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       ENIA IOΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. 

                    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ  Δ.Ε.  
 

 
  

 

  
 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 

.                  
Να διατηρηθεί μέχρι 
Βαθμός Προτεραιότητας  
 
 
 
 
Μαρούσι,      11– 09 - 2014 
Αριθ. Πρωτ.  :   143881  /  Γ1 
 
ΠΡΟΣ :   
 

1. Περιφερειακούς  Δ/ντές  Eκπαίδευσης της 

χώρας (έδρες τους) 

2. Προϊσταμένους Επιστημονικής & 

Παιδαγωγικής   Καθοδήγησης Π.Ε. & Δ.Ε. της 

χώρας  (μέσω  Περιφ.  Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.) 

3. Σχολικούς Συμβούλους Προσχολικής Αγωγής, 

Δημοτικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης (μέσω Περιφ.  Δ/νσεων 

Εκπαίδευσης )  

4. Σχολικούς Συμβούλους Παιδαγωγικής 

Ευθύνης  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   

(μέσω Περιφ.  Δ/νσεων Εκπαίδευσης )  

 
                                                                                      ΚΟΙΝ.: 

1. Ι.Ε.Π. (Αν. Τσόχα 36- 115 21 Αθήνα) 
2. Διευθυντές Εκπαίδευσης Π.Ε. και Δ.Ε.  

(έδρες τους) 
                                                                                                              

 
 

 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση και οδηγίες για την σύνταξη και υποβολή απ’ τους Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ και 
ΔΕ  της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής 
ευθύνης τους για το σχολικό έτος  2013-2014» 
 

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της  ετήσιας 
έκθεσης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος  2013-2014 
από τους  Διευθυντές /Προϊστάμενους των σχολείων Πρωτοβάθμιας και τους  Διευθυντές των σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της xώρας. 

Οι ανωτέρω,  έχοντας υπόψη τη με αριθμ. πρωτ.:  190089/Γ1/10.12.13 εγκύκλιο   του Υφυπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα : «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού 
Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 – Διαδικασίες»  καθώς και τη με αριθμ πρωτ.  
: 86578/Γ1/03.06.2014 εγκύκλιο με θέμα: «Αποστολή της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
έργου για το σχολικό έτος 2013-2014», επισκέφτηκαν τον δικτυακό τόπο:  http://diktyo-

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37  
Τ.Κ. – Πόλη:   151 80      Μαρούσι   
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr  
 
Τηλέφωνο:  210 344 3284 (Α/θμια)  
Πληροφορίες : Κ. Παπαχρήστος  
Εmail : spudonpe @minedu.gov.gr 
 
 
 Τηλέφωνο:  210  344 3619 ( Β/θμια ) 
Πληροφορίες : A. Παπαδαντωνακης  
Εmail :  t05sded @minedu.gov.gr 
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aee.iep.edu.gr/login.php  του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ και συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά την ετήσια έκθεση 
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής τους μονάδας. 

Στο Παρατηρητήριο  της  ΑΕΕ,  στο  δικτυακό τόπο:  http://aee.iep.edu.gr/  - και στην επιλογή «δ _Δίκτυο»  είναι 
αναρτημένες οι ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης  εκπαιδευτικού έργου  των σχολικών μονάδων της χώρας , για το σχολικό έτος  
2013-2014.  

Oι   Σχολικοί  Σύμβουλοι  Προσχολικής Αγωγής ,  Δημοτικής Εκπαίδευσης,  Ειδικής  Αγωγής και  Εκπαίδευσης ( μόνο  
για τις σχολικές μονάδες  Ειδικής Αγωγής ) και   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  έχουν   δυνατότητα  πρόσβασης  στις 
παραπάνω  αναρτημένες  ετήσιες  εκθέσεις των σχολικών  μονάδων της παιδαγωγικής τους ευθύνης.    

Οι   Σχολικοί  Σύμβουλοι  για την πρόσβαση στο Δίκτυο της ΑΕΕ  χρησιμοποιούν τους ατομικούς  
κωδικούς  που διαθέτουν  στο   Πανελλήνιο  Σχολικό  Δίκτυο (sch.gr).   

Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν αυτούς τους κωδικούς θα πρέπει να εγγραφούν ατομικά στο   Πανελλήνιο  Σχολικό  
Δίκτυο προκειμένου να  τους αποδοθούν.  

 
Στη συνέχεια,  οι  Σχολικοί  Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  καλούνται να 

επισκεφθούν  το δικτυακό τόπο  του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ  :  http://aee.iep.edu.gr/   πατώντας στο  -«δ _Δίκτυο» και να 
συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την  φόρμα της ετήσιας έκθεσης για την εφαρμογή της ΑΕΕ στα σχολεία της παιδαγωγικής τους 

ευθύνης ,  μέχρι και   17  Οκτωβρίου του 2014 ,   η οποία έχει εγκριθεί από το ΙΕΠ  με την με αριθμ.  49/28-07-2014 πράξη.   
Στην περίπτωση που ανακύπτουν τυχόν   προβλήματα    παρακαλούνται τα ανωτέρω στελέχη,  όπως  ενημερώνουν 

τους  αρμόδιους  Προϊστάμενους  Επιστημονικής  και Παιδαγωγικής  Καθοδήγησης ΠΕ και ΔΕ . 
Σημειώνεται ότι  κάθε Περιφερειακή  Διεύθυνση  Εκπαίδευσης  έχει προβεί σε ηλεκτρονική αντιστοίχιση των 

Σχολικών Συμβούλων  με τις  σχολικές μονάδες της παιδαγωγικής τους ευθύνης .   
Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την υποβολή των εκθέσεων των σχολικών συμβούλων  

αναφέρονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα. Σημειώνεται επίσης ότι η αποθήκευση μετά την συμπλήρωση της 
φόρμας  γίνεται αυτόματα. Τυχόν συμπληρωματικές  διορθώσεις  που γίνονται  μέχρι και το κλείσιμο του 
συστήματος  καταχωρίζονται επίσης αυτόματα.  

Για  πληροφορίες  μπορείτε να απευθύνεστε στο email:  diktyo-aee@iep.edu.gr .   
 

 

 

  

                      Ο   ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
        ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

                                

 
 
 
                                                                                                                       ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ   ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ   ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
1. Γραφείο κ.  Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού κ. Δερμεντζόπουλου  
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
4. Δ/νση Ειδικής Αγωγής  
5. Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 
6. Δ/νση Σπουδών Π.Ε. 
7. Δ/νση Σπουδών Π.Ε. 
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