
 

 

 

   

 

Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΠΕΙΓΟΝ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ        
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ        ΠΑΣΡΑ  31-07-2017 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π. Ε & Δ. Ε. ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 
Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΧΑΪΑ 

       Αριθμ. Πρωτ. :  

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ  ΘΕΜΑΣΩΝ   

Διεφκυνςθ: Γιαννιτςϊν 5 & Ηπείρου 
  26223, Πάτρα 
Πλθροφορίεσ: Π. Κανελλοποφλου 
Σθλζφωνο: 2610-465881 
Φαξ:   2610-465860 
Email:  mail@dide.ach.sch.gr 

                              ΠΡΟ: 
     
 
Θζμα : Οδηγίεσ για την ανάληψη υπηρεςίασ των νζων Διευθυντϊν/ντριϊν  

Μετά τθν με αρικ. πρωτ. Φ.32.3/7609/28-07-2017 Απόφαςθ του Περιφερειακοφ Δ/ντι 

Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Δυτ. Ελλάδασ, με κζμα «Σοποκζτθςθ Διευκυντϊν/ριϊν όλων των 

τφπων ςχολικϊν μονάδων και Εργαςτθριακϊν Κζντρων τθσ Δ/νςθσ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Αχαΐασ» και 

ςε ςυνζχεια του με αρικμ. Φ11.1/10134/28-07-2017 εγγράφου μασ με κζμα «Διαδικαςίεσ 

αποχϊρθςθσ-ανάλθψθσ Διευκυντϊν, τθν 1θ Αυγοφςτου 2017» ςτθ ΔΔΕ Αχαΐασ, ςασ 

ενθμερϊνουμε ότι: 

Όλοι/εσ οι νζοι/εσ Διευκυντζσ/ντριεσ κα υπογράψουν πρακτικό ανάλθψθσ υπθρεςίασ ςτθ 

ΔΔΕ Αχαΐασ τθν 1θ Αυγοφςτου 2017. Όςοι/εσ αποχωροφν λόγω λιξθσ τθσ κθτείασ τουσ, αλλά δεν 

αναλαμβάνουν ωσ νζοι/εσ Διευκυντζσ/ντριεσ κα αναλάβουν υπθρεςία ςτθ ΔΔΕ Αχαΐασ τθν 1θ 

Αυγοφςτου 2017 μζχρι και τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ ςτο ςχολείο οργανικισ/προςωρινισ 

τοποκζτθςισ τουσ το ςυντομότερο δυνατό. 

Οι Διευκυντζσ/ντριεσ ςχολικϊν μονάδων Δ.Ε και Ε.Κ Αχαΐασ παρακαλοφνται να 

ακολουκιςουν τισ παρακάτω οδθγίεσ ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ αποχϊρθςθσ Διευκυντϊν/ριϊν 

και τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ των νζων ςτο ςχολείο τοποκζτθςθσ κακϊσ και τθ ςφνταξθ 

Πρωτοκόλλου Παράδοςθσ-Παραλαβισ το ςυντομότερο δυνατόν: 

1. Ο/Η Διευκυντισ/ρια που αποχωρεί, κα ςυντάξει Πρακτικό αποχϊρηςησ ςτο Βιβλίο 

Πράξεων του/τθσ Διευκυντι/ριασ, με θμ/νια 31/7/2017 (θμερομθνία λιξθσ τθσ κθτεία 

του/τθσ), με βάςθ τθν  Απόφαςθ του Περιφ/κου Δ/ντι ΠΕ & ΔΕ Δυτ. Ελλάδασ, που 

τοποκετικθκε. τθ ςυνζχεια κα «κλείςει» το Βιβλίο με θμερομθνία 31 Ιουλίου 2017 

και ϊρα 14.00. Θεωρθμζνο φωτοαντίγραφο τθσ Πράξθσ αποχϊρθςθσ  κα ςταλεί ςτθ 

ΔΔΕ Αχαΐασ. 
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2. Ο/Η νζοσ/α Διευκυντισ/ρια που θα αναλάβει υπηρεςία κα καταγράψει ςτο Βιβλίο 

