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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 06-11-2017 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Εγκύκλιος, Αριθμ. 
 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 6η/15785 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ  
 & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  
Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   
 ΤΜΗΜΑ EKΠAIΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 
Πληροφορίες : Ασυνάνογλου Μαρία 
Τηλέφωνο : 2810-529313, -314, -327 
Fax : 2810-529315  
Ταχ. Δ/νση : Μεταξοχωρίου 15  
Ταχ. Κώδικας : 71304, Ηράκλειο 
Ιστοσελίδα Δ/νσης : dipe.ira.sch.gr  
e-mail Δ/νσης : mail@dipe.ira.sch.gr  
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Διάφορα υπηρεσιακά θέματα» 
  
Τα έγγραφα των θεμάτων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://goo.gl/D4zcjm 

 
 ΘΕΜΑ 1ο: «Προεδρικό Διάταγμα 79/2017» (Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων 
και δημοτικών σχολείων) 
Σχετ.: ΦΕΚ 109/τΑ΄/01-8-2017 
 
Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων, για την αλλαγή 
του Προεδρικού Διατάγματος.  
 
ΘΕΜΑ 2ο: «Διευκρινίσεις λειτουργίας σχολικών μονάδων» 
Σχετ.: Το με αριθμ. 184759/Δ1/30-10-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: «Επικαιροποίηση εγγραφών στο Ολοήμερο πρόγραμμα» 
Σχετ.1: ΠΔ 79/2017 ΦΕΚ 109Α, άρθρο 11, κεφ. Α, παράγραφος 16, εδάφιο θ 
Σχετ.2:  Τη με αριθμ. Φ.7/ΦΜ/143016/Δ1/31-8-2107 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά οι γονείς ή κηδεμόνες πρέπει να επικαιροποιήσουν 

την εγγραφή των μαθητών που ήδη φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατά το 2ο 

15νθήμερο του Νοεμβρίου και το 1ο 15νθήμερο του Φεβρουαρίου.  

http://www.dipe.ira.sch.gr/
mailto:mail@dipe.ira.sch.gr
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Παρακαλούνται οι Δ/ντριες-ντές των Σχολικών Μονάδων όπως προβούν στην 

επικαιροποίηση των εγγραφών, δίνοντας την σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση στους 

γονείς-κηδεμόνες των μαθητών  που ήδη φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.  

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου σε Ενισχυτική 
Διδασκαλία» 
Σχετ.1: Το με αριθμ. ΦΕΚ 235/01-11-2013, νόμος υπ’ αριθμ. 4203, άρθρο 25, 
παράγραφος 1, εδάφιο 6 
Σχετ.2: Το με αριθμ. ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016, νόμος υπ’ αριθμ. 4386, άρθρο 33, 
παράγραφος 5 
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, η απασχόληση για τη συμπλήρωση του 

υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπ/κών καθορίζεται με απόφαση του οικείου 

Δ/ντή Π/θμιας, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου ΠΥΣΠΕ και έγκριση 

του οικείου Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης. 

Παρακαλούνται οι Δ/ντριες-ντές των Σχολικών Μονάδων που οι εκπαιδευτικοί των 

Σχολείων τους συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο σε ενισχυτική διδασκαλία, 

όπως αποστείλουν στη Δ/νση Π/θμιας το σχετικό πρακτικό.  

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου σε Παράλληλη Στήριξη» 
Σχετ.: Το με αριθμ. 163629/ΓΔ4/04-10-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
 
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το 

διδακτικό τους ωράριο, και στη σχολική μονάδα που υπηρετούν, υπάρχουν 

εγκεκριμένα αιτήματα για Παράλληλη Στήριξη μαθητών, δύναται να συμπληρώνουν το 

διδακτικό τους ωράριο για την υποστήριξη αυτών, εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο 

αριθμός διδακτικών ωρών υποστήριξης των μαθητών, όπως προτείνεται από το ΚΕΔΔΥ. 

