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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 07-6-2017 
 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ Εγκφκλιοσ, Αρικμ. 
 ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 4θ/8011 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ  
 & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ  
Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ   
 ΣΜΗΜΑ EKΠAIΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 
 
Πλθροφορίεσ : Αςυνάνογλου Μαρία 
Σθλζφωνο : 2810-529313, -314, -327 
Fax : 2810-529315  
Σαχ. Δ/νςθ : Μεταξοχωρίου 15  
Σαχ. Κώδικασ : 71304, Ηράκλειο 
Ιςτοςελίδα Δ/νςθσ : dipe.ira.sch.gr  
e-mail Δ/νςθσ : mail@dipe.ira.sch.gr  
 
ΘΕΜΑ: «Διάφορα υπθρεςιακά κζματα» 
 
Σα ζγγραφα των κεμάτων βρίςκονται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

https://goo.gl/3wMgk7 

Δικαιολογθτικά  Λιξθσ 

Με αφορμι τθ λιξθ του χολικοφ ζτουσ 2016-2017 παρακζτουμε τα παρακάτω 
δικαιολογθτικά που πρζπει να ςυμπλθρωκοφν και να κατατεκοφν ςτθν Τπθρεςία μασ: 
 
ΓΙΑ ΣΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ: 
 
1. Αντίγραφο Βιβλίου Μθτρώου και Προόδου των Μακθτών που κα απολυκοφν από 
τθν Σ΄ τάξθ του Δθμοτικοφ με βακμό απολφςεωσ  κάκε μακθτι 
2. Κατάςταςθ κερινισ κατοικίασ των εκπαιδευτικών του ςχολείου ςασ 
3. Ονομαςτικι κατάςταςθ εγγραφζντων μακθτών ςτο Ολοιμερο πρόγραμμα (ζωσ 20-6-
2017) 
4. Ηλεκτρονικι φόρμα:   https://goo.gl/yRrBw8   (Παρακαλοφμε να ςυμπλθρωκεί ζωσ 
15-6-2017)  
 
ΓΙΑ ΣΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:  
 
1. Ονομαςτικι κατάςταςθ εγγραφζντων νθπίων-προνθπίων ςτο υποχρεωτικό 
πρόγραμμα (ζωσ 09-6-2017) 
2. Ονομαςτικι κατάςταςθ μθ εγγραφζντων προνθπίων που υπζβαλαν αίτθςθ 
εγγραφισ (ζωσ 09-6-2017) 
3. Ονομαςτικι κατάςταςθ εγγραφζντων νθπίων-προνθπίων ςτο Ολοιμερο πρόγραμμα 
(ζωσ 09-6-2017) 

http://www.dipe.ira.sch.gr/
mailto:mail@dipe.ira.sch.gr
https://goo.gl/3wMgk7
https://goo.gl/yRrBw8
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4.  Πίνακεσ  Ν1 και Ν2 (ζωσ 20-6- 2017)  
5. Κατάςταςθ κερινισ κατοικίασ των εκπαιδευτικών του ςχολείου ςασ 
ασ υπενκυμίηουμε τισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ για τα εξισ κζματα: 
 

 ΘΕΜΑ 1ο: «Ζγκριςθ παράλλθλθσ ςτιριξθσ - ςυνεκπαίδευςθσ μακθτών και ςτιριξθσ 
μακθτών από Ειδικό Βοθκθτικό Προςωπικό και χολικό Νοςθλευτι για το διδακτικό 
ζτοσ 2017-2018 » 
χετ.: Σθ με αρικμ. πρωτ. 87755/Δ3/25-5-2017 Εγκφκλιοσ του ΤΠ.Π.Ε.Θ 
 
ΘΕΜΑ 2ο:«Ενζργειεσ Προγραμματιςμοφ του Εκπαιδευτικοφ ζργου των Νθπιαγωγείων 
για το ςχολικό ζτοσ 2017-2018 – Προγραμματιςμόσ λειτουργίασ ολοιμερου 
προγράμματοσ» 
χετ.: Σθ με αρικμ. πρωτ. 72123/Δ1/03-5-2017 εγκφκλιοσ του ΤΠ.Π.Ε.Θ 
 
