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ΘΕΜΑ 1ο : «Εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019 - 

Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων 2017-18» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.6/65742/Δ1/25-4-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία, οι οποίες για 

το σχολικό έτος 2018-19 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως και 18 Μαΐου 2018 (παρ. 4 (α) 

του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017, ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017). Για τις εκπρόθεσμες εγγραφές ή την 

καθυστέρηση εγγραφής ισχύουν όσα προβλέπονται στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 7 του ΠΔ 

79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017). Κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019, στην Α’ τάξη του 

Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές, που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-

2012. Σας ενημερώνουμε, επίσης για τη λήξη της διδασκαλίας μαθημάτων, σχολικού έτους 

2017-18 και την έκδοση τίτλων προόδου και τίτλων σπουδών. 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο : «Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018-2019» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.6/65740/Δ1/25-4-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σύμφωνα με την παρ. 4α, του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α), οι εγγραφές στα 

Νηπιαγωγεία, για τη σχολική χρονιά 2018-19 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 18 Μαΐου 

2018. Σας ενημερώνουμε, επίσης σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων 

φοίτησης στα νηπιαγωγεία. 

 



 

ΘΕΜΑ 3ο : «Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 

2018-2019» 

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.52/64336/Δ1/24-4-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

β) Πίνακας 1 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση 

δ) Επιστολή ΙΕΠ 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ.Β’) Υ.Α., όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ12/657/70691/26-4-2016/Δ1 (ΦΕΚ 1324 τ.Β’/11-5-

2016), η διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας, Γαλλικής και Γερμανικής πραγματοποιείται για 

δύο (2) ώρες την εβδομάδα στις Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις των 4/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων 

του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Σας ενημερώνουμε, αναφορικά με τον 

ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό της διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας, στην Ε’ τάξη. 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο : «Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» 

ΣΧΕΤ.:   Ν.4521 

 

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4521, το εκπαιδευτικό προσωπικό 

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπάγεται, συνολικά σε κλάδους και 

ειδικότητες, που προέρχονται από την ενοποίηση των υφιστάμενων μέχρι τη δημοσίευση 

του ανωτέρω νόμου κλάδων και ειδικοτήτων. 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο : «Διευκρίνιση σχετικά με τους υπηρετούντες με πενταετή θητεία σε Πρότυπα 

και Πειραματικά σχολεία» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 62821/Ε2/20-4-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 54532/Ε2/3-4-2018 εγγράφου του ΥΠ.Π.Ε.Θ., 

κοινοποιούμε διευκρίνιση, σχετικά με τους υπηρετούντες, με πενταετή θητεία, σε Πρότυπα 

και Πειραματικά σχολεία. 

 

 



ΘΕΜΑ 6ο : «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 

(Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 61729/Ε4/19-4-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ  καλεί: α) τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που 

επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (1. 

Γενική Γραμματεία ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2. Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, 3. Γενική Γραμματεία 

Έρευνας και Τεχνολογίας 4. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης 5. 

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, 6. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 

7. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), σε ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες 

υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και β) τα 

μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που επιθυμούν να αποσπασθούν στο 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (1. Γενική Γραμματεία ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2. Γενική 

Γραμματεία Θρησκευμάτων, 3. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 4. Γενική 

Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης 5. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, 

6. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 7. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης) και να προσφέρουν υπηρεσία, κατά το σχολικό έτος 2018-19, να υποβάλουν 

αίτηση μέχρι και 30-4-2018. 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο : «Διαβίβαση εγγράφου για ενημέρωση σχολικών μονάδων Π.Ε. σχετικά με τη 

διενέργεια δερμοαντίδρασης Mantoux» 

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.15/51831/ΔΝ/59413/Δ1/17-4-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

β) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.23658/20-3-2018 έγγραφο του Υπ. Υγείας 

 

Κοινοποιείται έγγραφο του Υπ. Υγείας, σχετικά με ενημέρωση, για τη διενέργεια του 

προσυμπτωματικού ελέγχου, για λανθάνουσα φυματίωση, σε παιδιά. 

 

 

ΘΕΜΑ 8ο : «Αξιολόγηση και πιστοποίηση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες» 

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Γ3α/Γ.Π.οικ.27115/3-4-2018 έγγραφο του Υπ. Υγείας 

β) Πίνακας 

 



Κοινοποιούμε έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με αποστολή επικαιροποιημένου 

πίνακα των μονάδων, αρμοδιότητάς του, οι οποίες εκδίδουν πιστοποιητικά, ύστερα από 

διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών. 

 

 

ΘΕΜΑ 9ο : «Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου Χέλμη Φυσικής 

Ιστορίας» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 57711/Δ7/12-4-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας πληροφορούμε ότι εγκρίνονται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως παιδαγωγικά κατάλληλα τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα του «Μουσείου Χέλμη Φυσικής Ιστορίας Ζακύνθου», τα οποία 

απευθύνονται σε μαθητές/τριες, για τη σχολική χρονιά 2017-2018. 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο : «Έγκριση ενημερωτικού υλικού του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων 

Αθήνας-Πειραιά» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 57719/Δ7/12-4-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το ΥΠ.Π.Ε.Θ εγκρίνει, ως προς την παιδαγωγική καταλληλότητα, (Α) 

το εκπαιδευτικό υλικό του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά, το οποίο 

απευθύνεται σε μαθητές/τριες των σχολικών μονάδων του Νομού Αττικής και (Β) τις 

εκπαιδευτικές επισκέψεις των μελών του Συνδέσμου, στις σχολικές μονάδες, για το σχολικό 

έτος 2017-18, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών/τριών για 

θέματα, που αφορούν στο περιβάλλον. 

