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ΘΕΜΑ 1ο : «Απαγορεύσεις της διαφήμισης, προώθησης και προβολής των προϊόντων 

καπνού» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Γ.Π./Δ2β/οικ.38000/16-5-2018 έγγραφο του Υπ. Υγείας 

Κοινοποιούμε την υπ’ αρ. πρωτ. Γ.Π./Δ2β/οικ.38000/16-5-2018 (ΑΔΑ:Ω36Ι465ΦΥΟ-ΘΡΝ) 

εγκύκλιο του Τμήματος Β΄ της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων του Υπουργείου 

Υγείας, με θέμα: «Απαγορεύσεις της διαφήμισης, προώθησης και προβολής των 

προϊόντων καπνού». 

 

ΘΕΜΑ 2ο : «Διαδικασία προμήθειας Βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε΄ 

και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2018-2019» 

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ52/129195/Δ1/30-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

β) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ52/129201/Δ1/30-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

γ) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ52/129204/Δ1/30-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

δ) Πίνακας 1 

 

Αποστέλλουμε τα ανωτέρω έγγραφα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σχετικά με ενημέρωση για την 

διαδικασία προμήθειας των βιβλίων της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας, τα οποία θα 

διδαχθούν οι μαθητές των Ε΄ και Στ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, στα 4/θέσια και άνω 

Δημοτικά Σχολεία. 



 

 

ΘΕΜΑ 3ο : «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ.102 τ.Α΄/12-6-2018» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 98235/Ε3/14-6-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο Ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ.102 τ.Α΄/12-6-2018) «Αναδιοργάνωση των 

δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 

διατάξεις» και συγκεκριμένα στις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 84 ορίζεται ότι: «Οι 

εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν από το Σεπτέμβριο του 2012 έως και την έναρξη ισχύος του 

παρόντος και δεν έχουν παρακολουθήσει εισαγωγική εκπαίδευση λόγω της μη 

πραγματοποίησης σχετικών προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών κατά 

το ανωτέρω χρονικό διάστημα, προάγονται στον επόμενο του εισαγωγικού βαθμού 

αναδρομικά από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, κατά παρέκκλιση της 

παρ.2 του άρθρου 47 του Ν.3528/2007 (Α΄26)». 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο : «Απάντηση σε ερώτημα» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 105958/Ε3/26-6-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 4075/2012 (89 Α’), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4488/2017 (137 Α’), ορίζεται ότι: «Στο φυσικό, θετό ή 

ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως 18 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα 

που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, από νεοπλασματική 

ασθένεια, ή χρήζει μεταμόσχευσης χορηγείται ειδική γονική άδεια, διάρκειας δέκα 

εργάσιμων ημερών κατ’ έτος, με αποδοχές, έπειτα από αίτησή του, κατά απόλυτη 

προτεραιότητα. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται, κατά την ως άνω διαδικασία, και στο φυσικό, 

θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, το οποίο 

πάσχει από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή αυτισμό». 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο : «Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το σχολικό έτος 2018-

2019» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ14/126895/Δ2/25-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ εγκρίνει, για το σχολικό έτος 2018-2019 το πρόγραμμα επισκέψεων στο Ίδρυμα 

της Βουλής των Ελλήνων και τη μετακίνηση των μαθητών-μαθητριών των σχολείων, τα 



οποία προσκαλούνται, από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κατόπιν σχετικής 

αίτησής τους. 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο : «Μη έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 131736/Δ7/2-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι δεν εγκρίνεται η διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος 

«Ανακαλύπτοντας την Ιλιάδα μέσα από θεατρικές τεχνικές», για σχολεία Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Αττικής, κατά το σχολικό έτος 2018-2019. 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο : «Μη έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 131748/Δ7/2-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Δεν εγκρίνεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ το πρόγραμμα «Οι 12 Άθλοι του Ηρακλή», για τους/τις 

μαθητές/τριες των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

κατά το σχολικό έτος 2018-2019. 

 

 

ΘΕΜΑ 8ο : «Μη έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 131752/Δ7/2-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Δεν εγκρίνεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ  το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Απ’ το Μουσείο δεν θέλω να 

βγω», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

για το σχολικό έτος 2018-19. 

 

 

ΘΕΜΑ 9ο : «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 131759/Δ7/2-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας πληροφορούμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού-κινητικού 

προγράμματος «Σκυτάλη», για τους μαθητές/τριες των Σχολείων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2018-2019. 