ΘΕΜΑ 3ο: «Ενζργειεσ Προγραμματιςμοφ του Εκπαιδευτικοφ ζργου των Δθμοτικών 
χολείων  για το ςχολικό ζτοσ 2017-2018 – Προγραμματιςμόσ λειτουργίασ ολοιμερου 
προγράμματοσ» 
χετ.: Σθ με αρικμ. πρωτ. 71858/Δ1/03-5-2017 εγκφκλιοσ του ΤΠ.Π.Ε.Θ 
 
ΘΕΜΑ 4ο: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολιγοκζςιων Δθμοτικών χολείων» 
χετ.: ΦΕΚ 1800/24-5-2017 τ. Β΄  
 
ΘΕΜΑ 5ο : «Διδαςκαλία τθσ 2θσ ξζνθσ γλώςςασ ςτα Δθμοτικά χολεία για το ςχολικό 
ζτοσ 2017-2018» 
χετ.: Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ52/69055/Δ1/27-4-2017 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: «Διανομι ςχολικών βιβλίων Δθμοτικοφ ςχολικοφ ζτουσ 2017-18» 
χετ.: Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ31/92330/Δ1/01-6-2017 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: «υμπλιρωςθ πεδίων ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα Myschool ςχετικά με 
τουσ μακθτζσ με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που φοιτοφν ςε 
ςχολικζσ μονάδεσ γενικισ εκπαίδευςθσ» 
χετ.: Σο με αρικμ. πρωτ. 93398/Δ3/02-6-2017 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ   
 
ΘΕΜΑ 8ο: «Προγραμματιςμόσ αδειών ειςόδου για τισ ςχολικζσ μονάδεσ Α/κμιασ και 
Β/κμιασ Εκπ/ςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2017-2018» 
χετ.: Σο με αρικμ. πρωτ. 87509/Δ5/25-5-2017 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ.  
     
ΘΕΜΑ 9ο : «Αναηθτιςεισ μακθτών» 
χετ.1.: Σο με αρικμ. πρωτ. 56/31-5-2017 ζγγραφο του 7ου Δθμ. χ. Ηρακλείου 
 
Παρακαλοφμε να μασ ενθμερώςετε μόνο ςε κετικι περίπτωςθ αν ςτο ςχολείο ςασ 
φοιτά ο παρακάτω μακθτισ: 

 Κιρικλισ Κων/νοσ του Γεωργίου και τθσ Μαρίνασ, μακθτισ τθσ Α΄ τάξθσ  
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ΘΕΜΑ 10ο : «Αναηθτιςεισ μακθτών»   

χετ.1: Σο με αρικμ. πρωτ. Φ.8/55372/64486/Δ1/18-4-2017 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
χετ.2: Σο με αρικμ. Πρωτ. Φ.8/68752/70842/Δ1/ΔΣ/2-5-2017 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
χετ.3: Σο με αρικμ. Πρωτ. Φ.8/72605/77677/Δ1/11-5-2017 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
 

Παρακαλοφμε να μασ ενθμερώςετε μόνο ςε κετικι περίπτωςθ αν ςτο ςχολείο ςασ 
φοιτοφν οι παρακάτω μακθτζσ: 

Νθπιαγωγείο: 

MANDEEP (Μαντίπ) KAUR (Καόρ) CHANDAN (Σςαντάν) του BALIHAR 

Δθμοτικό: 

 Θεοδώρου αβίνα του Βαςιλείου και τθσ πυριδοφλασ, μακιτρια τθσ Γ΄ τάξθσ 

 Θεοδώρου Σριανταφυλλιά του Βαςιλείου και τθσ πυριδοφλασ, μακιτρια τθσ Ε΄ 
τάξθσ 

 Χαμάτι Μιρζντι του Φώτθ και τθσ Λοντίνα 

 Χαμάτι Μιγγζλι του Φώτθ και τθσ Λοντίνα 

 ιγζρθ Αλεξάνδρα του Λευτζ και τθσ Ρεγγίνα 

 Μάρκου (Marko) οφία (Sofia) του Άλεξ (Aleks) και τθσ Λορζνα (Lorena), 
μακιτρια τθσ Γ΄ τάξθσ 

 Reynolds Justina Jane του Justin και τθσ Sheila, μακθτι τθσ Σ΄ τάξθσ 

 Γκεοργκίεβ Ντομπορομίρ τθσ Γκίνα,  μακθτι τθσ Β΄ τάξθσ 

 Ναϊντζνοβα Ντιμιτρίνκα του Σόντςο και τθσ Mariyana, μακθτι τθσ Σ΄ τάξθσ 

 Ανδρζασ Δθμιτρθσ Αντριζσ του Βιρτηίλ και τθσ Ιρίνα, μακθτι τθσ Σ΄ τάξθσ 

 Νζνοβα Χριςτίνα του Ρωμάιο και τθσ Μαριάννασ, το γζνοσ Νζνοβα, μακιτρια 
τθσ Δ΄ τάξθσ   

