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 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Θράκλειο, 24-11-2016 
 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ Εγκφκλιοσ, Αρικμ. 
 ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ 8θ/16185 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ Δ/ΝΘ Π/ΘΜΙΑ  
 & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΚΡΘΣΘ  
Δ/ΝΘ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ   
 ΣΜΘΜΑ EKΠAIΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 
 
Πλθροφορίεσ              : Αςυνάνογλου Μαρία 
Σθλζφωνο                    : 2810-529313, -314, -327 
Fax                                 : 2810-529315  
Σαχ. Δ/νςθ                   : Μεταξοχωρίου 15  
Σαχ. Κϊδικασ              : 71304, Θράκλειο    
Ιςτοςελίδα Δ/νςθσ    : dipe.ira.sch.gr  
e-mail Δ/νςθσ             : mail@dipe.ira.sch.gr  
 
 

ΘΕΜΑ: «Διάφορα υπθρεςιακά κζματα» 
 
 

Σα ζγγραφα των κεμάτων βρίςκονται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:  
https://goo.gl/pRxJgK  

 
 
ΘΕΜΑ 1ο : «χετικά με τθν ενθμζρωςθ εγγράφων - Διεκπεραίωςθ»  

Παρακαλοφνται οι Προϊςταμζνεσ-νοι κακώσ και οι Διευκφντριεσ-ντζσ των 

Νθπιαγωγείων και Δθμοτικών χολείων, όπωσ ενθμερώνονται με προςοχι ςχετικά με 

όςα ζγγραφα και εγκυκλίουσ παραλαμβάνουν, κακώσ επίςθσ να είναι ιδιαίτερα 

προςεχτικοί ςχετικά με τισ ενζργειεσ που πρζπει να γίνονται για  τθ διεκπεραίωςθ των 

ςχετικών εγγράφων, ζτςι ώςτε αφ’ ενόσ να μθν παραβιάηεται θ ιεραρχία (απ’ ευκείασ 

αποςτολι εγγράφων ςτθν Περιφερειακι Δ/νςθ ι ςτο ΤΠ.Π.Ε.Θ.) και αφ’ ετζρου να μθν 

παρακωλφεται το ζργο τθσ υπθρεςίασ. 

 Επίςθσ, όπωσ φροντίηουν για τθν ζγκαιρθ (μζςα ςτισ προβλεπόμενεσ 

προκεςμίεσ) ενθμζρωςθ του My school. 

ΘΕΜΑ 2ο : «Επιςκζψεισ ςχολείων ςτθ Βουλι των Ελλινων κατά το ςχολικό ζτοσ 2016-
2017 - Διαδικαςία και δικαιολογθτικά ζγκριςθσ» 
 (127801/Δ2-02/8/2016) 
 
ΘΕΜΑ 3ο: «Διευκρινιςεισ λειτουργίασ ςχολικϊν μονάδων» (Φ3/1563/185702/Δ1) 
 
ΘΕΜΑ 4ο: «Αντιφυματικόσ εμβολιαςμόσ» (Φ7/1900/164410/Δ1) 

http://www.dipe.ira.sch.gr/
mailto:mail@dipe.ira.sch.gr
https://goo.gl/pRxJgK
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ΘΕΜΑ 5ο: «Ενθμζρωςθ για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ κολφμβθςθσ» 
(159897/Δ5)  
 
ΘΕΜΑ 6ο: «Διευκρινιςεισ για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ κολφμβθςθσ» 
(166515/Δ5-07/10/2016) 
 
ΘΕΜΑ 7ο : «Διευκρινιςεισ για τον Ενιαίο Σφπο Ολοιμερου Νθπιαγωγείου» (8753/14-
9-2016) 
 
ΘΕΜΑ 8ο: «Μεταφορά μακθτϊν με μιςκωμζνα μζςα μεταφοράσ» 
(Φ9/1789/180266/Δ1) 
 
ΘΕΜΑ 9ο: «Κακοριςμόσ Διαδικαςίασ χεδιαςμοφ, Τλοποίθςθσ και Αξιολόγθςθσ 
Προγραμμάτων υνεκπαίδευςθσ» (172877/Δ3 – 17/10/2016) 
 
ΘΕΜΑ 10ο : «Ζγκριςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων τθσ Εκνικισ Λυρικισ κθνισ» 
(Φ.17/1778/184025/Δ1) 
 
