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ΠΡΟΣ:

1. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΝΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ & Ε.Κ. ΑΧΑΪΑΣ
2. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΡΙΕΣ
Με ηλεκτρονική αλληλογραφία

Θέμα:
Οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας των
Διευθυντών/ντριών &
Υποδιευθυντών/ριών λόγω αυτοδίκαιης παράτασης της θητείας τους πέραν της
31ης/7/2020
Σχετ.: 1) Η με αρ. πρωτ. 14047/13-07-2020 «Διαπιστωτική Πράξη Περί Παράτασης Θητείας
Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας» του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αχαΐας (ΑΔΑ: 6Μ7Σ46ΜΤΛΗ-ΥΡΖ)
2) Έγγραφό μας με αρ. πρωτ. Φ11.1/10169/31-07-2017 «Οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας των
νέων Διευθυντών/ντριών»
3) Η με αρ. πρωτ. 14181/15-07-2020 «Διαπιστωτική Πράξη Περί Παράτασης Θητείας
Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας» του Διευθυντή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας (ορθή επανάληψη 21-07-2020) (ΑΔΑ: Ω1ΙΡ46ΜΤΛΗ-704)

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 14047/13-07-2020 Διαπιστωτικής Πράξης Περί Παράτασης
Θητείας Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας του Διευθυντή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 52
«Παράταση θητείας στελεχών εκπαίδευσης» του Ν.4692/12-06-2020 (ΦΕΚ111Α’),
παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τα εξής:
Α. Όσοι/ες Διευθυντές/ντριες εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη
της θητείας τους, δηλαδή πέραν της 31ης Ιουλίου 2020 και έως την επιλογή, τοποθέτηση και
ανάληψη υπηρεσίας νέων διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Αχαΐας, οφείλουν:
 Να συντάξουν και να υπογράψουν Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας λόγω αυτοδίκαιης
παράτασης της θητείας τους πέραν της 31ης/7/2020, στη σχολική μονάδα που
τοποθετήθηκαν με σχετική Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτικής
Ελλάδας, και συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με την ανωτέρω
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Διαπιστωτική Απόφαση. Το Πρακτικό θα συνταχθεί με τη λήξη της θητείας τους, με
ημερομηνία 31-07-2020 και ώρα 14.00 .
Η εν λόγω Πράξη ανάληψης υπηρεσίας, θα καταγραφεί στο Βιβλίο Πράξεων του/της
Διευθυντή/ντριας, σε συνέχεια των προηγούμενων Πράξεων του. Θεωρημένο
φωτοαντίγραφο της Πράξης ανάληψης θα σταλεί στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας για ενημέρωση του
Π.Μ του και τη συνέχιση του επιδόματος θέσης.



Οι Διευθυντές/ντριες, των οποίων παρατείνεται η θητεία τους με ημερομηνία λήξης στις
31/08/2020, λόγω συνταξιοδότησης, οφείλουν επίσης να προβούν στην σύνταξη Πράξης
ανάληψης, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και να αποστείλουν αντίγραφο στη
Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.



Ο/η Διευθυντής/ντρια που αποχωρεί στις 31/7/2020 από τη σχολική μονάδα λόγω μη
παράτασης της θητείας του, οφείλει να τηρήσει την εξής διαδικασία:





Να συντάξει Πράξη Αποχώρησης στο Βιβλίο Πράξεων του/της Διευθυντή/ντριας,
με ημερομηνία 31/7/2020 (ημερομηνία λήξης της θητείας του/της), με βάση την
Απόφαση του Περιφ/κου Δ/ντή Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτ. Ελλάδας με την οποία
τοποθετήθηκε. Στη συνέχεια θα «κλείσει» το Βιβλίο με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2020
και ώρα 14.00. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο της Πράξης αποχώρησης θα σταλεί στη
Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.



Να έρθει σε συνεννόηση με το/τη νέο/α Διευθυντή/ντρια που θα αναλάβει την
1/8/2020 , προκειμένου να τον/την ενημερώσει για την κατάσταση της Σχολικής
Μονάδας και τυχόν εκκρεμότητες καθώς και για την Παραλαβή-Παράδοση της
Σχολικής Μονάδας με τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Παράδοσης Παραλαβής. Σε
περίπτωση που η θέση του Διευθυντή/ντριας παραμένει κενή, ο/η απερχόμενος/η
θα παραδώσει το σχολείο στον
Υποδιευθυντή/ρια ή στον Αναπληρωτή/ρια
του/της.



