
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 
 

Δ/ΝΣΗ   Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ (6ος όροφος) 

ΤΚ 24100 – ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
 

Πληρ.: Λιλή Στυλιανή 
Τηλ.: 2721361548 -  Fax: 2721361481 

Ιστοσελίδα: http://dipe.mes.sch.gr 
E- mail:  mail@dipe.mes.sch.gr 

           
 
 

Καλαμάτα, 15/06/2018 
Αρ. Εγκυκλίου: 23 
                     
 
 
ΠΡΟΣ: 
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Σας στέλνουμε τα παρακάτω έγγραφα για ενημέρωση και εφαρμογή τους, όπου απαιτείται: 

 

Παρακαλούμε της εγκυκλίου να λάβουν γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί. 
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    Δάσκαλος 
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        Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας                                                                http://dipe.mes.sch.gr/ 

1ο Θέμα: Έντυπα λήξης Νηπιαγωγείων (αποστολή έως και 21 Ιουνίου 2018):  
 Θερινές διαμονές 2018  
 Επικαιροποίηση ονομαστικής κατάστασης εγγαφέντων νηπίων-προνηπίων  

(υπόδειγμα 1 στην εγκύκλιο εγγραφών των Νηπιαγωγείων - μόνο για την περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές) 

 Επικαιροποίηση ονομαστικής κατάστασης εγγραφέντων νηπίων-προνηπίων στο 
ολοήμερο προεραιτικό πρόγραμμα και στην Πρόωρη Υποδοχή 

(υπόδειγμα 2 στην εγκύκλιο εγγραφών των Νηπιαγωγείων - μόνο για την περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές) 

2ο Θέμα: Έντυπα λήξης Δημοτικών Σχολείων (αποστολή έως και 21 Ιουνίου 2018):  
 Θερινές διαμονές 2018  
 Αντίγραφο Βιβλίου Μητρώου και Προόδου μαθητών ΣΤ Τάξης σχ. έτους 2017 2018 
 Ονομαστική κατάσταση εγγραφέντων μαθητών στο ολοήμερο προεραιτικό πρόγραμμα 

(σύμφωνα με την εγκύκλιο προγραμματισμού των Δημοτικών Σχολείων συμπληρώνοντας δ/νση κατοικίας και τηλέφωνο)  

 Πίνακες Α1 και Α2  
(σύμφωνα με την εγκύκλιο προγραμματισμού των Δημοτικών Σχολείων)  

 Πίνακας δεύτερης ξένης γλώσσας 
(σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο για τη διδασκαλία της 2

ης
 ξένης γλώσσας)  

3ο Θέμα: Αναζήτηση μαθητών:  
α (30-05-2018) και β (30-05-2018) 

4ο Θέμα: Αναζήτηση μαθητών:  
α (07-06-2018), β (07-06-2018) , γ (07-06-2018) , δ (07-06-2018) , και ε (07-06-2018) 

5ο Θέμα: Απαγόρευση καπνίσματος (διαβ. εγκυκλίου) - Εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας (εγκύκλιος) 

6ο Θέμα: 
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή και την Επιμόρφωση της 
Θερινής Ακαδημίας 2018 Sensing and interacting with the physical environment - Aφίσες 

7ο Θέμα: Το σκασιαρχείο – Εισήγηση ΙΕΠ για διημερίδα (παιδαγωγική Freinet) 

8ο Θέμα: Πρόγραμμα ενεργειών σωστής εκπαίδευσης – υγιεινής διατροφής στα Δημοτικά Σχολεία τη 
χώρας - Διανομή φρούτων στους μαθητές 

9ο Θέμα: Προκηρύξεις θέσεων υπαλλήλων 

http://dipe.mes.sch.gr/
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http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/June/02-01-dim-nip-therines-diamones-2018.xls
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/June/01-01-nip-ypodeigma1-15-06-2018.xls
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/June/01-01-nip-ypodeigma1-15-06-2018.xls
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/April/02-nip-eggrafes-liksi-25-04-2018.pdf
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/June/01-02-nip-ypodeigma2-15-06-2018.xls
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/June/01-02-nip-ypodeigma2-15-06-2018.xls
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/June/01-02-nip-ypodeigma2-15-06-2018.xls
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/April/02-nip-eggrafes-liksi-25-04-2018.pdf
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/June/02-01-dim-nip-therines-diamones-2018.xls
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/June/02-02-dim-antigrafo-vivliou-mitroou-2017-2018.xls
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/June/02-03-dim-olo-onomastiki-katastasi-15-06-2018.xls
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/May/01-dim-programmatismos-03-05-2018.pdf
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/June/02-04-dim-olo-pinakes-A1-A2-15-06-2018.xls
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/May/01-dim-programmatismos-03-05-2018.pdf
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/June/02-05-dim-kseni-glossa-pinakas-15-06-2018.xls
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/May/04-kseni-glossa-anakoinopoiisi-24-04-2018.pdf
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/June/03-01-anazitisi-mathiton-11-06-2018.pdf
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/June/03-01-anazitisi-mathiton-11-06-2018.pdf
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/June/03-03-anazitisi-mathiton-b-30-05-2018.pdf
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/June/04-01-anazitisi-mathiton-dpe-07-06-2018.pdf
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/June/04-02-anazitisi-mathiton-a-07-06-2018.pdf
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/June/04-03-anazitisi-mathiton-b-07-06-2018.pdf
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/June/04-04-anazitisi-mathiton-c-07-06-2018.pdf
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/June/04-05-anazitisi-mathiton-d-07-06-2018.pdf
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/June/04-06-anazitisi-mathiton-e-07-06-2018.pdf
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/June/06-02-kapnisma-egkyklios-proistamenoi-31-01-2018.pdf
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/June/06-01-kapnisma-egkyklios-31-01-2018.pdf
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/June/07-01-sd-therini-akadimia-06-06-2018.pdf
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/June/07-02-sd-therini-akadimia-afisa-06-06-2018.pdf
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/June/08-skasiarheio-diimerida-thesniki-eisigisi-iep-01-06-2018.pdf
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/June/09-diatrofi-dianomi-frouton-07-06-2018.pdf
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/June/10-prokirykseis-theseon-ypallilon-15-06-2018.zip