ΘΕΜΑ 11ο: «Ενθμερωτικι επιςτολι ςχετικά με τισ παραχωριςεισ ςχολικϊν χϊρων» 
(92750/16-8-2016) 
 
ΘΕΜΑ 12ο: «Ζγκριςθ διεξαγωγισ πρακτικισ άςκθςθσ» (196052/Δ3-17/11/2016) 
 
ΘΕΜΑ 13ο: «Πρακτικι άςκθςθ φοιτθτϊν του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτθμίου 
Θεςςαλονίκθσ» (Φ27/1466/180279/Δ1-27/10/2016) 
  
ΘΕΜΑ 14ο : «Επζκταςθ ζρευνασ με κζμα: Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Παρακολοφθηςησ 
τησ παιδικήσ παχυςαρκίασ, πρόγραμμα COSI» 
 
ΘΕΜΑ 15ο : «Πρόγραμμα πουδϊν του μακιματοσ των Θρθςκευτικϊν ςτο Δθμοτικό 

και ςτο Γυμνάςιο» 
 
ΘΕΜΑ 16ο : «Ενιαίο Πρόγραμμα πουδϊν για τισ ξζνεσ γλϊςςεσ ςτο Δθμοτικό και ςτο 
Γυμνάςιο» 
 
ΘΕΜΑ 17ο : «Αναδιάρκρωςθ και εξορκολογιςμόσ τθσ διδακτζασ φλθσ των ξζνων 
γλωςςϊν ςτο Δθμοτικό και ςτο Γυμνάςιο για το ςχολικό ζτοσ 2016-2017» 
 
ΘΕΜΑ 18ο : « Οδθγίεσ για το νζο πλαίςιο τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ και των Βιωματικϊν 
Δράςεων ςτο Δθμοτικό χολείο» 
 
ΘΕΜΑ 19ο : «Εγγραφζσ αλλοδαπϊν μακθτϊν» 
 
ΘΕΜΑ 20ο : «Χριςθ κινθτϊν τθλεφϊνων και θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν ςτθν Α/κμια 
Εκπαίδευςθ» 
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ΘΕΜΑ 21ο : «Αναηθτιςεισ μακθτϊν» 
 
χετ.: Σο με αρικμ. πρωτ. 436/23-11-2016 ζγγραφο του Δθμ. χ. Καλεςςϊν 
χετ.: Σο με αρικμ. πρωτ. 94/27-5-2016 ζγγραφο του 1ου Δθμ χ. Λιμ. Χερςονιςου 
χετ.: Σο με αρικμ. πρωτ. 117/14-11-2016 ζγγραφο του 18ου Νθπιαγ. Θρακλείου 
 
Παρακαλοφμε να μασ ενθμερώςετε μόνο ςε κετικι περίπτωςθ αν ςτο ςχολείο ςασ 
φοιτοφν οι παρακάτω μακθτζσ: 

Νθπιαγωγείου: 

 Αληίρ Φατμζ του αλμάν και τθσ Άνα Καραϊάν  

Δθμοτικοφ: 

 Μλαντζνοβ Μλάντεν Ζελκοβ τθσ Ζζλκα, μακθτι τθσ Γ’ τάξθ 

 Μλαντζνοβα Ντομπρίνκα Ζζλκοβα τθσ Ζζλκα μακιτρια τθσ Γ’ τάξθ 

 Βζλζβα τζλα τθσ Βζςκα μακιτρια τθσ Β’ τάξθσ 

 Ντιμιτρόβ Ντιμίτρι Βαςίλεβ του Βαςίλ και τθσ Μαργαρίτασ μακθτισ τ’ τάξθσ 

 Ντιμίτιβα Ντίτα του Βαςίλ και τθσ Μαργαρίτασ μακιτρια Γ’ τάξθσ 
 
ΘΕΜΑ 22ο : «Αναηθτιςεισ μακθτϊν»   
 
χετ.: Σο με αρικμ. πρωτ. Φ.8/1383/107369/Δ1/30-6-2016 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
χετ.: Σο με αρικμ. πρωτ. Φ.8/1418/113373/Δ1/11-7-2016 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
χετ.: Σο με αρικμ. πρωτ. Φ.8/1437/119816/Δ1/20-7-2016 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
χετ.: Σο με αρικμ. πρωτ. Φ.8/1590/142886/Δ1/06-9-2016 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
χετ.:Σο με αρικμ. πρωτ. Φ.8/2218/181297/Δ1/31-10-2016 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
 