 

 

ΘΕΜΑ 11ο : «Διαβίβαση εγγράφου» 

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 63377/Δ6/23-4-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

β) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 909/ΔΕΠΠΣ/20-4-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων σε συνεργασία με το 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου προκηρύσσει το 2ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο, με τίτλο «Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία : Δημιουργικότητα, 

Καινοτομία και Διάχυση Καλών Πρακτικών», που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από 2 

έως 3 Νοεμβρίου 2018. 



 

 

ΘΕΜΑ 12ο : «Αναζήτηση μαθητών» 

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.8/50238/ΔΝ/57966/Δ1/13-4-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

β) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.8/52842/ΔΝ/57967/Δ1/13-4-2018  έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

γ) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.8/52835/ΔΝ/57970/Δ1/13-4-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

δ) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.20.1/5972/18-4-2018 έγγραφο της Π.Δ.Ε. Αττικής 

ε) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.20.1/5974/18-4-2018 έγγραφο της Π.Δ.Ε. Αττικής 

στ) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.20.1/6048/19-4-2018 έγγραφο της Π.Δ.Ε. Αττικής 

 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, μόνο σε θετική περίπτωση, αν στο σχολείο σας 

φοιτούν οι αναφερόμενοι στα έγγραφα μαθητές και μαθήτριες. 

  

 

ΘΕΜΑ 13ο : «Έγκριση συμμετοχής σε έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «2nd 

Survey of Schools: Information and Communication Technologies (ICT) in Education» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.15/49445/61315/Δ1/18-4-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας κάνουμε γνωστό ότι το ΥΠ.Π.Ε.Θ εγκρίνει τη διεξαγωγή της έρευνας, με τίτλο «2nd 

Survey of Schools: Information and Communication Technologies (ICT) in Education», της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία απευθύνεται σε μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικούς των 

σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας, κατά τη 

σχολική χρονιά 2017-18. 

 

 

ΘΕΜΑ 14ο : «Πρόσκληση συμμετοχής στην έρευνα Δημοκρατικό Σχολείο για όλους» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 60935/Η1/18-4-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Συμβουλίου της Ευρώπης διεξάγει έρευνα, με τίτλο 

«Δημοκρατικό Σχολείο για όλους», στο πλαίσιο της τριετούς εκπαιδευτικής εκστρατείας, 

που πραγματοποιεί σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland, με τίτλο 

«Μιλώντας ελεύθερα, Μαθαίνοντας με ασφάλεια». Καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής 

στην έρευνα έχει οριστεί η 6η Μαΐου 2018.  

 

 



ΘΕΜΑ 15ο : «Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 57773/Δ7/12-4-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας ενημερώνουμε για τα εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιστορικού Αρχείου 

Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τα οποία απευθύνονται σε 

μαθητές.  

 

 

ΘΕΜΑ 16ο : «22ος Διαγωνισμός παιδικής ζωγραφικής “ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ ΜΟΥ 

2018”» 

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.14/ΓΛ/13646/64331/ΓΔ4/24-4-2018 έγγρ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

β) Συνημμένο 

 

Σας πληροφορούμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού και το Ινστιτούτο των 

Μεξικανών στο Εξωτερικό (ΙΜΕ) προσκαλούν στον 22ο Διεθνή Διαγωνισμό παιδικής 

ζωγραφικής «ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ ΜΟΥ» 2018, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 

από 6 έως 14 ετών και έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων, την 11η Μαΐου 

2018. 

 

 

ΘΕΜΑ 17ο : «Πρόσκληση συμμετοχής στο καλοκαιρινό σχολείο με τίτλο «Παίζοντας με τα 

Πρωτόνια »» 

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 55594/65109/ΓΔ4/24-4-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

β) Συνημμένο 

 

Σας ενημερώνουμε ότι τα πειράματα Compact Muon Solenoid (CMS) και ATLAS στον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικής Φυσικής (CERN), σε συνεργασία με το Perimeter Institute 

(Καναδάς) και με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού έργου CREATIONS, διοργανώνουν 

Καλοκαιρινό Σχολείο, με τίτλο «Παίζοντας με τα Πρωτόνια», το οποίο θα πραγματοποιηθεί 

από την 26η έως την 30η Αυγούστου 2018, στις εγκαταστάσεις του CERN, στη Γενεύη της 

Ελβετίας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 20ή Μαΐου 2018. 

 

 

 

 



Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση, ενυπόγραφα, όλοι οι εκπαιδευτικοί, με ευθύνη 

των Διευθυντών/ντριών των Δημοτικών Σχολείων ή των Προϊσταμένων των 

Νηπιαγωγείων. 
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