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ΘΕΜΑ: «Διάφορα υπηρεσιακά θέματα». 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: «Ανάθεση αντικειμένων της Διεύθυνσης».  

 

Σας κοινοποιούμε το οργανόγραμμα της ΠΕ Ηρακλείου το οποίο περιλαμβάνει τις 

αρμοδιότητες κάθε τμήματος και τα αντίστοιχα τηλέφωνα, για την καλύτερη ενημέρωση και 

συνεργασία μαζί σας. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: «Εμβολιασμός μαθητών».  

Σχετ.: Το με αρ.πρωτ. Φ.6/451/115131/Γ1/16-09-2010/ έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ 

 

Σχετικά με το εμβόλιο φυματίωσης που εκκρεμεί σε πολλά Δημοτικά Σχολεία του Ν. 

Ηρακλείου, πληροφορούμε τα εξής:  

Μετά από επικοινωνία της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου με το αντιφυματικό τμήμα 

του Βενιζελείου Νοσοκομείου, πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχει έλλειψη του σχετικού εμβολίου 

και αναμένεται ένας αριθμός δόσεων εμβολίων (ίσως) το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. 

Επειδή ο αριθμός των  μαθητών των Σχολείων που ΔΕΝ έχουν εμβολιαστεί έως σήμερα κατά 

τα τελευταία έτη είναι αρκετά μεγάλος και ο αναμενόμενος αριθμός εμβολίων δε θα είναι 

επαρκής, το νοσοκομείο προτείνει ο εμβολιασμός να πραγματοποιηθεί μετά από τηλεφωνική 

συνεννόηση των γονέων στο αρμόδιο τμήμα. (Τηλ. Επικοινωνίας: 2813408200) 

Σχετικά με την υποχρεωτικότητα των εμβολίων για την εγγραφή των μαθητών στο 

Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο, επειδή υπάρχουν πολλά ερωτήματα προς τα Σχολεία 

από μέρους των γονέων, σας παραπέμπουμε  στο σχετικό έγγραφο με αρ. πρωτ. 

Φ.6/451/11513/Γ1/16-09-2010/ ΥΠΔΒΜΘ με θέμα: «Εμβολιασμός μαθητών», προς ενημέρωσή 

σας για απαντήσεις στους  ενδιαφερόμενους γονείς - κηδεμόνες.  
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ΘΕΜΑ 3
ο
: «Πρακτικά επισκέψεων».  

 

Επειδή έχει παρατηρηθεί να φτάνουν στην Δ/νση πρακτικά διδακτικών – εκπ/κών 

επισκέψεων προς έγκριση μία ή δύο ημέρες πριν την πραγματοποίησή της ή ακόμα και την 

ίδια ημέρα και πολλές φορές είναι δύσκολο να υπογράφονται για πρακτικούς λόγους, σας 

υπενθυμίζουμε ότι: Το πρακτικό προς έγκριση κάθε διδακτικής-εκπ/κής επίσκεψης, θα πρέπει 

να προσκομίζεται έγκαιρα στην Δ/νση και συγκεκριμένα μία (1) εβδομάδα πριν την 

πραγματοποίησή της. Μόνο σε περίπτωση που προκύψει κάποια έκτακτη εκπαιδευτική 

επίσκεψη, παρακαλούμε να επικοινωνείτε και τηλεφωνικά με το αρμόδιο τμήμα εκτός της 

αποστολής του πρακτικού, επισημαίνοντάς το επείγον. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: «Ένταξη της διάστασης του φύλου στα διοικητικά έγγραφα».  

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. πρωτ. 652/10-3-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης  

 

Σας διαβιβάζουμε το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ.  ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/οικ. 5748 

έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο περιέχει 

περαιτέρω διευκρινίσεις για την σύνταξη των δημοσίων εγγράφων σύμφωνα με τις 

προτάσεις του «Οδηγού χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα». 

 

   

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: «Πρακτική άσκηση σπουδαστών».  

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 47547/Δ2/21-03-2016 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ 

 

 Σας κοινοποιούμε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ το οποίο αφορά την πρακτική άσκηση των 

σπουδαστών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το σχολικό έτος 2015-2016 στις σχολικές μονάδες Π/θμιας και 

Δ/θμιας Εκπ/σης. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: «Έγκριση άδειας διεξαγωγής έρευνας».  

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 56926/Δ3/05-04-2016 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ 

 

Σας κοινοποιούμε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ το οποίο αφορά την έγκριση της διεξαγωγής 

έρευνας με θέμα: «Η εφαρμογή της μεθόδου TEACCH στην εκμάθηση κοινωνικών και 

ψυχοκινητικών δεξιοτήτων σε άτομα με αυτισμό από εκπαιδευτές/θεραπευτές σε δομές ειδικής 

αγωγής στην περιφέρεια της Κρήτης», καθώς πληροί τους επιστημονικούς όρους και τις 

προβλεπόμενες παιδαγωγικές προϋποθέσεις. 
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ΘΕΜΑ 7
ο
: «Αναζήτηση μαθητών».  

