
                              
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 31-8-2018 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Εγκύκλιος, Αριθμ. 
 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 3η/9799 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ  
 & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  
Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   
ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 
Πληροφορίες : Τερζάκης Ιωάννης 
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/QGp7if 

«Ευχές από τη Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου» 
 

Πολλές ευχές σε όλους τους εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, για μία 

καλή και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, αισιοδοξία και πρόοδο. 

«Απο – χαιρετισμός»,  του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 
 

Μετά από 2,5 χρόνια στη θέση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου,  
απόφασή μου ήταν  να παραμείνω μέχρι να λήξει η θητεία μου όπως ήταν 
προγραμματισμένο στις 31 Ιουλίου, αλλά από τη στιγμή που δόθηκε παράταση 
υπέβαλα την παραίτηση μου. Μια διαδρομή 2,5 χρόνων, ιδιαίτερα σημαντική στην 
εκπαιδευτική μου πορεία. Απαιτητική, επίπονη, συνάμα όμως παραγωγική, 
δημιουργική, με πολλές καλές στιγμές, αλλά και πολλές δύσκολες, στενάχωρες, με 
πολλές διλληματικές καταστάσεις  και αποφάσεις που αρκετές φορές δεν ήξερες αν 
ήταν σωστές.  

Προσπάθησα σε αυτή την πορεία να είμαι δίκαιος με όλους όπως είχα 
υποσχεθεί όταν ανέλαβα τα καθήκοντα μου, χωρίς διαχωρισμούς, δίπλα στους 
συναδέλφους μου, αρωγός στον καθημερινό τους αγώνα με τελικό στόχο την 
εύρυθμη λειτουργία όλων των  σχολείων του νομού μας και ιδιαίτερα αυτών της 
υπαίθρου. Σίγουρα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα, αλλά πολλές και 
κάποιες φορές ανυπέρβλητες δυσκολίες δεν επέτρεπαν να πραγματοποιήσεις 
προσδοκίες και οράματα  που ονειρευόσουν. Ελπίζω να μην στεναχώρησα 
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κάποιους, νομίζω όμως πως δεν αδίκησα κανένα και  αποχωρώ με τη συνείδησή 
μου ήσυχη. 

Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω πολλούς, γνωρίζοντας ότι  είναι αδύνατο 
να μην ξεχάσω κάποιους, γιατί πιστεύω ότι αν κατάφερα από αυτή τη θέση να βάλω 
ένα μικρό λιθαράκι στη βελτίωση της εκπαίδευσης στο νομό μας, αυτό οφείλεται 
στη συλλογική προσπάθεια του ΠΥΣΠΕ και του προσωπικού της Δ/νσης. Πολλές 
ευχαριστίες λοιπόν σε όλα τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου τακτικά και 
αναπληρωματικά, ιδιαίτερα στη  Νεκταρία Πρωτογεράκη και στο Νίκο 
Μακατουνάκη, στους αιρετούς, για όλα όσα μοιραστήκαμε και κυρίως γιατί σχεδόν 
σε όλες τις αποφάσεις μας καταλήξαμε με ομοφωνία, κάτι πραγματικά πολύ 
δύσκολο.  Ευχαριστώ όλο το δυναμικό της Δ/νσης που μέσα από αντίξοες συνθήκες 
αρκετές φορές, με πολλές ελλείψεις  και δυσκολίες, προσπάθησαν  και προσπαθούν 
για το καλύτερο. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τις δύο Προϊσταμένες Μαρία Μανουρά, 
Μαρία Ασυνάνογλου  και τη γραμματέα μου Ελευθερία Δασκαλάκη, για τη 
συνεργασία και τη στήριξή τους.  

Ευχαριστώ τον Περιφερειακό Δ/ντή Τερζάκη Γιώργο, για την άψογη 
συνεργασία που είχαμε,  όλο το προσωπικό της Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης, 
ιδιαίτερα τις κυρίες του τμήματος νομικής υποστήριξης, Πόπη Θεοδωσάκη και 
Ντίνα Λημνιού για την πολύτιμη υποστήριξη τους σε πολλές δύσκολες υποθέσεις 
και τους Σχολικούς Συμβούλους του νομού μας.  
Ευχαριστώ τους προέδρους των Σχολικών Επιτροπών  των Δήμων του νομού μας και 
τους Αντιδημάρχους Παιδείας, για την εποικοδομητική συνεργασία. 
Ευχαριστώ  όλους εσάς, Δ/ντριες- Δ/ντές των Δημ. Σχολείων,  Προϊσταμένες των 
Νηπ/γείων, και όλους του εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων του νομού μας,  
για τη συνεργασία και την στήριξη. 

Εύχομαι σε όλες /όλους καλή δύναμη στο δύσκολο, αλλά συνάμα σπουδαίο 
έργο που επιτελείτε  και ιδιαίτερα στους συναδέλφους αναπληρωτές που τόσα 
χρόνια στηρίζουν το δημόσιο σχολείο,  σύντομα μόνιμο διορισμό  όπως τον 
επιθυμούν.    

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ. 
Αποστολάκης Δημήτρης 

 

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών. 

Παρακαλούνται οι Δ/ντές–Δ/ντριες, Προϊστάμενοι-Προϊσταμένες των σχολικών 
μονάδων να αποστείλουν συγκεντρωτική κατάσταση όλων όσων ανέλαβαν 
υπηρεσία στα σχολεία, καθώς και τις ατομικές αναφορές ανάληψης, ώστε να 
καταχωρηθούν στον ατομικό φάκελο του κάθε εκπαιδευτικού.  
 