Το σύνολο των εκπ/κών που υποστηρίζουν κάθε μαθητή δεν μπορεί να υπερβαίνει 

συνολικά τους τέσσερις. Η ανάθεση συμπλήρωσης διδακτικού ωραρίου για κάλυψη 

διδακτικών αναγκών Παράλληλης Στήριξης γίνεται με απόφαση των οικείων Δ/ντών 

Π/θμιας Εκπ/σης, κατόπιν εισήγησης του Σχολικού Συμβούλου παιδαγωγικής ευθύνης 

της σχολικής μονάδας και έγκριση του οικείου Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης.  

Παρακαλούνται οι Δ/ντριες-ντές των Σχολικών Μονάδων που οι εκπαιδευτικοί των 

Σχολείων τους συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο σε Παράλληλη Στήριξη, 

όπως αποστείλουν στη Δ/νση Π/θμιας το σχετικό πρακτικό.  
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ΘΕΜΑ 6ο: «Εγγραφές μαθητών τρίτων χωρών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό 
έτος 2017-2018» 
Σχετ.: Το με αριθμ. Φ.6/ΦΜ/172531/Δ1/16-10-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: «Ενημέρωση από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου» 
Σχετ.: Το με αριθμ. 1210/ 12-9-2017 έγγραφο του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ηρακλείου 
 
ΘΕΜΑ 8ο: «Εφημερίες πολυτέκνων εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης» 
Σχετ.: Το με αριθμ. 155175/Ε1/19-9-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
 
ΘΕΜΑ 9ο:  «Διαβίβαση εγκυκλίου Υπουργείου Υγείας με τίτλο: “Οδηγίες για την 
εποχική γρίπη 2017-2018-Αντιγριπικός Εμβολιασμός”» 
Σχετ.: Το με αριθμ. Φ.20/168806/Δ2/09-10-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
 
ΘΕΜΑ 10ο:  «Διαβίβαση εγγράφου του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με 
εμβολιασμό κατά της ιλαράς » 
Σχετ.: Το με αριθμ. Φ.15/ΓΛ/161291/163504/Δ1/02-10-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος» 
Σχετ.: Το με αριθμ. Φ.8/142059/143076/Δ1/31-8-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
 
ΘΕΜΑ 12ο : «Μη έγκριση προγράμματος» 
Σχετ.: Το με αριθμ. 164677/Δ5/03-10-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση άδειας εισόδου Κινητής Μονάδας Προληπτικής Οδοντιατρικής» 
Σχετ.: Το με αριθμ. Φ.13.1/168127/Δ2/09-10-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
 
ΘΕΜΑ 14ο : «Άδεια εισόδου» 
Σχετ.: Τα επισυναπτόμενα έγγραφα  του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που αφορούν σε σειρά αθλημάτων. 
 
 
ΘΕΜΑ 15ο : «Αναζητήσεις μαθητών»   

Σχετ.: Το με αριθμ. Φ.8/142059/143076/Δ1/31-8-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
 

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

φοιτούν οι παρακάτω μαθητές: 

Δημοτικό: 

 KONDI/ΚΟΝΤΙ (ον) Kristalia/Κρυσταλία του Antrea/Αντρέα ή Altin/Αλτίν και της 

Malvina/Μαλβίνα, γεν. την 07/10/2009 στην Αλβανία.  
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ΘΕΜΑ 16ο: «Άρση αναζήτησης μαθητή» 
Σχετ.: Το με αριθμ. Πρωτ. Φ.8/151715/ΕΠ/171227/Δ1/ 12-10-2017 έγγραφο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Σας γνωρίζουμε ότι: 

α) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 11223/13-9-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Πειραιά, ο ATANAS PANAYOTOV του GEORGI και της SPASKA, της Γ΄ 

τάξης,  επέστρεψε και φοιτά στο 56ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά. 

Ως εκ τούτου παρακαλείσθε όπως προβείτε σε άρση αναζήτησης του παραπάνω 

μαθητή. 

 
 
 
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
 
 
 Αποστολάκης  Δημήτριος 

 


