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κ.κ. Διευκυντζσ/ντριεσ χολικϊν 

Μονάδων Δ.Ε. & Ε.Κ. Αιτωλ/νίασ 

 

 

Θ Ε Μ Α: «Ανάλθψθ υπθρεςίασ Διευκυντϊν/ντριϊν χολικϊν Μονάδων Δ.Ε. & Ε.Κ. Αιτωλ/νίασ»  

 

 Μετά τθν επιλογι και τθν τοποκζτθςι ςασ ωσ Διευκυντϊν των χολικϊν Μονάδων 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Εργαςτθριακϊν Κζντρων τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ 

Αιτωλ/νίασ, κζλω να ςασ ςυγχαρϊ και να ςασ ευχθκϊ ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ςτο δφςκολο ζργο που 

αναλαμβάνετε ςιμερα. 

 Θζλω να είςτε ςίγουροι ότι εκ μζρουσ μου, ωσ Διευκυντισ Δ.Ε. Αιτωλ/νίασ αλλά και 

εκ μζρουσ των ςυνεργατϊν μου ςτθ Διεφκυνςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ κα ζχετε τθν πλιρθ βοικεια 

και ςυνεργαςία για τθν επίτευξθ των ςτόχων του κακενόσ ςασ ξεχωριςτά και ολόκλθρθσ τθσ 

χολικισ Μονάδασ, τθ διεφκυνςθ τθσ οποίασ πλιρωσ, ςασ εμπιςτευόμαςτε. 

 Για το νζο ςχολικό ζτοσ, που ςε λίγο κα αρχίςει, πιςτεφω ότι με ςυςτθματικι 

δουλειά, αγακι ςυνεργαςία, απαραίτθτθ αλλθλοβοικεια και πίςτθ ςτισ δυνατότθτζσ μασ κα 

μπορζςουμε όλοι να υπερβοφμε τισ δυςκολίεσ, τισ αντιξοότθτεσ και τα προβλιματα που, 

αναμφίβολα, κα παρουςιαςτοφν. 

Αυτό που τϊρα προζχει για τον κακζνα, και ιδιαίτερα για όποιον αναλαμβάνει τα  

κακικοντα του Διευκυντι/ντριασ για πρϊτθ φορά, είναι να προετοιμαςτεί, όςο γίνεται 

καλφτερα, και να προγραμματίςει τισ πρϊτεσ, άμεςεσ ενζργειζσ του. Η πλιρθσ και λεπτομερισ 

ενθμζρωςθ για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν τθ χολικι Μονάδα είναι κακικον των 42 
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Διευκυντϊν που αναλαμβάνουν τθ διεφκυνςθ  τθσ νζασ τουσ Μονάδασ, όπωσ είναι κακικον και 

των υπόλοιπων 42 Διευκυντϊν να διορκϊςουν τα προβλιματα που ζχουν εντοπίςει και να 

βελτιϊςουν τθν κατάςταςθ τθσ Μονάδασ που ιδθ γνωρίηουν καλά.   

Η ενθμζρωςθ για το υπάρχον εκπαιδευτικό και διοικθτικό προςωπικό και θ 

ςυμπλιρωςθ των βάςεων δεδομζνων που ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ, όπωσ το myschool (που 

ζχει εξελιχκεί εντυπωςιακά), κα πρζπει να γίνεται ανελλιπϊσ και ςε κακθμερινι βάςθ, κακϋ 

όλθ τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ. Σο κζμα αυτό είναι κρίςιμο για εμάσ και το Τπουργείο Παιδείασ, 

προκειμζνου να καλφψουμε το ςυντομότερο τα κενά που κα υπάρξουν ςε διδακτικό 

προςωπικό. Εξυπακοφεται ότι όπωσ όλοι οι εκπαιδευτικοί ζτςι και οι Διευθυντζσ 

ςυμπληρώνουν εξολοκλήρου το υποχρεωτικό τουσ ωράριο.  

Περιςςότερα ωςτόςο, κα ζχουμε τθν ευκαιρία να ςυηθτιςουμε ςε ςυνάντθςθ 

Διευκυντϊν που κα οργανωκεί ςτο πρϊτο δεκαιμερο του επτεμβρίου για τθν καλφτερθ 

προετοιμαςία και τον προγραμματιςμό του νζου ςχολικοφ ζτουσ. Εξυπακοφεται ότι θ παρουςία 

όλων ςε αυτι τθ ςυνάντθςθ κεωρείται άκρωσ απαραίτθτθ (Για τισ λεπτομζρειεσ κα υπάρξει 

ςχετικι ανακοίνωςθ μετά τθν 01-09-2017. Γι αυτό το κζμα και για άλλα, παρακαλοφμε να 

ενθμερϊνεςτε από τθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςισ μασ, και φυςικά, από το θλεκτρονικό 

ταχυδρομείο τθσ χολικισ Μονάδασ). 