Η Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας του/της νέου/ας Διευθυντή/ριας της σχολικής
Μονάδας που θα τοποθετηθεί στην κενούμενη θέση έως την επιλογή, τοποθέτηση
και ανάληψη της υπηρεσίας νέων στελεχών, θα καταγραφεί στο Βιβλίο Πράξεων
του Διευθυντή/ντριας με αριθμό Πράξης 1, με ημερομηνία 1/8/2020, με βάση
την σχετική Απόφαση τοποθέτησης του Διευθυντή Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, που θα εκδοθεί.
Θεωρημένο φωτοαντίγραφο της Πράξης ανάληψης θα σταλεί στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.



Ο /η Διευθυντής/ντρια που αποχωρεί από τη σχολική μονάδα στις 31/08/2020
λόγω συνταξιοδότησης θα ακολουθήσει την προαναφερόμενη διαδικασία πριν την
αποχώρησή του, σχετικά με την σύνταξη της Πράξης αποχώρησής του, το κλείσιμο
του Βιβλίου Πράξεων του/της Διευθυντή/ριας, την παράδοση-παραλαβή της
σχολικής μονάδας στο/στη νέο Διευθυντή/ρια που θα αναλάβει υπηρεσία την
1/9/2020.

Η Σύνταξη πρωτόκολλου παραλαβής – παράδοσης (Έντυπο 1). Το πρακτικό
παραλαβής – παράδοσης συντάσσεται, υπογράφεται και σφραγίζεται σε 4 (τέσσερα)
αντίγραφα.
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o από ένα αντίγραφο λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι,
o ένα αντίγραφο παραμένει στο σχολείο τοποθέτησης και
o ένα αντίγραφο αποστέλλεται στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας
Στο πρακτικό θα σημειώνεται και η παράδοση – παραλαβή όλων των κλειδάριθμων (User
name και password) λειτουργίας των διαδικασιών του Σχολείου (κλειδάριθμοι e-mail,
ΜySchool, υπολογιστών, συστημάτων επικοινωνίας, κλπ), χωρίς βέβαια να καταγράφονται τα
User name και Password, στο εν λόγω πρακτικό.
 Σε όσα Σχολεία υπάρχει σύστημα V.B.I. (Έντυπο 2), θα σταλεί επιπλέον πρακτικό
παραλαβής – παράδοσης.
 Σε όσα Σχολεία υπάρχει φάκελος κληροδοτήματος ή ιδρυματικής υποτροφίας κλπ,
θα υπάρξει επιπλέον πρακτικό παραλαβής – παράδοσης γι αυτό.


Β. Υποδιευθυντές/ριες, οι οποίοι/ες εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και
μετά τη λήξη της θητείας τους, δηλαδή πέραν της 31ης Ιουλίου 2020 και έως την επιλογή,
τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων Υποδιευθυντών/ριών σχολικών μονάδων και
Ε.Κ. Αχαΐας ή έως τη συνταξιοδότησή τους στις 31/8/2020, οφείλουν αντίστοιχα με τη
διαδικασία που θα ακολουθήσουν οι Διευθυντές/ριες να συντάξουν και να υπογράψουν
Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας λόγω αυτοδίκαιης παράτασης της θητείας τους πέραν της
31ης/7/2020 στη σχολική μονάδα που τοποθετήθηκαν. Η Πράξη Ανάληψης λόγω
παράτασης θητείας του/της Υποδιευθυντή/ριας θα καταγραφεί στο Βιβλίο Πράξεων του
Συλλόγου Διδασκόντων, με ημερομηνία 31/7/2020, σύμφωνα με την υπ΄αρ. πρωτ.
14181/15-07-2020 «Διαπιστωτική Πράξη Περί Παράτασης Θητείας Υποδιευθυντών/ντριών
σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας» του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αχαΐας (ορθή επανάληψη 21-07-2020) (ΑΔΑ: Ω1ΙΡ46ΜΤΛΗ-704) Θεωρημένο
φωτοαντίγραφο της Πράξης ανάληψης θα σταλεί στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας για ενημέρωση του
Π.Μ του και τη συνέχιση του επιδόματος θέσης.
Κατά τα λοιπά, ισχύει το έγγραφό μας με αρ. πρωτ. Φ11.1/10169/31-07-2017 «Οδηγίες για
την ανάληψη υπηρεσίας των νέων Διευθυντών/ντριών»

Ο Δ/ΝΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EVANGELIA
GIANNOPOULOU
Ημερομηνία: 2020.07.24 10:54:38 EEST
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΡΑΤΗΣ

ΠΕΑ΄ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ
Συνημμένα:

1) Έντυπο 1 «Πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής»
2) Έντυπο 2 «Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής συστήματος VBI»
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