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ΘΕΜΑ : «Οδηγίεσ για την ζναρξη τησ ςχολικήσ χρονιάσ» 
 
ε ςχζςθ με τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ/ντριεσ και 
Προϊςταμζνοι/νεσ, αφοφ ενθμερϊςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ αρμοδιότθτάσ τουσ, να προβοφν ςτισ 
παρακάτω ενζργειεσ που αφοροφν τθ ςχολικι τουσ μονάδα: 
 

1. Προςλήψεισ αναπληρωτϊν 
Oι Διευκυντζσ/ντριεσ και Προϊςταμζνοι/νεσ των ςχολείων παρακαλοφνται να τθροφν με απόλυτο 
τρόπο τθ διαδικαςία και τα χρονοδιαγράμματα ανάλθψθσ υπθρεςίασ των αναπλθρωτϊν 
εκπαιδευτικϊν, που ζχουν αποςταλεί ςτα ςχολεία και ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα μασ. 
 

2. Ανάληψη υπηρεςίασ 
Όλοι οι  εκπαιδευτικοί παρουςιάηονται  ςτθν οργανικι τουσ κζςθ και κάνουν ανάλθψθ υπθρεςίασ 
(με εξαίρεςθ εκπαιδευτικοφσ ςε  άδεια κφθςθσ , λοχείασ, ανατροφισ, αναρρωτικζσ και λοιπζσ 
άδειεσ , οι οποίοι/εσ παρουςιάηονται και κάνουν ανάλθψθ υπθρεςίασ με τθ λιξθ τθσ άδειάσ τουσ 
και μετά από ςυνεννόθςθ με τθ Διεφκυνςθ). 
Οι λειτουργικά υπεράρικμοι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτικοί ςτθ διάκεςθ, οι αποςπαςμζνοι από 
άλλα ΠΤΠΕ εκπαιδευτικοί κακϊσ και οι νεοδιοριηόμενοι/εσ, αναλαμβάνουν υπθρεςία ςτο 
ςχολείο τοποκζτθςισ τουσ (εξαιροφνται όςοι και όςεσ βρίςκονται ςε άδεια).  
Αφοφ ςυμπλθρωκοφν τα ζντυπα, ο/θ Διευκυντισ/ντρια ι Προϊςτάμενοσ/θ κεωρεί το γνιςιο τθσ 
υπογραφισ (εκτόσ τθσ δικισ τουσ, που το κάνει ο Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ) και τα αποςτζλλει με 
διαβιβαςτικό, θλεκτρονικά ςτο mail@dipe.arg.sch.gr. το διαβιβαςτικό κα αναφζρονται και τα 
ονόματα των εκπαιδευτικϊν που ανζλαβαν υπθρεςία. το κζμα του email κα αναγράφεται 
«ΔΙΑΒΙΒΑΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ / 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ…..» 
Εκπαιδευτικοί που ςυμπλθρϊνουν το ωράριό τουσ ςε περιςςότερα ςχολεία, κάνουν ανάλθψθ 
υπθρεςίασ ςτο ςχολείο κφριασ τοποκζτθςθσ. 
Οι εκπαιδευτικοί που βρίςκονται ςε μακροχρόνια και βραχυχρόνια άδεια κα αναλάβουν 
υπθρεςία τθν θμζρα που κα παρουςιαςτοφν ςτθ ςχολικι τουσ μονάδα. 
Δεν κα αναλάβουν υπθρεςία ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν με κθτεία ι 
απόςπαςθ ςε άλλουσ φορείσ ι κζςεισ. 