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 38/28-03-2016 έγγραφο του  Δημ. Σχ. Μεσοχωριού 

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 46/10-03-2016 έγγραφο του 1
ου

 Δημ. Σχ. Λιμ. Χερσονήσου 

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 47/08-04-2016 έγγραφο του  Δημ. Σχ. Ανάληψης Χερσονήσου 

 

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

παρακάτω μαθητές:   

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

1. Ντραγκουλίν Χρήστος, της Μιχαέλα, Δ΄τάξη. 

2. Τσοκάν Αλεξάνδρα του Ιονούτ και της Μιχαέλα , Ε΄ τάξη. 

3. ΙΒΑΝΟΒ ΝΤΙΑΝ του ΙΒΑΝ και της Ράτκα, Β΄τάξη. 

4. ΝΙΚΟΛΑΕΒ ΝΙΚΟΛΑΪ του ΙΒΑΝ και της ΝΑΤΕΖΝΤΑ, Ε΄τάξη. 

5. ΑΛΜΠΕΡΤ ΚΡΙΣΤΙΑΝ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ και της ΝΑΝΤΙΑ-ΜΙΚΑΕΛΑ, ΣΤ΄τάξη. 

6. ΓΚΕΝΟΒ ΑΣΕΝ του ΒΑΣΙΛ ΑΣΕΝΟΒ ΤΟΝΤΟΡΟΒ και της ΓΚΕΝΑ, Δ΄τάξη. 

7. Νεγκρέα Βικτορίτσα-Ραλούκα του Ιονούτς, Α΄τάξη. 

8. Παούν Τζεορτζιάνα-Βαλεντίνα του Βασίλε, Β΄τάξη. 

 

 

 

Θέμα 8ο:«Αναζητήσεις μαθητών». 

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. Φ.8/327/29272/Δ1/23-02-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. Φ.8/561/42282/Δ1/10-03-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. Φ.8/661/53047/Δ1/30-03-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. Φ.8/584/50093/Δ1/24-03-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

 

 

 

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

παρακάτω μαθητές:   

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
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� ΜΠΕΤΧΑΒΑ ΖΕΚΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ και της ΧΑΤΙΤΖΕ, ΣΤ΄ τάξη. 

� ΙΜΠΙΣΙ ΕΡΒΙΝ του Μάριο και Κοζέτα, Β΄τάξη 

� ΖΕΝΕΛΑΪ ΑΙΜΙΛΙΑ του Ασλάν και της Μιγκένα, Ε΄τάξη 

� ΑΣΕΝΟΒΑ ΒΕΛΕΝΤΙΝΑ του Νάϊντεν και της Άνκα 

� ΜΟΥΣΑ ΚΡΙΣΤΟ  ΤΟΥ Ναπολόν, Ε΄τάξη 

� ΚΑΝΤΡΙΑ ΚΛΕΣΤΙ του Μιρντάς, Δ΄τάξη 

� ΝΤΟΒΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Θεόδωρου και της Αλεξάνδρας, Στ΄τάξη 

� ΚΕΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Στέφανου και της Γεωργίας, Στ΄τάξη 

� ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΤΡΙΑΝΑ του Άλμπερτ και της Ετλέβας, Β΄τάξη 

� AHMAD DAHAT του Dilshad και της Najiba, Δ΄τάξη 

� AHMAD DANAR του Dilshad και της Najiba, Στ΄τάξη 

� AHMAD DΑΗΕΝ του Dilshad και της Najiba, Στ΄τάξη 

� ΣΑΝΤΙΚ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Σπετίμ και της Ράζιε, Β΄τάξη 

� ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΑΚΟ της Δήμητρας 

� ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΛΜΕΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη και της Ευγενίας,-Νεκταρίας, Ε΄τάξη 

� ΝΑΫΝΤΕΝΟΒΑ ΜΑΡΙΑ της Μαριάνα, Στ΄τάξη 

� ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σωτηρίου και της Γκάνα 

� RAM SAAJAN του Γκουρμέιλ και της Νταβντίτ, Στ΄τάξη 
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ΘΕΜΑ 9
ο
: «Άρση αναζήτησης μαθητή».  

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. Φ.8/523/43060/Δ1/11-3-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. Φ.8/602/53043/Δ1/30-03-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

 

 

 
 

Παρακαλούμε της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση, ενυπόγραφα, όλοι οι 

Εκπαιδευτικοί, με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών των Δημοτικών Σχολείων και των 

Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων. Τα έγγραφα των θεμάτων 1,2,4,5 και 6 βρίσκονται στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://goo.gl/txE2Jx  

 

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 

 

 

         Αποστολάκης Δημήτριος 