 Νζνοβα Ιορντάνα τθσ Μαριάννασ, το γζνοσ Νζνοβα, μακιτρια τθσ Α΄ τάξθσ   

 Γεωργίου Ειρινθ του Παναγιώτθ και τθσ Ειρινθσ, το γζνοσ Κρθτάκθ, μακιτρια 
τθσ Α΄ τάξθσ 

 Ατανάςοβ Βζλιο τθσ Ατανάςοβα τοϊάνκα, μακιτρια τθσ Α΄ τάξθσ 

 Μουςταφάγ (Moustafaj) Κλάιντι (KLAJDI), του Βλάςι (Vlashi) και τθσ Bukurije, 
μακθτι τθσ Ε΄ τάξθσ 

 Καδιρ Ογλοφ Σςινάρ του Σουλάι και τθσ Ναημιζ, μακθτισ τθσ Σ΄ τάξθσ 

 Καδιρ Ογλοφ Σουλάι του Σουλάι και τθσ Ναημιζ, μακθτισ τθσ Σ΄ τάξθσ 

 Καδιρ Ογλοφ Ιλβάν του Σουλάι και τθσ Ναημιζ, μακθτισ τθσ Β΄ τάξθσ 

 Καδιρ Ογλοφ Περμίν του Σουλάι και τθσ Ναημιζ, μακθτισ τθσ Β΄ τάξθσ 

 ΡΑΝΣΕΦ ΜΑΝΟΛ του ΝΣΙΜΣΟ και τθσ ΧΡΙΣΙΝΑ ΜΑΝΟΛΟΒΑ ΝΣΙΜΙΣΡΟΒΑ, 
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μακθτισ τθσ Γ΄ τάξθσ  

 ΜΑΪΟΛΟΒΑ ΣΑΦΚΑ του ΡΟΤΜΕΝ ΒΕΛΣΕΒ ΜΑΪΛΟΒ και τθσ ΙΒΕΣΑ ΠΑΒΛΟΒΑ, 
μακιτρια τθσ Β΄ τάξθσ 

 ΣΑΝΑΕ ΑΛΙΝ-ΠΕΣΡΟΤ του ΠΕΣΡΟΤ και τθσ ΜΙΟΑΡΑ, μακθτισ τθσ Α΄ τάξθσ 

 ΜΕΜΟΤΑΪ ΜΕ ΣΟ του ΑΡΝΣΑΝ, μακθτισ τθσ Α΄ τάξθσ 

 ΜΕΧΜΕΣ (α.κ.ο.) του ΜΑΡΙΟ και τθσ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ, μακθτισ τθσ Α΄ τάξθσ 

 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ ΚΡΙΣΙΑΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΤ και τθσ ΜΑΡΙΑ, μακθτισ τθσ Α΄ τάξθσ 

 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ – ΠΑΤΛΟ τθσ ΜΑΡΙΑ, μακθτισ τθσ Σ΄ τάξθσ 

 ΧΑΝ ΝΙΚΟΛΑΟ του Χαλίλ Ουλάι, μακθτισ τθσ Ε΄ τάξθσ 

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Άρςθ αναηιτθςθσ μακθτι» 
χετ.: Σο με αρικμ. Πρωτ. Φ.8/70296/70838/Δ1/ΔΣ/02-5-2017 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
 

ασ γνωρίηουμε ότι: 

α) ςφμφωνα με το αρ. πρωτ. 4888/28-04-2017 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ Δυτ. Θεςςαλονίκθσ, ο Μαμυανίδθσ Ζρικ του Εντμόντ και τθσ οφίασ 
Μαγκτακιάν  ανευρζκθ και φοιτά ςε ςχολείο τθσ ουθδίασ.  

 

Ωσ εκ τοφτου παρακαλείςκε όπωσ προβείτε ςε άρςθ αναηιτθςθσ του παραπάνω 
μακθτι. 

 

  
 
 Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
  
 
 
 Αποςτολάκθσ Δθμιτριοσ 

 