Πράξεων  του/τθσ Διευκυντι/ριασ,  τθν πράξη ανάληψησ ςτο ςχολείο τοποκζτθςισ 

του/τθσ με αρικμό πράξθσ 1 και τθν θμερομθνία ανάλθψθσ, αναφζροντασ και τθν 

αρικ. πρωτ. Φ.32.3/7609/28-07-2017 (ΑΔΑ: 7ΚΨ54653Π-Σ21)  Απόφαςθ του 

Περιφερειακοφ Δ/ντι Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Δυτ. Ελλάδασ με τθν οποία 

τοποκετικθκε Διευκυντισ/ρια ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςχολικι μονάδα. Θεωρθμζνο 

φωτοαντίγραφο τθσ Πράξθσ ανάλθψθσ  κα ςταλεί ςτθ ΔΔΕ Αχαΐασ.  

3. Όςοι/εσ Διευκυντζσ/ντριεσ παραμζνουν ςτο ίδιο ςχολείο, απαιτείται να κάνουν και 

αυτοί/εσ «κλείςιμο» του βιβλίου πράξεων του Διευκυντι με θμερομθνία 31 Ιουλίου 

2017 και ϊρα 14:00 και ςτθ ςυνζχεια να καταγράψουν πράξη ανάληψησ υπηρεςίασ, 

ςτθν οποία κα αναφζρεται και ο αρικμ. πρωτ. Φ.32.3/7609/28-07-2017 (ΑΔΑ: 

7ΚΨ54653Π-Σ21)  τθσ απόφαςθσ του Περιφερειακοφ Δ/ντι Π/κμιασ και Δ/κμιασ 

Εκπ/ςθσ Δυτ. Ελλάδασ με τθν οποία τοποκετικθκαν ςτισ αντίςτοιχεσ ςχολικζσ μονάδεσ 

και Ε.Κ. , με αρικμό πράξθσ 1 και τθν θμερομθνία που αναλαμβάνουν. Θεωρθμζνο 

φωτοαντίγραφο τθσ Πράξθσ ανάλθψθσ  κα ςταλεί ςτθ ΔΔΕ Αχαΐασ. 

4. Όταν ςτη ςχολική μονάδα αναλαμβάνει νζοσ/α Διευθυντήσ/ρια , ταυτόχρονα με τθν 

ανάλθψθ υπθρεςίασ του/τθσ ωσ Διευκυντι/ασ, μετά από ςυνεννόθςθ του/τθσ 

απερχόμενου/θσ και του νζου/ασ Διευκυντι/ριασ: 

 υντάςςεται πρωτόκολλο παραλαβήσ – παράδοςησ (Ζντυπο 1). Σο πρακτικό 

παραλαβισ – παράδοςθσ ςυντάςςεται, υπογράφεται και ςφραγίηεται ςε 4 (τζςςερα) 

αντίγραφα. το πρακτικό κα ςθμειϊνεται και θ παράδοςθ – παραλαβι όλων των 

κλειδάρικμων (User name και password) λειτουργίασ των διαδικαςιϊν του χολείου 

(κλειδάρικμοι e-mail, ΜySchool, υπολογιςτϊν, ςυςτθμάτων επικοινωνίασ, κλπ), χωρίσ 

βζβαια να καταγράφονται τα User name και Password, ςτο εν λόγω πρακτικό. 

 ε όςα χολεία υπάρχει ςφςτθμα V.B.I (Ζντυπο 2), κα ςταλεί επιπλζον πρακτικό 

παραλαβισ – παράδοςθσ.  

 ε όςα χολεία υπάρχει φάκελοσ κλθροδοτιματοσ ι ιδρυματικισ υποτροφίασ κλπ, κα 

υπάρξει επιπλζον πρακτικό παραλαβισ – παράδοςθσ γι αυτό.  

