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ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ     
& Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ 
Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ   
ΣΜΗΜΑ EKΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 
 

 

 

   
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Τποβολή εγγράφων για την ζναρξη τησ διαδικαςίασ Αξιολόγηςησ του 

Ζργου τησ χολικήσ Μονάδασ». 
 
 

Κατόπιν ερωτθμάτων που υποβάλλονται ςτθν Υπθρεςία μασ, ςχετικά με τθν 
υποβολι των ςχετικών εγγράφων για τθ  διαδικαςία τθσ Αξιολόγθςθσ του 
Εκπαιδευτικοφ Ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ, παραπζμπουμε ςτα παρακάτω 
ζγγραφα: 
 

1. Το με Αρ. Πρωτ. 157842/Γ1/23-10-2013 ζγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
2. Το με Αρ. Πρωτ. 190089/Γ1/18-12-2013 ζγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
3. Το με Αρ. Πρωτ. 32773/Γ1/06-03-2014 ζγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
4. Το με Αρ. Πρωτ. 44375/Γ1/24-03-2014 ζγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 
όπου οι ςχολικζσ μονάδεσ ανατρζχοντασ μποροφν να ενθμερωκοφν και να 
αντλιςουν πλθροφορίεσ για τθν εν λόγω διαδικαςία και τα χρονοδιαγράμματα που 
ζχουν τεκεί. 

Επιςθμαίνουμε ότι οι ςχολικζσ μονάδεσ (Δθμοτικά – Νθπιαγωγεία) 
υποχρεοφνται να μασ αναφζρουν οπωςδιποτε ωσ τθν Σρίτη, 08-04-2014 και ώρα 
13:00 με ζγγραφο του Διευκυντι/ντριασ  Προϊςταμζνου/νθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, 
για τθν υλοποίθςθ των όςων ορίηονται ςτθν εγκφκλιο με αρ. πρωτ. 44375/Γ1/24-03-
2014 του Υ.ΠΑΙ.Θ., κατά το μζροσ που τουσ αφορά. 

Συγκεκριμζνα να αναφζρεται ςε διαβιβαςτικό ζγγραφο αν ζγινε θ ζναρξθ 
τθσ διαδικαςίασ ΑΕΕ ςτο ςχολείο τουσ. Στο εν λόγω διαβιβαςτικό ζγγραφο κα 

Ταχ. Δ/νςθ   :Μεταξοχωρίου 15 ΠΡΟ:. 
Ταχ. Κώδ.     :713 04 Ηράκλειο                                           Όλεσ τισ Σχολικζσ Μονάδεσ 
Πλθροφορ.  : Σαββάκθσ Μφρωνασ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ηρακλείου 
Τθλζφωνο    :2810-529313 - 314  
Ε-mail           :dipeteth@dipe.ira.sch.gr       
Fax                 :2810-529315        

http://dipe.ira.sch.gr/pdf/aee/157842.pdf
http://dipe.ira.sch.gr/pdf/aee/190089.pdf
http://dipe.ira.sch.gr/pdf/aee/32773.pdf
http://dipe.ira.sch.gr/pdf/aee/44375.pdf


επιςυνάπτονται επικυρωμζνα αντίγραφα των προβλεπόμενων Πρακτικών (Από 
Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδαςκόντων – Από Βιβλίο Πράξεων Διευκυντι/ντριασ – 
Προϊςταμζνου/νθσ ςχολικισ μονάδασ). 

Επιςθμαίνουμε ότι οι ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Προςχολικισ Αγωγισ και τα 
Ολιγοκζςια Σχολεία (ζωσ τρικζςια) κα μασ αναφζρουν εγγράφωσ για τθν ζναρξθ τθσ 
διαδικαςίασ ΑΕΕ. Οι προαναφερόμενεσ ςχολικζσ μονάδεσ υπενκυμίηουμε ότι δεν 
υποχρεοφνται ςτθν υλοποίθςθ ςχεδίων δράςθσ, εκτόσ αν το επιλζξουν με δικι τουσ 
απόφαςθ. Υποχρεοφνται όμωσ να υποβάλλουν όπωσ όλα τα ςχολεία τθν ετιςια 
Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ ςτο τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ. 

Οι Διευκυντζσ/ντριεσ – Προϊςτάμενοι/νεσ ςχολικών μονάδων κα 
προςκομίηουν τα προαναφερόμενα ζγγραφα ςτο Τμιμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων 
(2οσ όροφοσ) ωσ εξισ: 

α) αυτοπροςώπωσ 
β) ςτο email: dipeteth@dipe.ira.sch.gr 
γ) ςτο fax: 2810 372644 ι ςτο 2810 529315 

 
 
 

 
Η Δ/ντρια  Π.Ε.  Ηρακλείου 

 

 

Κυριακι Τςικαλάκθ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εςωτερικι Διανομι: Φ. 22.5 
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