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ΘΕΜΑ: «Διάφορα υπηρεσιακά θέματα».

ΘΕΜΑ 1  ο  : «Ευχές διευθυντή»

« Δε χρειάζεται να υπάρχει θάλασσα για να προχωρήσει ένα καράβι»
Οδ. Ελύτης

Άλλο ένα ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Άλλη μια σχολική χρονιά ολοκληρώθηκε με
αγωνίες, δυσκολίες, χαμόγελα, γνώσεις και εμπειρίες. Θεωρώ ότι το μικρό χρονικό διάστημα
που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση, υπήρξε μια γόνιμη συνεργασία μαζί σας και προσδοκώ σε
ανάλογη συνέχεια, έτσι ώστε να δώσουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις στα ζητήματα που θα
προκύψουν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με τελικό στόχο την καλύτερη λειτουργία
των σχολικών μονάδων.

Εύχομαι σε όλες/όλους καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση και ανέμελες διακοπές.

ΘΕΜΑ 2ο: «Δικαιολογητικά  Λήξης» .

Με  αφορμή  τη  λήξη  του  Σχολικού  Έτους  2015-2016  παραθέτουμε  τα  παρακάτω
δικαιολογητικά που πρέπει να συμπληρωθούν και να κατατεθούν στην Υπηρεσία μας:

1) Αντίγραφο Βιβλίου Μητρώου και Προόδου των Μαθητών που θα απολυθούν από την
ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού με βαθμό απολύσεως  κάθε μαθητή. 

2) Κατάσταση θερινής κατοικίας των εκπαιδευτικών του σχολείου σας.
3) Στοιχεία σχετικά με τις εγγραφές Δημοτικού Σχολείου:
Παρακαλούμε έως 21-06-2016 να συμπληρωθεί η ηλεκτρονική φόρμα.
4) Στοιχεία σχετικά με τις εγγραφές Νηπιαγωγείου:
4α) Παρακαλούμε έως 21-06-2016 να συμπληρωθεί η ηλεκτρονική φόρμα:
4β) Ονομαστική κατάσταση εγγραφέντων νηπίων-προνηπίων (έως 21-06-2016)
4γ)  Ονομαστική κατάσταση μη εγγραφέντων προνηπίων που υπέβαλαν αίτηση εγγραφής

(έως 21-06-2016)
Σας υπενθυμίζουμε τις σχετικές εγκυκλίους για τα εξής θέματα:

https://goo.gl/BSMwGS
https://goo.gl/IjhREy
https://goo.gl/OIx6Ta
https://goo.gl/0nA20N
https://goo.gl/XPQtGh
mailto:mail@dipe.ira.sch.gr
http://www.dipe.ira.sch.gr/


Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου 

 «  Προγραμματισμός Λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ενιαίων Τύπου
Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων της χώρας για το
σχολικό έτος 2016-2017  . 

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 87776/Δ1/30-05-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 «  Ενέργειες προγραμματισμού σε Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  ». 
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ.  92813/Δ1/06-06-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 «  Εγκύκλιος  για  την  Παράλληλη  Στήριξη-  συνεκπαίδευση  μαθητών,  από  Ειδικό
Βοηθητικό  Προσωπικό  και  την  στήριξη  μαθητών  από  Σχολικό  Νοσηλευτή  για  το
Διδακτικό Έτος 2016-2017  ». 

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ.  Φ.91409 /Δ3/03-06-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 «  Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2016-17  ».
ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ.  97888/Δ1/30-05-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ.  93064/Δ2/07-06-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΘΕΜΑ 3ο: «Ενημέρωση Εκπαιδευτικών σχετικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές» 

Οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων  που έχουν υποβάλει αίτηση για μετάθεση ή
οριστική  τοποθέτηση  εντός  του  Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Ηρακλείου,  καθώς  και  οι  εκπαιδευτικοί  που  θα
μετατεθούν από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή βρίσκονται ήδη στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου,  θα
υποβάλουν και φέτος ηλεκτρονικά τις προτιμήσεις τους. Το Ηλεκτρονικό σύστημα θα ανοίξει
αμέσως μετά  την  ανακοίνωση των μεταθέσεων από νομό σε  νομό και  θα καθοριστούν  οι
σχετικές ημερομηνίες.

Για του εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες εντός του
Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου, οι αιτήσεις και οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών θα υποβληθούν και
φέτος ηλεκτρονικά.  Για την δήλωση των προτιμήσεων θα ενημερωθούν με νέα πρόσκληση
όπου θα καθοριστούν οι σχετικές ημερομηνίες, μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων εντός
του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου.

Θέμα  4ο:  «  Εκπαιδευτικές  άδειες  ιδιωτικών  και  δημόσιων εκπαιδευτικών  σχολικού  έτους
2016-17  »
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ.  Φ.95559/Ε2/10-06-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ.  Φ.95554/Ε2/10-06-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Διαβιβάζουμε τα παραπάνω έγγραφα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με τη χορήγηση - ανανέω-
ση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές  των εκπαιδευτικών Π.Ε.
και Δ.Ε.  Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και τη χορήγηση-ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης
σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχο-
λικό έτος 2016-2017. 

Θέμα 5ο: «Μακροχρόνιες άδειες»

Παρακαλούμε τις/τους εκπαιδευτικούς που πρόκειται να λάβουν οποιουδήποτε είδους
μακροχρόνια  άδεια  (άδεια  ανατροφής,  άνευ  αποδοχών  κλπ.)  ή  θα  απουσιάσουν  για
οποιονδήποτε λόγο από 01 Σεπτεμβρίου 2016, να το γνωστοποιούν εγγράφως και εγκαίρως,
μέσω των Διευθυντών των σχολικών τους μονάδων στη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου.

https://goo.gl/t32qyg
https://goo.gl/t32qyg
https://goo.gl/6wptIm
https://goo.gl/l1N6Z6
https://goo.gl/l1N6Z6
https://goo.gl/l1N6Z6
https://goo.gl/5Z4eMx
https://goo.gl/IpPSAN
https://goo.gl/IpPSAN
https://goo.gl/IpPSAN
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Θέμα 6  ο   :«Αναζητήσεις μαθητών».
ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ.  Φ.8/932/70576/Δ1/26-04-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ.  Φ.8/1105/88474/Δ1/31-05-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ.  Φ.8/1055/80941/Δ1/19-05-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

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

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ της ΤΣΑΜΠΙΚΑ Ασημάκη, γεν. 19-10-2009

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

    

Θέμα 7  ο   :«Άρση αναζήτησης μαθητή».
ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ.  Φ.8/1175/89430/Δ1/01-06-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.



Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου 

Παρακαλούμε  της  εγκυκλίου  αυτής  να  λάβουν  γνώση,  ενυπόγραφα,  όλοι  οι
Εκπαιδευτικοί,  με  ευθύνη  των  Διευθυντών/ντριών  των  Δημοτικών  Σχολείων  και  των
Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων. 

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

         Αποστολάκης Δημήτριος