Σα πρακτικά παραλαβισ – παράδοςθσ, κα ςυνταχκοφν ςε τζςςερα (4) αντίγραφα το 

κακζνα ϊςτε:  

 από ζνα λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι, 

 ζνα παραμζνει ςτο ςχολείο τοποκζτθςθσ και  

 ζνα αποςτζλλεται ςτθ ΔΔΕ Αχαΐασ  



 

Οδηγίεσ για την Αρχική Ενημζρωςη των νζων Διευθυντϊν χολείων 

Ο/θ  νζοσ/α Διευκυντισ/ρια  ενθμερϊνεται από τον/τθν  προθγοφμενο/θ Διευκυντι/ρια  για :  

 Σθν υφιςτάμενθ πολιτικι και τουσ ςτόχουσ του ςχολείου.  

 Σθ λειτουργικι δομι του χολείου: τάξεισ, τμιματα, υποδιαιρζςεισ τμθμάτων, τμιματα 

ζνταξθσ, παράλλθλθ ςτιριξθ, εξεταςτικό κζντρο Πανελλαδικϊν.  

 Σουσ/τισ  μακθτζσ/ριεσ  με ειδικζσ ικανότθτεσ (ΑΜΕΑ) και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.  

 Σισ ςχεςιακζσ ςτάςεισ και ιδιομορφίεσ του ςχολείου, τθσ ςχολικισ κοινότθτασ 

(εκπαιδευτικοί, γονείσ, μακθτζσ) και των τρίτων.  

 Σα ςτοιχεία ςυνεργαςίασ με ΔΔΕ, γραφεία τθσ ΔΔΕ, χολικοφσ υμβοφλουσ και άλλεσ 

υπθρεςίεσ του ΤΠ.Π.Ε.Θ.  

 Σα ςτοιχεία του εκπαιδευτικοφ και (εάν υπάρχει) του διοικθτικοφ/ επικουρικοφ 

προςωπικοφ.  

 Σισ λειτουργικζσ, οργανωτικζσ και οικονομικζσ εκκρεμότθτεσ του ςχολείου.  

 Σουσ κλειδάρικμουσ λειτουργίασ όλων των ςυςτθμάτων.  

 Σα οικονομικά ςτοιχεία και τισ οικονομικζσ και λειτουργικζσ ςχζςεισ με: χολικι Κοινότθτα 

(οικονομικι), χολικι Επιτροπι, Δθμοτικι επιτροπι παιδείασ, Διμοσ (γενικά), Περιφζρεια 

(γενικά), ςυλλόγουσ & οργανϊςεισ οι οποίεσ ςχετίηονται με το χολείο.  

(Ζγγραφθ ενθμζρωςθ για οικονομικζσ εκκρεμότθτεσ και για το υπόλοιπο επιχορθγιςεων 

από τθ χολικι επιτροπι, παράδοςθ μετρθτϊν που πικανϊν είναι ςτα χζρια του 

Δ/ντι/ντριασ που αποχωρεί και είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκοφν μζχρι τθ τυπικι 

μεταβίβαςθ οικονομικϊν αρμοδιοτιτων από τθ ςχολικι επιτροπι). 

 Σισ εκκρεμότθτεσ ςχετικά με Ευρωπαϊκά Προγράμματα και ςυμμετοχζσ του χολείου.  

 Σα ςτοιχεία και τισ οικονομικζσ και λειτουργικζσ ςχζςεισ με Κλθροδοτιματα και παρόμοιεσ 

υποχρεϊςεισ.  

 Σα αρχεία παλαιϊν χολείων που τθροφνται ςτο χολείο.  

 Σα βιβλία και ςτοιχεία που τθροφνται (και τθροφνταν) ςτο χολείο και ιδιαίτερα:  

 Σο Μθτρϊο μακθτϊν και το αντίςτοιχο ευρετιριο. Εξετάηονται τυχόν εκκρεμότθτεσ 

ςυμπλιρωςθσ.  

