
ΘΕΜΑ: «Διαδικασία ανάληψης καθηκόντων των Διευθυντών που τοποθετούνται από 1 
Αυγούστου 2017». 

 
Με την ευκαιρία της επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών σχολικών μονά-

δων, συγχαίρω όσες και όσους συναδέλφους αναλαμβάνουν καθήκοντα Διευθυντή και εύ-
χομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 

Οι Διευθυντές σχολικών μονάδων που θα αναλάβουν υπηρεσία την 1η Αυγούστου 
2017 θα πρέπει: 

Την 1η Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και από ώρα 08:00 έως και 12:00 να υπογρά-
ψουν πράξη ανάληψης υπηρεσίας στη ΔΔΕ Σερρών στο Γραφείο Εκπαιδευτικών Θεμάτων. 

Την ίδια ημέρα, μετά την ανάληψη υπηρεσίας στα γραφεία της ΔΔΕ Σερρών, να κά-
νουν πράξη ανάληψης υπηρεσίας στο βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή του σχολείου τοποθέ-
τησης με αριθμό πράξης 1 (το βιβλίο θα κλείσει στις 31 Ιουλίου 2017 από τον προηγούμενο 
Διευθυντή). Σημειώνεται ότι όσες και όσοι διευθυντές παραμένουν στο ίδιο σχολείο, απαι-
τείται να κάνουν και αυτοί πράξη ανάληψης υπηρεσίας. 

Στη συνέχεια, την ίδια μέρα (1-8-2017), μετά την ανάληψη υπηρεσίας στο σχολείο, 
να συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής (μόνο στα σχολεία που υπάρχει αλλαγή 
Διευθυντή). Το πρακτικό παράδοσης - παραλαβής συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα: 
από ένα λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι, ένα παραμένει στο σχολείο και ένα αποστέλλεται 
στη ΔΔΕ Σερρών. Σημείωση: για τα Λύκεια θα υπάρξει ξεχωριστό πρακτικό παράδοσης - πα-
ραλαβής για το σύστημα VBI. 
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Συνημμένα: 
1. Υπόδειγμα πρωτοκόλλου παραλαβής – παράδοσης για το V.B.I. 
2. Υπόδειγμα πρωτοκόλλου παραλαβής – παράδοσης αρχείου σχολείου. 
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   Σέρρες, 28 Ιουλίου 2017 
   Αριθ. Πρωτ. Φ.11.1/7423 
 

ΠΡΟΣ: 
 
Τις Διευθύντριες και τους Διευθυντές 
των σχολικών μονάδων της περιοχής 
ευθύνης μας. 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
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