
 

   
 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή 

  

            

Με τη λήξη των εργασιών του Βαθμολογικού Κέντρου Ηρακλείου αισθανόμαστε την ανάγκη να 

ευχαριστήσουμε θερμά: 

 

Όλους τους συναδέλφους βαθμολογητές και εξεταστές που, παρά τα στενά χρονικά περιθώρια, 

ανταποκρίθηκαν πλήρως και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα καθήκοντά τους και 

διατήρησαν την υψηλή ποιότητα βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων αλλά και προφορικής 

εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 

Τους συντονιστές των μαθημάτων για την άψογη συνεργασία  και την ποιοτική και έγκαιρη 

ολοκλήρωση της διαδικασίας του συντονισμού. 

 

Την γραμματεία, το επικουρικό και βοηθητικό προσωπικό για την άριστη συνεργασία και την 

εξαντλητική  προσπάθεια που κατέβαλαν για την εύρυθμη λειτουργία του βαθμολογικού και 

ειδικού εξεταστικού κέντρου. 

 

Όλους τους προέδρους των Λυκειακών Επιτροπών και τους διευθυντές των σχολείων της Δ.Δ.Ε. 

Ηρακλείου για την καλή συνεργασία και την θετική τους ανταπόκριση για τη στελέχωση του 

Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου αλλά και την διευκόλυνση που παρείχαν στους συναδέλφους 

βαθμολογητές ώστε να διεκπεραιωθεί έγκαιρα η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων. Ιδιαίτερα 

τη Λυκειακή Επιτροπή του 5
ου

 ΓΕ.Λ. Ηράκλειου για την ειδική συνδρομή της. 

 

Τη διεύθυνση και το προσωπικό του 3
ου

 Γυμνασίου Ηρακλείου για τη φιλοξενία, τη 

παραχώρηση χώρων, υλικού και υπηρεσιών και για τη γενικότερη στήριξη που μας παρείχαν. 

             

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

55ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & 

355ο–555ο ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
Διεύθυνση:  Φιλελλήνων & Σκεπετζή - Κηπούπολη 
                   Τ.Κ. 71307 – Ηράκλειο 
Πληροφορίες: Δημήτριος Καλυκάκης 
Κινητό: 6944646715 

Email:   kalikakis1@sch.gr    
 

 

 

             Ηράκλειο, 26/06/2019 

     Αριθ. Πρωτ.: 90 

   

  Προς: 

 

Όλες τις Σχολικές Μονάδες της  Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου      

(δια μέσω της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου) 

 

Κοιν.: 

1) Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων 

- Τμήμα Α΄ - ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

2) Π.Δ.Ε. Κρήτης 

3) Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου 

4) ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

5) Ελληνική Αστυνομία 

6) Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής 

Ενότητας Ηρακλείου 
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Το Τμήμα Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

Κρήτης και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Ηρακλείου για τη στενή συνεργασία, 

την εμπιστοσύνη και τη συμπαράσταση που μας έδειξαν καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του 

κέντρου μας. 

 

Την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης του 

Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Κρήτης και τον πρόεδρο του 325
ου

  Ειδικού 

Εξεταστικού Κέντρου υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για την 

άριστη και ουσιαστική συνεργασία. 

 

Τέλος, την Ελληνική Αστυνομία για την ασφαλή φρούρηση του χώρου, την Διεύθυνση 

Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για την εξασφάλιση του απαραίτητου 

ιατρικού προσωπικού και τους ιατρούς που με ευαισθησία συνέδραμαν το έργο μας. 

 

Σας ευχαριστούμε θερμά και σας ευχόμαστε καλές θερινές διακοπές, υγεία, χαρά και προκοπή 

στην προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματικής σας ζωή. 

 

 

 

 

Από τη Προεδρεία του Βαθμολογικού Κέντρου Ηρακλείου 

 

 

 

 

 

 

 


