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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ηράκλειο, 15/04/2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                       Αρ. Πρωτ.: 7086
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ  
& Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ EKΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Καταγραφή δεδομένων αιθουσών Δημοτικών Σχολείων στο πλαίσιο υλοποίησης
της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες ΥΠΑΙΘ»»

ΣΧΕΤ:   Το με αριθμ. πρωτ. Φ.478.6/5362/55883/ΣΤ3/09-04-2014 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 Στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Ψηφιακές
Υπηρεσίες  ΥΠΑΙΘ»,  Ε.Π  Ψηφιακή  Σύγκλιση  αλλά  και  της  από  28  Φεβρουαρίου  2014
σχετικής  έγκρισης  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  σας  ενημερώνουμε  ότι  έχει  προβλεφθεί  ο
εξοπλισμός  με  Διαδραστικά Συστήματα  όλων των  τμημάτων  της  5ης  & 6ης  Τάξης  των
Δημοτικών Σχολείων της χώρας. 

Με  σκοπό,  λοιπόν,  την  όσο  το  δυνατόν  πιο  έγκαιρη  και  έγκυρη  συγκέντρωση
δεδομένων  απαραίτητων  για  την  υλοποίηση  της  εν  λόγω  Πράξης,  παρακαλούμε
επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο  http  ://  goo  .  gl  /  LC  8  xm  3   και αφού ακολουθήσετε τις
οδηγίες  που  σας  δίνονται  στις  επόμενες  παραγράφους,  συμπληρώστε  τη  φόρμα  και
ολοκληρώστε τη διαδικασία πατώντας στο τέλος τη λέξη «Υποβολή».

ΠΕΔΙΑ B & E:  Τον ακριβή αριθμό αιθουσών διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για τα τμήματα της 5ης & 6ης Τάξης των Δημοτικών Σχολείων αντίστοιχα
(εξαιρούνται και δεν αποτυπώνονται οι αίθουσες εργαστηρίων, πολλαπλών χρήσεων κ.λπ.)
 Για τη το πεδίο Β, στις περιπτώσεις συστεγαζόμενων Δημοτικών Σχολείων, όπου οι
αίθουσες των τμημάτων της 5ης τάξης του ενός συμπίπτουν με αυτές των τμημάτων της
5ης ή 6ης του άλλου, το πλήθος των αιθουσών αυτών θα προσμετρηθεί σε ένα από τα δύο
Σχολεία.

Αντίστοιχα για το πεδίο Ε, στις περιπτώσεις συστεγαζόμενων, όπου οι αίθουσες των
τμημάτων της 6ης τάξης του ενός συμπίπτουν με αυτές των τμημάτων της 5ης ή 6ης του
άλλου,  το  πλήθος  των  αιθουσών αυτών θα προσμετρηθεί  ομοίως  σε  ένα  από  τα  δύο
Σχολεία. 

Στις περιπτώσεις ολιγοθέσιων Δημοτικών σχολείων, εφόσον οι μαθητές της 5ης &
6ης τάξης  κάνουν μάθημα σε κοινή αίθουσα,  αυτή θα δηλωθεί μια φορά στο πεδίο Ε
(αίθουσες τμημάτων 6ης Τάξης). 

Ταχ. Δ/νση   :Μεταξοχωρίου 15 ΠΡΟΣ:.
Ταχ. Κώδ.     :713 04 Ηράκλειο Όλα τα Δημοτικά Σχολεία 
Πληροφορ.  : Μύρωνας Σαββάκης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
Τηλέφωνο    :2810-529313 – 2810 - 529314
Ε-mail           :dipeteth@dipe.ira.sch.gr     
Fax                 :2810-529315      

http://goo.gl/LC8xm3


ΠΕΔΙΑ C & F:  Τον ακριβή αριθμό αιθουσών που δηλώθηκαν στα πεδία Β & Ε και
παράλληλα διαθέτουν ήδη εγκατεστημένο Διαδραστικό Σύστημα 

ΠΕΔΙΑ D & G: Τον ακριβή αριθμό των αιθουσών που δηλώθηκαν στα πεδία Β & Ε
και  παράλληλα  διαθέτουν  δυνατότητα  ενσύρματης  πρόσβασης  στο  διαδίκτυο  (πρίζα
δικτύου) 

ΠΕΔΙΟ Η: Το πλήθος των κινητών εργαστηρίων (ερμάριο με φορητούς υπολογιστές)
που διαθέτει το Δημοτικό Σχολείο .

Επισημαίνεται  ότι  την  αποκλειστική ευθύνη για την  ακρίβεια και  ορθότητα  των
στοιχείων  που  θα  δηλωθούν,  την  έχουν  οι  Διευθυντές/ντριες  –  Προϊστάμενοι/νες  των
Σχολικών Μονάδων.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση που Σχολικές Μονάδες δεν αποστείλουν στη Δ/νση Π.Ε.
Ηρακλείου τα αιτούμενα στοιχεία δεν θα συμπεριληφθούν στον επικείμενο διαγωνισμό. 

Η  συμπλήρωση και η αποστολή της φόρμας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως
τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2014 και ώρα 14:00 μ.μ.

Η Δ/ντρια  Π.Ε.  Ηρακλείου

Κυριακή Τσικαλάκη

Εσωτερική Διανομή: Φ. 31.3
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