

δημοτικών σχολείων και μαθητές/τριες των τυπικών δημοτικών σχολείων, με γλωσσικές 

διαταραχές. 

 

 

ΘΕΜΑ 20ο : «Έγκριση Ημερίδας» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 121326/Δ2/17-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας πληροφορούμε, για την ημερίδα, με θέμα: «Τα κλασικά γράμματα σήμερα στην 

Ελλάδα και στον κόσμο», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 και 

μπορούν να την παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, χωρίς 

δαπάνη για το δημόσιο. 

 

 

ΘΕΜΑ 21ο : «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 111789/Δ7/4-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Εγκρίνεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως προς την παιδαγωγική του καταλληλότητα το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας με τη Νεράιδα, ένα παιχνίδι εν Πλω», που υλοποιείται στο 

«Πλωτό Μουσείο Νεράιδα» και απευθύνεται στους μαθητές/τριες Γ’ και Δ’ τάξης 

Δημοτικού, για το σχολικό έτος 2018-2019. 

 

 

ΘΕΜΑ 22ο : «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος» 



ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 131726/Δ7/2-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας στον κόσμο 

του Γ. Καστριώτη» της Δημοτικής Πινακοθήκης του Πειραιά, για μαθητές και μαθήτριες της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

 

ΘΕΜΑ 23ο : «Έγκριση δράσεων της ανώνυμης εταιρείας “Φωτοκύκλωση» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 131405/Δ7/2-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνονται, ως προς την παιδαγωγική καταλληλότητα: (α) η 

συλλογή ποσοτήτων λαμπτήρων, φωτιστικών, μικροσυσκευών σε κάδους της εταιρείας 

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ, από σχολεία της Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπ/σης, καθώς και (β) η 

πραγματοποίηση της ενημερωτικής/εκπαιδευτικής δράσης ευαισθητοποίησης για την 

ανακύκλωση λαμπτήρων, φωτιστικών και μικροσυσκευών και την προστασία του 

περιβάλλοντος, που απευθύνονται σε μαθητές/-τριες Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπ/σης, κατά 

το σχολικό έτος 2018-19. 

 

 

ΘΕΜΑ 24ο : «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 131762/Δ7/2-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνονται ως προς την παιδαγωγική καταλληλότητα τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, με τίτλο «Οι 

μικροί αρχαιολόγοι της Θράκης», για το σχολικό έτος 2018-2019, στα οποία μπορούν να 

συμμετέχουν οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2018-19. 

  

 

Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση 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 


