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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΘΕΜΑ 1ο : «Γνωστοποίηση της αριθμ.οικ.2/1868/ΔΕΠ/8-2-2018 (ΑΔΑ: 695ΟΗ -ΖΘΜ)  

εγκυκλίου του Γ.Λ.Κ.» 

ΘΕΜΑ 2ο : «Απαγόρευση καπνίσματος - εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας» 

ΘΕΜΑ 3ο : «Άδειες Εκπαιδευτικών» 

ΘΕΜΑ 4ο : «Διαβίβαση εγγράφου» 

ΘΕΜΑ 5ο : «Ορθή και πλήρης εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και των σχετικών  

εγκυκλίων του ΥΠΠΕΘ για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης και μισθοδοσίας  

των αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ καθώς και των Οδηγών Υλοποίησης των  

συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, του Ευρωπαϊκού Ταμείου  

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Εθνικού ΠΔΕ» 

ΘΕΜΑ 6ο : «Αξιολόγηση και πιστοποίηση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες» 

ΘΕΜΑ 7ο : «Απάντηση σε ερώτημα» 

ΘΕΜΑ 8ο : «Διευκρίνιση σχετικά με τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με  

αμοιβή» 

ΘΕΜΑ 9ο : «Έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών "Αριστοτέλης"  
2018 για μαθητές Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου» 

ΘΕΜΑ 10ο : «Ημερίδα Διάχυσης και Επιμόρφωσης (διδασκαλία της Νοηματικής Γλώσσας  
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στο πλαίσιο του Προγράμματος Teaching European Signed Languages as a First Language -  

Sign First)» 

ΘΕΜΑ 11ο : «Έγκριση έρευνας» 

ΘΕΜΑ 12ο : «Περιγραφή δράσης» 

ΘΕΜΑ 13ο : «Έγκριση έρευνας» 

ΘΕΜΑ 14ο : «Διαβίβαση επιστολής προς τους/τις μαθητές/τριες από το Περιφερειακό  

Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ (UNRIC) στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης» 

ΘΕΜΑ 15ο : «Αναζήτηση μαθητών» 

ΘΕΜΑ 16ο : «Αναζήτηση μαθητών» 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο : «Γνωστοποίηση της αριθμ.οικ.2/1868/ΔΕΠ/8-2-2018 (ΑΔΑ: 695ΟΗ -ΖΘΜ) 

εγκυκλίου του Γ.Λ.Κ.» 

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 24666/Ε2/13-2-2018 έγγραφο  του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

β) Το υπ’αριθμ. πρωτ. οικ.2/1868/ΔΕΠ/8-2-2018 έγγραφο  του Γ.Λ.Κ. 

 

Γνωστοποιούμε, προς ενημέρωσή σας την αριθμ. οικ.2/1868/ΔΕΠ/8-2-2018 (ΑΔΑ: 695ΟΗ-

ΖΘΜ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα: «Άρση αναστολής της 

μισθολογικής εξέλιξης της παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.4354/2015», που αφορά στην 

ενεργοποίηση της μισθολογικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, από 1-1-2018, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ιδίου νόμου 

4354/2015. 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο : «Απαγόρευση καπνίσματος - εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Γ.Π. /Δ2β/οικ.8809/31-1-2018 έγγραφο  του Υπ. Υγείας 

 

Αποστέλλουμε την με αριθμό πρωτοκόλλου Γ.Π./Δ2β/οικ.8809/31-1-2018 (ΑΔΑ: 6ΙΓΩ465ΦΥΟ- 

ΚΔΦ) εγκύκλιο του Τμήματος Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Δημόσιας 

Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας,  με θέμα: «Απαγόρευση 

καπνίσματος-εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας», προς ενημέρωσή σας και τήρηση 

των διαλαμβανόμενων, στην ως άνω.  

 

 



ΘΕΜΑ 3ο : «Άδειες εκπαιδευτικών» 

ΣΧΕΤ.:   ΦΕΚ  2648 / τ.Β΄ / 7-10-2014 

 

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.34.1/11/1070/9-2-2018 εγκυκλίου μας  (θέμα 6ο : «Άδειες 

εκπαιδευτικών»), σας ενημερώνουμε ότι οι ειδικές άδειες, λόγω χρόνιου νοσήματος ή 

αναπηρίας χορηγούνται από την Διεύθυνση του σχολείου και όχι από την Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης, όπως, εκ παραδρομής έχει γραφεί. (Σχετ.: Φ.353.1/26/153324/Δ1/25-9-2014 

Υ.Α. - ΦΕΚ 2648/τ.Β΄/7-10-2014). 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο : «Διαβίβαση εγγράφου» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 2/86906/ΔΕΠ/31-1-2018 έγγραφο  του Γ.Λ.Κ. 

 

Αποστέλλουμε έγγραφο του Γ.Λ.Κ., σχετικά με ενημέρωση για τη χορήγηση του επιδόματος 

θέσης, σε Διευθυντές και αναπληρωτές Διευθυντές/ντριες δημοτικών σχολείων και σε 

Προϊσταμένους/νες  νηπιαγωγείων. 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο : «Ορθή και πλήρης εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και των σχετικών 

εγκυκλίων του ΥΠΠΕΘ για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης και μισθοδοσίας των 

αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ καθώς και των Οδηγών Υλοποίησης των 

συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης και του Εθνικού ΠΔΕ» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 4463/31-10-2017 έγγραφο  του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Υπενθυμίζουμε το ανωτέρω έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., που αφορά τις Σχολικές Μονάδες, στις 

οποίες απασχολούνται αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ και ΕΒΠ, μέσω πράξεων του ΕΣΠΑ, 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εθνικού ΠΔΕ. 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο : «Αξιολόγηση και πιστοποίηση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες» 