Αυτι τθν ϊρα, ςασ καλϊ την Τρίτη 01-08-2017 (από τισ 08:00 π.μ. ζωσ και 12:00 μ.μ.) 

να αναλάβετε υπηρεςία ςτα Γραφεία τησ Διεφθυνςησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ 

Αιτωλ/νίασ (Κφπρου 20 – 30200 - Μεςολόγγι). Η Απόφαςθ του Περιφερειακοφ Δ/ντι Π. & Δ. 

Εκπ/ςθσ Δυτ. Ελλάδασ που αφορά τθν τοποκζτθςι ςασ, φζρει τον αρικμό πρωτοκόλλου: 

Φ32.3/7592/28-07-2017 (ΑΔΑ: 71Θ4653Π-9Α),  ο οποίοσ κα αναφζρετε ςτθν Πράξθ 

Ανάλθψθσ Τπθρεςίασ, που κα ςυνταχκεί από τθν υπθρεςία μασ. 

Οι Διευθυντζσ που αναλαμβάνουν καθήκοντα για πρώτη φορά καλοφνται την ίδια 

ημζρα (01-08-2017) και ώρα 09:00 π.μ. για ενημζρωςη ςτα Γραφεία τησ Διεφθυνςησ Δ.Ε. 

Αιτωλ/νίασ. 

Μετά τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ ςτα Γραφεία τθσ ΔΙΔΕ Αιτωλ/νίασ, κα ακολουκιςει 

ανάλθψθ υπθρεςίασ ςτθ ςχολικι μονάδα που τοποκετθκικατε ωσ Διευκυντισ/ντρια (ςτο 

βιβλίο του πρακτικοφ του Διευκυντι) με αρικμό Πράξθσ (Πράξθ 1θ). Σο ςυγκεκριμζνο βιβλίο κα 
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πρζπει να κλείςει τθν 31-07-2017. Όςοι Διευκυντζσ/ντριεσ παραμζνουν ςτο ίδιο ςχολείο, 

απαιτείται να κάνουν και αυτοί πράξθ ανάλθψθσ υπθρεςίασ.    

Θεωρθμζνα φωτοαντίγραφα τθσ παραπάνω Πράξθσ κα αποςταλοφν α) ςτθ χολικι 

Μονάδα που αναλαμβάνετε ωσ Διευκυντισ/ντρια, β) ςτθ χολικι Μονάδα τθσ οργανικισ ςασ 

κζςθσ. Επίςθσ κα ενθμερωκεί α) ο ατομικόσ ςασ φάκελοσ, και β) θ μθχανογράφθςθ τθσ 

υπθρεςίασ μασ προκειμζνου να ςασ χορθγθκεί το ανάλογο επίδομα για τθ κζςθ ευκφνθσ που 

αναλαμβάνετε.   

Σαυτόχρονα, ςτθν περίπτωςθ που ςτθ χολικι Μονάδα αναλαμβάνει κακικοντα 

νζοσ/νζα Διευκυντισ/ντρια, κα πρζπει να ςυνταχκεί ςχετικό Πρωτόκολλο Παράδοςθσ και 

Παραλαβισ που κα υπογραφεί από τον Παραδίδοντα και τον Παραλαμβάνοντα Διευκυντι τθσ 

Μονάδασ (Ενδεικτικό χζδιο Πρωτοκόλλου κα αποςταλεί με το θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτισ 

χολικζσ Μονάδεσ). 

Για τα Γενικά Λφκεια και ΕΠΑΛ κα πρζπει να ςυνταχκεί ξεχωριςτό Πρωτόκολλο 

Παράδοςθσ και Παραλαβισ του ςυςτιματοσ VBI (Ενδεικτικό χζδιο Πρωτοκόλλου κα 

αποςταλεί με το θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτισ χολικζσ Μονάδεσ).  

Επίςθσ, θα πρζπει άμεςα να ενημερώςετε και το Ι.Κ.Α. (νζοι και παλιοί) για την 

τοποθζτηςή ςασ ώςτε να αποφφγετε πρόςτιμο που θα επιβαρφνει τον προχπολογιςμό τησ 

Σχολικήσ Επιτροπήσ που ανήκετε.  

Σελειϊνοντασ, κζλω και πάλι να ςασ ευχθκϊ ΚΑΛΟ ΚΟΤΡΑΓΙΟ, ΚΑΛΗ ΔΤΝΑΜΗ ΚΑΙ 

ΠΙΣΗ ςτο ζργο που αναλαμβάνετε. 

 ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ. 

 

  

Ο Διευκυντισ Δ.Ε. Αιτωλ/νίασ 

 
Χριςτοσ Κ. Καηαντηισ 

ΠΕ19, Μed 

 