Παρακαλοφμε να μασ ενθμερώςετε μόνο ςε κετικι περίπτωςθ αν ςτο ςχολείο ςασ 
φοιτοφν τα παρακάτω νιπια: 

 ΜΠΙΕΟΒΑ ΝΣΙΕΓΚΟ 

 SYZIU KRISTIANO του Armand 

 ΧΑΝΣΑΪ ΚΛΕΝΣΙΑΝ του Ερβίν και τθσ Ενκελζντα 

 ΖΕΛΕΦ ΣΟΝΙ του Ντίτςο Πενζβ και τθσ Ελζνκα 

 Μάριο Γκίκα του Αρςζν, μακθτι τθσ Α’ τάξθσ 

και οι παρακάτω μακθτζσ: 

 ΣΑΤΡΟ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΑ του Κώςτα, μακιτρια τθσ Β’ τάξθσ 

 ΓΚΕΕΕ ΦΕΜΠΕΝ τθσ Ταςαλμζ, μακθτισ τθσ Α’ τάξθσ 

 ΙΜΑΪΛΙ ΑΓΓΕΛΟ του Λεντιάν και τθσ Λιλιάνα, μακθτισ τθσ Β’ τάξθσ 

 ΜΠΟΤΣΙ ΑΡΙΣΑ – ΠΕΡΛΑ του Κωνςταντίν και τθσ όνια, μακιτρια τθσ Β’ τάξθσ 

 ΙΜΙ ΑΛΣΕΟ (SHIMI ALTEOS), μακθτι τθσ Γ’ τάξθσ 

 ΩΣΕΡΛΟ ΝΑΣΑΛΙ – ΟΦΙΑ του Ροφντυ – Κλεμζν, μακιτρια τθσ τ’ τάξθσ 
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 ΜΟΤΧΑΜΑΝΣ  ΦΕΖΑΝ ΑΚΣΑΡ του Shammen Mohammad Aktar και τθσ Zafrina 
Kousar, μακθτισ τθσ Γ’ τάξθσ 

 ΑΛΗ ΟΓΛΟΤ ΜΟΤΡΑΣ τθσ Αλιζ, μακθτισ τθσ Ε’ τάξθσ, γενν. 8-04-2002 

 ΑΛΙ ΟΓΛΟΤ ΝΣΟΟΤ τθσ Αλιζ, μακθτισ τθσ Ε’ τάξθσ, γενν. 9-01-2001 

 ΣΟΤΛΑ ΜΟΤΣΑΦΑ του Μουςταφά και τθσ Γκιουλτηάν, μακθτισ τθσ Ε’ τάξθσ, 
γενν. 30-08-2002 

 ΡΑΜΑΝΣΑΝ ΑΜΕΣ του Φεΐμ και τθσ Ράδκα, μακθτισ τθσ Γ’ τάξθσ, γενν. 1-10-
2004 

 ΣΟΤΛΑ ΟΖΑΪ του Μουςταφά και τθσ Γκιουλτηάν, μακθτισ τθσ Β’ τάξθσ, γενν. 10-
03-2005 

 ΑΗΜΑΚΗ ΑΘΑΝΑΙΟ του Παναγιώτθ και τθσ Θεοδώρασ, μακθτισ τθσ Ε’ τάξθσ 

 ΡΑΜΜΟ ΑΒΒΑ του πφρου και τθσ Σαςμπίκασ, μακθτισ τθσ Δ’ τάξθσ 

 ΘΕΟΔΩΡΟΤ ΑΒΙΝΑ του Βαςιλείου και τθσ πυριδοφλασ, μακιτρια τθσ Γ’ τάξθσ 

 ΘΕΟΔΩΡΟΤ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ του Βαςιλείου και τθσ πυριδοφλασ, μακιτριασ τθσ 
Ε’ τάξθσ. 