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Γ3α/Γ.Π.10117/9-2-2018 έγγραφο  του Υπ. Υγείας 

β) Πίνακας 

 



Κοινοποιούμε έγγραφο του Υπ. Υγείας, που αφορά σε αποστολή επικαιροποιημένου πίνακα 

των Μονάδων αρμοδιότητάς του, οι οποίες εκδίδουν πιστοποιητικά, ύστερα από διάγνωση 

μαθησιακών δυσκολιών. 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο : «Απάντηση σε ερώτημα» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 22005/Ε1/8-2/2018 έγγραφο  του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ ενημερώνει, κατόπιν σχετικών ερωτημάτων ότι, στην περίπτωση συμμετοχής σε 

στάση εργασίας, περικόπτεται το σύνολο των ωρών της προκηρυχθείσης στάσης εργασίας. 

(Σχετ.: αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016  ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ εγκ. του Γ.Λ.Κ και αριθ. 14181/ΓΔ4/26-

1-2018  ΑΔΑ: ΩΠΚΣ4653ΠΣ-063 εγκ. της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.). 

 

 

ΘΕΜΑ 8ο : «Διευκρίνιση σχετικά με τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με 

αμοιβή» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 20719/E1/7-2-2018 έγγραφο  του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Κατόπιν ερωτημάτων, το ΥΠ.Π.Ε.Θ αποστέλλει διευκρίνιση, σχετικά με την χορήγηση άδειας 

άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, του αρ. 31 του Ν. 3528/07 (Α’ 26), σε αποσπασμένους 

εκπαιδευτικούς. 

 

 

ΘΕΜΑ 9ο : «Έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών "Αριστοτέλης" 

2018 για μαθητές Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/24240/26527/Δ1/15-2-2018 έγγραφο  του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Φυσικής), η Ελληνική Εταιρεία 

Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση (ΕΕΦΕΕ) και η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) 

διοργανώνουν, από κοινού τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικών "Αριστοτέλης" 

2018, για μαθητές των Ε’ και Στ’ τάξεων. 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο : «Ημερίδα Διάχυσης και Επιμόρφωσης (διδασκαλία της Νοηματικής Γλώσσας 

στο πλαίσιο του Προγράμματος Teaching European Signed Languages as a First Language - 

Sign First)» 



ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 25572/ΓΔ4/14-2-2018 έγγραφο  του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Γνωστοποιούμε ότι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής διοργανώνει Ημερίδα Διάχυσης και 

Επιμόρφωσης (διδασκαλία της Νοηματικής Γλώσσας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Teaching 

European Signed Languages as a First Language - Sign First). Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί 

το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 και μπορούν να την παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. 

 

 

ΘΕΜΑ 11ο : «Έγκριση έρευνας» 

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ15/2799/24536/Δ1/13-2-2018 έγγραφο  του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

β) Πίνακας 

 

Εγκρίνεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ η διεξαγωγή της έρευνας, με θέμα «Ψηφιακές υποδομές 

εξατομικευμένης εκμάθησης της ανάγνωσης (iRead)», η οποία θα πραγματοποιηθεί στα 

σχολεία του συνημμένου πίνακα. 

 

 

ΘΕΜΑ 12ο : «Περιγραφή δράσης» 

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 23959/ΓΔ4/12-2-2018 έγγραφο  του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

β) Συνημμένο 

 

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 16468/ΓΔ4/31-1-2018 εγγράφου του ΥΠ.Π.Ε.Θ., που αφορά στην 

έγκριση υλοποίησης της Δράσης «Πώς θυμόμαστε την Ελληνική Επανάσταση του 1821», 

αποστέλλεται αρχείο pdf, με περιγραφή της δράσης και οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς. 

 

 

ΘΕΜΑ 13ο : «Έγκριση έρευνας» 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ15/12300/25535/Δ1/14-2-2018 έγγραφο  του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Εγκρίνεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ η διεξαγωγή της έρευνας, με τίτλο: «Πανελλήνια έρευνα για τις 

συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων - μαθητών (Έρευνα HBSC/WHO)», η 

οποία απευθύνεται σε μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης των δημοτικών σχολείων. Η έρευνα θα 

πραγματοποιηθεί, κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018. 

 

 



ΘΕΜΑ 14ο : «Διαβίβαση επιστολής προς τους/τις μαθητές/τριες από το Περιφερειακό 

Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ (UNRIC) στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης » 

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ12/22510/Δ2/9-2-2018 έγγραφο  του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

β) Επιστολή 

 

Κοινοποιούμε επιστολή του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ (UNRIC), η 

οποία απευθύνεται στους/στις μαθητές/τριες και αφορά στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης 

Ανάπτυξης. 

 

 

ΘΕΜΑ 15ο : «Αναζήτηση μαθητών» 

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Ε.Π. Φ.20.1/28/1-2-2018  έγγραφο  της Π.Δ.Ε. Αττικής 

β) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.8/Ε.Π.7/ΔΝ/Ε.Π.145/Δ1/12-1-2018 έγγραφο  του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

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

αναφερόμενοι στο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ  μαθητές/τριες. 

 

  

ΘΕΜΑ 16ο : «Αναζήτηση μαθητών» 

 

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

παρακάτω μαθητές: 

 

1. Λουτσιάνο Τσεν του Γουιμινγκ Τσεν και της Γινγκ γινγκ Τσανγκ, μαθητής της Α΄ τάξης 

2. Βίβιαν Τσεν του Γουιμινγκ Τσεν και της Γινγκ γινγκ Τσανγκ, μαθήτρια της Γ΄ τάξης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση, ενυπόγραφα, 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 


