
Ιωάννινα, 31/08/2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 6860 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Δ / Ν Σ Η Α / Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π / Σ Η Σ Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν ΠΡΟΣ: Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Δ/νση: Φιλικής Εταιρείας 15Α & Λ. Ακρίτα κ α ι Νη π ι α γ ω γ ε ί α 
Τ α χ . Θ υ ρ ί δ α : 1 1 6 7 αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων 

Ταχ. Κώδ.: 454 44, Ιωάννινα 
Πληροφορίες: Κ. Γκαρτζονίκας 

Τηλέφωνο: 2651028931 
Fax: 2651024846 

e-mail: mail@dipe.ioa.sch.gr 

ΘΕΜΑ: «Άμεσες ενέργειες με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς» 

Με την επιστροφή των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες ευχόμαστε σε 
όλους καλή σχολική χρονιά. 

Σε σχέση με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς παρακαλούνται οι 
Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/ες αφού ενημερώσουν σχετικά τους 
εκπ/κους αρμοδιότητάς τους να προβούν στις εξής ενέργειες: 

1. Συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων 
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας που προβλέπονται στο με αρ. 

136504/Ε1/11-08-2017 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Προγραμματισμός 
ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς». Σύμφωνα με 
αυτό «... Την 1/9 πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις των συλλόγων 
διδασκόντων των σχολείων για την κατανομή των τμημάτων και την ανάθεση 
μαθημάτων καθώς και τη διαπίστωση των κενών και των λειτουργικών 
υπεραριθμιών - πλεονασμάτων, τα οποία αποστέλλουν αυθημερόν στα 
υπηρεσιακά συμβούλια». Το σχετικό έγγραφο σας προωθήθηκε με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκ νέου στις 30/08/2017 - 1:41 μμ. Παρακαλούμε 
να ληφθούν υπόψη και όσα προβλέπονται στα με αρ. πρωτ. Φ.7/ΦΜ/ 
143031/Δ1/31-08-2017 και Φ.7/ΦΜ/143016/Δ1/31-08-2017 νέα έγγραφα του 
ΥΠΠΕΘ που αφορούν τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών 
Σχολείων για το σχ. έτος 2017-2018 (σας προωθήθηκαν 31/08/2017 - 10:50 πμ) . 

2. Επιλογή Υποδιευθυντών Δ.Σ. με λειτουργικότητα 10 τμημάτων και άνω. 
Οι σχολικές μονάδες που αναφέρονται στη με αρ. Φ.32/6841/31-08-2017 

προκήρυξη του Δ/ντη Π.Ε. Ιωαννίνων, πρέπει να προβούν στις ενέργειες που 
προβλέπονται για την πλήρωση θέσης Υποδιευθυντή. Με τη λήξη της 
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προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τη Δευτέοα 04/09/2017, οι Διευθυντές 

πρέπει να ενημερώσουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη Δ/νση Π.Ε. 

Ιωαννίνων (mail@dipe.ioa.sch.gr) σχετικά με τα ονόματα των εκπ/κων που 

υπέβαλαν αίτηση, προκειμένου να ελεγχθεί αν πληρούν τις προβλεπόμενες 

προϋποθέσεις. 

Η σχετική προκήρυξη και η με αρ. Φ.361.22/70/141867/Ε3/29-08-2017 
εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή 
υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων και 
Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ» σας προωθήθηκαν με μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στις 31/08/2017 - 10:25 πμ. 
(Πληροφορίες: Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τηλ. 2651083098) 

3. Πλατφόρμα Myschool 
Σχετικά με την ενημέρωση και τον έλεγχο των καταχωρήσεων στο myschool: 

ι. Να ελεγχθεί η λειτουργικότητα της σχολικής μονάδας 
π. Να δημιουργηθούν τμήματα ολοήμερου, ξένων γλωσσών και ένταξης 
ιιι. Να δηλωθούν οι μακροχρόνιες άδειες 
ιν. Να ελεγθεί το προσωπικό του σχολείου και να ενημερωθούν οι διευθύνσεις 

κατοικίας, mail, τηλέφωνα και ωράριο. Οι Δ/ντες - Προϊστάμενοι πρέπει να 
ελέγξουν τις αποφάσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων 
που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Δ/νση και έχουν αποσταλεί στη 
σχολική μονάδα και να ενημερώσουν σχετικά την εφαρμογή 

ν. Να γίνουν αναθέσεις μαθημάτων 
νι. Στα συγχωνευμένα Ν/Γ, να δηλωθούν και οι αίθουσες των Ν/Γ που 

καταργήθηκαν. 
(Πληροφορίες: Θανάσης Κατασαντώνηςτηλ. 2651077258) 

4. Μεταφορές 
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας όπως αυτές προβλέπονται στο έγγραφο 

της Περιφέρειας Ιωαννίνων που αφορά τον προγραμματισμό για τη μεταφορά 
μαθητών του σχολικού έτους 2017 - 2018 (συμπεριλαμβανομένου του 
μαθήματος της κολύμβησης). Οι συμπληρωμένοι σχετικοί πίνακες πρέπει να 
υποβληθούν έως 8 Σεπτεμβρίου 2017 ηλεκτρονικά στην Περιφέρεια Ηπείρου 
(metafora.math.ioa@php.gov.gr) καιεντύπως στη Δ/νση Π.Ε. Ιωαννίνων. 
Από το νέο σχολ. έτος στις περιπτώσεις που για εκπαιδευτικούς και 
οικονομικούς λόγους κρίνεται αναγκαία η μεταφορά μαθητή ή μαθητών σε 
σχολεία εκτός της προβλεπόμενης χωροταξικής κατανομής (όπου δεν υπάρχει 
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στο κοντινότερο σχολείο) απαιτείται απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντη. Στις 
περιπτώσεις αυτές πρέπει να γνωρίζετε ότι η δαπάνη μεταφοράς θα 
καταβάλλεται από την ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω απόφασης και μετά. 
Τα σχετικά έγγραφα σας προωθήθηκαν εκ νέου στις 31/08/2017 - 9:19 πμ 
(πληροφορίες στην Περιφέρεια Ηπείρου: Δ. Σπυρίδωνος τηλ. 2651087144 και 
στην Δ/νση Π.Ε. Ιωαννίνων: Καραγιώργου Λαμπρινή 2651035926). 