 ΣΟΠΣΗ ΧΑΑΝ ΝΑΖ του Ορχάν και τθσ εβίλ, μακιτρια τθσ Α’ τάξθσ, γενν. 11-
02-2008 

 ΧΑΑΝ ΜΙΝΕΒΕΡ του Νετηζτ και τθσ Εμζλ, μακιτριασ τθσ Β’ τάξθσ, γενν. 14-01-
2007 

 ΧΙΟΤ ΔΑΦΝΗ του Χριςτου και τθσ ζρρι Σηιν, μακιτριασ τθσ Α’ τάξθσ 

 Χοτηάι Ερνζςτ, μακθτισ τθσ Α’ τάξθσ 

 Μεμζτογλου Ραμαδάν (Γ’ τάξθ) 

 Μεμετόγλου Μεράλ (Γ΄τάξθ) 

 Μεμετόγλου ουκριζ (Ε’ τάξθ) 

 Φραχόλλι Ορζςτ (τ’ τάξθ) 

 ΜΠΑΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ, μακιτρια τθσ Δ’ τάξθσ 
 

 
ΘΕΜΑ 23ο : :«Άρςθ αναηιτθςθσ μακθτι» 
 
χετ.: Σο με αρικμ. πρωτ. Φ.8/1481/127158/Δ1/01-8-2016 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
χετ.:Σο με αρικμ. πρωτ. Φ.8/2017/169613/Δ1/12-10-2016 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
 
ασ γνωρίηουμε ότι: 
α) ςφμφωνα με το αρ. πρωτ. 3480/30-006-2016 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ 
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ν. Κοηάνθσ, θ ΚΟΤΛΛΟΛΙ (Kulloli) ΒΑΛΛΕΝΣΙΝΑ 
(Valentina) του ΠΕΣΡΟ (PETRO) και τθσ Φροςίνασ, μακιτριασ τθσ τ’ τάξθσ του 
Δθμοτικοφ χολείου Κοηάνθσ «Γεώργιοσ Κονταρισ» ανευρζκθ. 
β) ςφμφωνα με το αρ. πρωτ. 8628/27-09-2016 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ Γ’ Ακινασ, θ ΣΑΤΡΟ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΑ, μακιτρια τθσ Β’ τάξθσ του 
Δθμοτικοφ χολείου Πετροφπολθσ ανευρζκθ. 
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ΘΕΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΑ ΙΔΙΩΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ:  
 
ΘΕΜΑ 1ο: «Κυκλοφορία βιβλίων, περιοδικϊν και πάςθσ φφςεωσ υλικοφ ςτισ 
ιδιωτικζσ ςχολικζσ μονάδεσ» 
 
 ΘΕΜΑ 2ο: «Ενθμζρωςθ αναφορικά με τθν παφςθ ιςχφοσ των διατάξεων του άρκρου 
27 του Ν.3475/2006, όπωσ είχε τροποποιθκεί με το άρκρο 22 του Ν.3577/2007» 
 
ΘΕΜΑ 3ο:«Διευκρινίςεισ ςχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Ιδιωτικϊν 
Εκπαιδευτθρίων» 
 
ΘΕΜΑ 4Ο : «χετικά με πρόςλθψθ ςυνταξιοφχων εκπαιδευτικϊν ςε ιδιωτικά 
ςχολεία» (ΧΕΣ. : Ν.4415/2016 (159, τεφχ.Αϋ/6-9-2016), άρκρο 28, παρ. 1.) 
 
ΘΕΜΑ 5ο : «Διατφπωςθ γνϊμθσ για τισ κτιριολογικζσ προχποκζςεισ των ιδιωτικϊν 
ςχολείων» 
 
ΘΕΜΑ 6ο : «Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εφαρμογι του άρκρου 28 του ν. 4415/2016 
(ΦΕΚ 159 Αϋ) ςτθν ιδιωτικι εκπαίδευςθ» 
 
ΘΕΜΑ 7ο : «Διευκρινίςεισ για το ωρολόγιο πρόγραμμα-παρζκκλιςθ ςτα ιδιωτικά 
νθπιαγωγεία τθσ χϊρασ» 
 
           Παρακαλοφμε τθσ εγκυκλίου αυτισ να λάβουν γνώςθ, ενυπόγραφα, όλοι οι 
Εκπαιδευτικοί, με ευκφνθ των Διευκυντών/ντριών των Δθμοτικών χολείων και των 
Προϊςταμζνων των Νθπιαγωγείων.  
 
 θμείωςθ:  Οριςμζνα από τα κζματα τθσ εγκυκλίου με παλαιότερεσ θμερομθνίεσ 
ζχουν ιδθ αποςταλεί ςτα ςχολεία, πλθν όμωσ περιλαμβάνονται ςτθν εγκφκλιο, γιατί 
πολλά ςχολεία ηθτοφν πλθροφορίεσ ςχετικά με αυτά.  
 
 
 
 Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ Π.Ε. ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ 
 
 
 
  Αποςτολάκθσ Δθμιτριοσ 

 