 

 



ΘΕΜΑ 10ο : «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 129390/Δ7/30-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Εγκρίνεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ  η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ο προπάππος 

και η προγιαγιά διηγούνται», του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου, που απευθύνεται στους 

μαθητές της Α’ και της Β’ τάξης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 

2018-19, καθώς αυτό μπορεί να λειτουργήσει, συμπληρωματικά, στα Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών. 

 

 

ΘΕΜΑ 11ο : «Μη έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 129394/Δ7/30-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Δεν εγκρίνεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «PCAI JUNIOR», που 

απευθύνεται σε σχολεία, για το σχολικό έτος 2018-2019. 

 

 

ΘΕΜΑ 12ο : «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 129406/Δ7/30-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας κάνουμε γνωστό ότι εγκρίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Πολυγλωσσικά 

και πολυπολυτισμικά εργαστήρια» του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2018-19. 

 

 

ΘΕΜΑ 13ο : «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 129408/Δ7/30-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

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

πρόγραμμα «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα», οποίο απευθύνεται σε 

μαθητές και μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων της χώρας, κατά τη σχολική χρονιά 2018-

2019. 

 

 

ΘΕΜΑ 14ο : «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος» 



ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 129410/Δ7/30-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ  εγκρίνει την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος του Ελληνικού 

Παιδικού Μουσείου, με τίτλο «Πολλές φορές κι έναν καιρό», το οποίο απευθύνεται σε 

μαθητές/μαθήτριες των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2018-

2019. 

 

 

ΘΕΜΑ 15ο : «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 129456/Δ7/30-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος της Challedu ΑΜΚΕ το οποίο 

απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2018-

2019. 

 

 

ΘΕΜΑ 16ο : «Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 129462/Δ7/30-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

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

εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, τα οποία απευθύνονται σε μαθητές/τριες των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ 

τάξεων Δημοτικού σχολείου, κατά το σχολικό έτος 2018-2019. 

 

 

ΘΕΜΑ 17ο : «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 129464/Δ7/30-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Εγκρίνονται, ως προς την παιδαγωγική τους καταλληλότητα τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

«Γνωριμία με τη βιβλιοθήκη μας» και «Το βιβλίο σας παρουσιάζεται…» του Μακεδονικού 

Χορευτικού Πολιτιστικού Συλλόγου ο Αμύντας, για το σχολικό έτος 2018-19. 

 

 

ΘΕΜΑ 18ο : «Μη έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 129467/Δ7/30-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 



Σας πληροφορούμε ότι δεν εγκρίνεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ η υλοποίηση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος «Τρίο Διαπασών», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2018-2019. 

 

 

ΘΕΜΑ 19ο : «Μη έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 131760/Δ7/2-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Δεν εγκρίνεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μυθοπλασίας 

«Παραμυθοκάρτες – Φτιάξε τη δική σου ιστορία», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2018-2019. 

 

 

ΘΕΜΑ 20ο : «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 129505/Δ7/30-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται η εκπαιδευτική δράση «Πώς θυμόμαστε την Ελληνική 

Επανάσταση του 1821;» υλοποιούμενη από το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες, για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και για το 

σχολικό έτος 2018-2019. 

 

 

ΘΕΜΑ 21ο : «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 129508/Δ7/30-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Εγκρίνεται το πρόγραμμα «Μαθαίνουμε Παρέα - Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2018-2019», το οποίο απευθύνεται σε σχολικές μονάδες της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2018-19. 

 

 

ΘΕΜΑ 22ο : «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 129511/Δ7/30-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Κόμικ ιστορίες στο μουσείο», 

που το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο έχει σχεδιάσει να υλοποιήσει στο χώρο του, για τους 

μαθητές των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2018-



19, καθώς αυτά μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στα Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών. 

 

 

ΘΕΜΑ 23ο : «Μη έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 129513/Δ7/30-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Δεν εγκρίνεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 

«Θεατροποίηση Κειμένων Διδακτέας Ύλης», που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2018-2019. 

 

 

ΘΕΜΑ 24ο : «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 129514/Δ7/30-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ  εγκρίνει την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Μια ιστορία θα 

σου πω με το νι και με το σίγμα», που το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο έχει σχεδιάσει να 

υλοποιήσει στο χώρο του, για τους μαθητές των Γ’ και Δ’ τάξεων της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2018-19. 

 

 

ΘΕΜΑ 25ο : «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 129515/Δ7/30-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Εγκρίνεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ  η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Από την 

παλιά εποχή στο μέλλον»  του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου, που απευθύνεται σε μαθητές 

των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων, κατά το σχολικό έτος 2018-19, καθώς μπορεί να λειτουργήσει, 

συμπληρωματικά στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. 

 

 

 

 

 

 



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 