Ενέργειες για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς που αφορούν στα 
Νηπιαγωγεία της Π.Ε. Ηρακλείου. 

Παρακαλούμε τις προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων όπως επικαιροποιήσουν 
τις εγγραφές Νηπίων-Προνηπίων για το σχολικό έτος 2018-19, επικοινωνώντας 
τηλεφωνικά με όλους τους γονείς των εγγεγραμμένων Προνηπίων, αποστέλλοντας 
εκ νέου τα υποδείγματα 1 και 2 μόνο στην περίπτωση που έχουν προκύψει αλλαγές 
στον αριθμό των εγγραφέντων. 



Σας υπενθυμίζουμε ότι για κάθε εκπρόθεσμη εγγραφή απαιτείται η έγκριση 
από το Δ/ντή Π.Ε. Ηρακλείου. 

 
ΘΕΜΑ 1ο: «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, στον ν. 4547/2018 (Α΄ 102)». 
Σχετ.: ΦΕΚ 102/τΑ΄/12-6-2018 
 
ΘΕΜΑ 2ο: «Τροποποιήσεις που αφορούν στο Π.Δ. 79/2017 (Α΄ 109)». 
Σχετ.1.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.25/138166/Δ1/ 23-8-2018 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.2.: ΦΕΚ 142/τΑ΄/30-8-2018 
 
ΘΕΜΑ 3ο: «Οδηγίες για τη διαχείριση της διδακτέας ύλης και οδηγίες διδασκαλίας 
των μαθημάτων όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου» 
Σχετ.1: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.20/139452/Δ1/28-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.2: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.20/139458/Δ1/28-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.3: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.20/139460/Δ1/28-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.4: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.20/139456/Δ1/28-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.5: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.20/139462/Δ1/28-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.6: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.20/139457/Δ1/28-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.7: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.20/139453/Δ1/28-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: «Υλοποίηση δράσης με τίτλο “Η τσάντα στο σχολείο”». 
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.7/ΦΜ/139107/Δ1/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: «Διαβίβαση Υ.Α. για το πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα”». 
Σχετ.1.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.14/ΦΜ/139724 /Δ1/ 28-8-2018 έγγραφο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.2.: ΦΕΚ 3508 /τB΄/21-8-2018 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου 
Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 
2018- 2019. 
Σχετ.: ΦΕΚ 2563 /τB΄/02-7-2018 
 
ΘΕΜΑ 7ο: «Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές 
μονάδες». 
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: «Ανακοίνωση Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου σχετικά με την οδική 
ασφάλεια». 
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 4323/06-8-2018 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Ηρακλείου. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: «Ενημέρωση σχετικά με συσκευές - δείκτες laser» 
Σχετ.1: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ2/139048/ΓΔ4/ 27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 



Σχετ.2: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 171496/25-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. & το υπ’ 
αριθμ. πρωτ.: 6993/29-6-2018 έγγραφο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. 
 
 
ΘΕΜΑ 10ο: «Ενημέρωση σχετικά με γιαπωνέζικο σίριαλ κινουμένων σχεδίων». 
Σχετ.1: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ2/139049/ΓΔ4/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.2: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 167779/21-7-2018 έγγραφο της Εισαγγελίας του 
Πρωτοδικών Αθηνών & Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5155/18-6-2018. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: «Ενημέρωση για τον Κύκλο Δικαιωμάτων του Παιδιού». 
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 126748/ΓΔ4/25-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
 
ΘΕΜΑ 12ο: «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. 
 
ΘΕΜΑ 13ο: «Άδειες εισόδου σε σχολικές μονάδες». 
Σχετ.1: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138972/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.2: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138965/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.3: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138970/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.4: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138963/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.5: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138961/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.6: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138948/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.7: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138940/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.8: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138972/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.9: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138952/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.10: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138942/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.11: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138946/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.12: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138935/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.13: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138932/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.14: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138960/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.15: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138959/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.16: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138958/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.17: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138931/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.18: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138953/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.19: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138934/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.20: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138943/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.21: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138947/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.22: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138950/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.23: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138955/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.24: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138945/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.25: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138941/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.26: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138939/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.27: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138937/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.28: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138936/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.29: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138962/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.30: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138933/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 



Σχετ.31: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138944/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Σχετ.32: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.138948/Δ5/27-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
 
 
 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση διεξαγωγής του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ψηφιακής 
Δημιουργίας από την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση και το Ινστιτούτο Οδικής 
Ασφάλειας “Πάνος Μυλωνάς” για το σχολικό έτος 2018-19» 
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.14/ΦΜ/129208/137261/21-8-2018 έγγραφο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.  
 
ΘΕΜΑ 15ο: «9ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας». 
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ20.2/127415/Δ2/26-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  
 
ΘΕΜΑ 16ο: «10οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών 
Επιστημών». 
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 131934/Δ2/03-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: «Διεθνής Διαγωνισμός Ζωγραφικής υπό την αιγίδα της Συμφωνίας 
EUR-OPA του Συμβουλίου της Ευρώπης». 
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.14/ΦΜ/129208/137261/Δ1/21-8-2018 έγγραφο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
 
 
 
 
 
                                                                                      
                                                                                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
  
 
 Αποστολάκης Δημήτριος 
 