 Σο ςφςτθμα MySchool. Εξετάηονται τυχόν εκκρεμότθτεσ ςυμπλιρωςθσ.  

 Σουσ φακζλουσ τοιχείων ειςόδου – εξόδου των Μακθτϊν  

 Σουσ φακζλουσ με τα Ατομικά Δελτία (Καρτζλεσ) μακθτϊν.  

 Σα βιβλία Πράξεων υλλόγου, Διευκυντι, χολικοφ υμβουλίου, Εξεταςτικοφ 

κζντρου Πανελλαδικϊν.  

 Σα βιβλία Πρωτοκόλλου  

 Σο βιβλίο Ημερολόγιο του Διευκυντι  



 

 Σο Αρχείο Βιβλίων και τοιχείων, ειδικά τα παλιά Βιβλία Μθτρϊου μακθτϊν, 

Οικονομικϊν, Μιςκοδοςίασ (αν και ςιμερα δεν υπάρχει αντίςτοιχθ υποχρζωςθ τιρθςθσ).  

 Σα βιβλία υλικοφ, βιβλιοκικθσ, αδειϊν προςωπικοφ, τροποποίθςθσ ςτοιχείων μακθτϊν, 

εκδρομϊν-επιςκζψεων και λοιπϊν, εφόςον υφίςτανται.  

 Σισ κζςεισ των Φακζλων Αρχειοκζτθςθσ (Φ), τόςο ςε υλικι όςο και ςε ψθφιακι μορφι.  

 Σο ςφςτθμα ψθφιακισ οργάνωςθσ του χολείου. ε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν 

υφίςταται κάτι εκ των ανωτζρω, δεν είναι ενθμερωμζνο ι δεν λειτουργεί ικανοποιθτικά 

(ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ τθσ) , θ νυν Διεφκυνςθ του χολείου, απλϊσ, μεριμνά για τθ 

δθμιουργία, ενθμζρωςθ ι τροποποίθςι του.  

 Σα δομικά ςτοιχεία, τισ εγκαταςτάςεισ, τα δίκτυα παροχϊν, τα ςυςτιματα αςφαλείασ, τα 

κλειδιά και τισ υποδομζσ του χολείου.  

 Σων οικονομικϊν προςόδων, τον τρόπο διεκπεραίωςθσ των διαδικαςιϊν προμθκειϊν ςε 

εξοπλιςμό και αναλϊςιμα, των οικονομικϊν απαιτιςεων ςε τρίτουσ (λογαριαςμοί 

παροχϊν κλπ).  

 Ειδικά ενθμερϊνεται για εκκρεμότθτεσ ςχετικά με τθν αςφάλεια των μακθτϊν και τισ 

ςυνκικεσ άνετθσ παροχισ εκπαιδευτικοφ και παιδαγωγικοφ ζργου.  

 Σισ διαδικαςίεσ και τισ ςυνκικεσ μεταφοράσ των μακθτϊν από και προσ το χολείο.  

 Σισ διαδικαςίεσ παραλαβισ βιβλίων  

 Σο κτθματολόγιο υποδομϊν ΣΠΕ ςχολείων 

 Ενθμζρωςθ για το email τθσ Δ/νςθσ του ςχολείου και αλλαγι κωδικϊν 

 Ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν ψθφιακι υπογραφι. 

ασ ευχόμαςτε ΚΑΛΗ ΔΤΝΑΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΑ ΝΕΑ Α ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ!  

 

 

 

 

 

υνθμμζνα:  1) Ζντυπο 1 «Πρωτόκολλο παράδοςθσ και παραλαβισ» 

2)Ζντυπο 2 «Πρωτόκολλο παράδοςθσ – παραλαβισ ςυςτιματοσ VBI» 

  Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  Δ/ΝΗ Δ.Ε ΑΧΑΪΑ 
 
 
 
       ΓΕΩΡΓΙΟ  ΑΦΡΑΣΗ 
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