Βιβλία 
Οι Διευθυντές/τριες - Προϊστάμενοι/ες, να φροντίσουν για την παραλαβή 

των βιβλίων από το 24° Δ.Σ. (Ανθούπολη Ιωαννίνων) την Τρίτη 05/09/2017 αφού 
ελέγξουν στον «Διόφαντο» τις παραλαβές τους. Σηυείωση: Πολλές σχολικές 
μονάδες έχουν και 2η παραλαβή. Αυτό θα το διαπιστώσουν ελέγχοντας τον 
αριθμό της φορτωτικής δηλ. αν είναι διαφορετικός σε σχέση με αυτόν της 1ης 

παραλαβής. Αν από το Δελτίο Αποστολής που υπάρχει στον Διόφαντο, 
προκύπτει ότι ο όγκος των βιβλίων είναι μεγάλος, πρέπει ο Δ/ντης να αναθέσει 
την παραλαβή τους σε περισσότερα του ενός άτομα και μεταφορικά μέσα. 
(Πληροφορίες: Θανάσης Κατασαντώνης τηλ. 2651077258) 

Βιβλία 2ης Ξένης Γλώσσας Ε' και ΣΤ' τάξης 6/θ και άνω Δ.Σ. 

Η προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων Γαλλικής & Γερμανικής Γλώσσας θα 
διενεργηθεί με βάση όσα προβλέπονται στο έγγραφο με θέμα «Διαδικασία 
Προμήθειας Βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε' και ΣΤ' τάξεις 
του Δημοτικού Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2017-2018» που σας 
προωθήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 31/08/2017-9.41πμ. 
Συνοπτικά οι ενέργειες είναι: 1. Επιλογή μεταξύ των τριών βιβλίων μαθητή με τη 
χαμηλότερη τιμή και Πρακτικό Συλλόγου 2. Αποστολή του σχετικού πίνακα στη 
Δ/νση με fax ή e-mail όπου διακριτά θα αναφέρεται το βιβλίο κάθε τάξης και η 
αντίστοιχη δαπάνη 3. Τηλεφωνική έγκριση της δαπάνης από τη Δ/νση (Παππά 
Λαμπρινή τηλέφωνο 2651026774) 4. Παραγγελία - προμήθεια των βιβλίων και 
σύνταξη Πρακτικού με την παραλαβή τους 5. Αποστολή των τιμολογίων και των 
σχετικών δικαιολογητικών στη Σχολική Επιτροπή. 

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών Ελλήνων υπηκόων με χαμηλό εισόδημα 

καιτέκνα-μαθητές υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

Η ενίσχυση καταονήθηκε με το άρθρο 57 παρ. 1α του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74 -

19-05-2017). Ως εκ τούτου όποιες αιτήσεις υποβάλλονται θα απορρίπτονται, 

(πληροφορίες: Σιόντη Αντωνία 2651026774) 



8. Αναπληρωτές 
Οι Διευθυντές - Προϊστάμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι σύμφωνα με έγγραφο 
του ΥΠΠΕΘ, από τη σχολική χρονιά 2017-2018 τα παρουσιολόγια 
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα θα υποβάλλονται στη Δ/νση υποχρεωτικά 
και αποκλειστικά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα (την ίδια ημέρα 
πρέπει να έχουν υποβληθεί και όλες οι άδειες αναπληρωτών που εκδόθηκαν 
τον συγκεκριμένο μήνα). Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θα καταβάλλεται 
εγκαίρως η μισθοδοσία στον αναπληρωτή εκπ/κο. Επιπλέον πρέπει με την 
πρόσληψη των αναπληρωτών να αποστέλλεται άμεσα στην Δ/νση η σχετική 
ανάληψη υπηρεσίας που θα έχει και το σχετικό λογότυπο. (Πληροφορίες: 
Μπότσικου Γιολάντα, τηλ. 2651024947) 

9. Υπερωρίες ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων σχολείων 
Προκειμένου να καταβληθούν υπερωρίες σε ολιγοθέσια Δ.Σ. στα οποία οι 

εκπαιδευτικοί απασχολούνται πάνω από 25 ώρες εβδομαδιαίως, πρέπει στις 
11/09/2017 να συνταχθεί σχετικό πρακτικό από τον Σύλλογο Διδασκόντων 
ακόμη και στα μονοθέσια Δ.Σ. (Πληροφορίες: Σιόντη Αντωνία τηλ. 2651026774). 

Παρακαλούμε για την εφαρμογή όσων αναλυτικά παραπάνω περιγράφονται 
αλλά και όσων θα προκύψουν από σχετικά έγγραφα που θα σας προωθηθούν 
με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε από κοινού όλοι, να 
συμβάλουμε στην ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς. 