Σαχ. Δ/νςθ: Αμυμϊνθσ 7Β 
Σ.Κ. – Πόλθ: 21100 - Ναφπλιο 
Πλθροφορίεσ: Καραμάνοσ Θ.  
Σθλζφωνο: 2752027491 
E-mail: mail@dipe.arg.sch.gr 

 
Ναφπλιο, 31-08-2021 
Αρ. Πρωτ.:  3677 

 

Προσ:   Διευκυντζσ/ντριεσ, 
Προϊςταμζνουσ/νεσ ςχολικϊν μονάδων 
αρμοδιότθτάσ μασ. 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

--- 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 
ΣΜΗΜΑ Ε’ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 
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3. Myschool 

χετικά με τθν ενθμζρωςθ και τον ζλεγχο των καταχωρίςεων του myschool πρζπει μζχρι και τθν 
Παραςκευή, 03 Σεπτεμβρίου 2021 να ζχουν ολοκλθρωκεί τα παρακάτω:  
1. Να ελεγχκεί θ λειτουργικότθτα τθσ ςχολικισ μονάδασ (Σμιματα Γενικισ Παιδείασ) 
2. Να δθμιουργθκοφν τα τμιματα γενικισ παιδείασ, ολοθμζρου, ζνταξθσ, β ξζνθσ γλϊςςασ 
και να καταχωρθκοφν οι αντίςτοιχοι μακθτζσ ςε αυτά. Προςοχι: να μθν εμφανίηονται τμιματα 
με μθδζν (0) μακθτζσ! 
3. Να δθλωκοφν οι μακροχρόνιεσ άδειεσ.  
4. Να ελεγχκεί το προςωπικό τθσ ςχολικισ μονάδασ και να επικαιροποιθκοφν οι διευκφνςεισ 
κατοικίασ, τθλζφωνα επικοινωνίασ, email και ωράριο.  
5. Να πραγματοποιθκοφν ανακζςεισ μακθμάτων ςτο υπάρχον προςωπικό.  
 

4. Επικαιροποίηςη πίνακα εγγραφζντων 
Μζχρι και τθν Σετάρτθ 8 επτεμβρίου 2021 να αποςταλεί ψθφιακά υπογεγραμμζνοσ ο 
επικαιροποιθμζνοσ πίνακασ εγγραφζντων για τα Δθμοτικά χολεία και τα υποδείγματα 1 και 2 για 
τα Νθπιαγωγεία. Να αποςταλεί θλεκτρονικά ςτο ekpdipe@sch.gr με κζμα: «ΠΙΝΑΚΑ 
ΕΓΓΡΑΦΕΝΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ….» 
Επίςθσ, να ςυμπλθρωκεί θ google form: για Νθπιαγωγεία πατιςτε εδϊ, για Δθμοτικά χολεία 
πατιςτε εδϊ.  
Μετεγγραφι μακθτϊν που αλλάηει τθ λειτουργικότθτα τθσ ςχολικισ μονάδασ δεν υλοποιείται, 
παρά μόνο ζπειτα από επικοινωνία και ςυνεννόθςθ με τθ Διεφκυνςθ. 
 

5. Συνεδρίαςη Συλλόγου Διδαςκόντων 
Παρακαλοφμε να προγραμματιςτοφν άμεςα ςυνεδριάςεισ των υλλόγων Διδαςκόντων για τθν 
κατανομι τμθμάτων, ανακζςεισ μακθμάτων,  προγραμματιςμό ςχολικισ μονάδασ, χζδιο Δράςθσ 
ςχολικισ μονάδασ κτλ. Αντίγραφα των πρακτικϊν να κοινοποιοφνται ςτον Προϊςτάμενο 
Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων (ekpdipe@sch.gr ). 
Παράλλθλα, πρζπει να ζχουν οριςτεί και οι υπεφκυνοι ολοιμερου προγράμματοσ ςφμφωνα με το 
ωρολόγιο πρόγραμμα που κα ςυνταχκεί. Για τθν υποβολι του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου 
Προγράμματοσ προσ κεϊρθςθ κα επανζλκουμε με νεότερο ζγγραφό μασ.  
  
τισ ολιγοκζςιεσ ςχολικζσ μονάδεσ που δεν ζχει οριςτεί Προϊςτάμενοσ/θ, κακικοντα 
Προϊςταμζνου κα εκτελεί προςωρινά ο αρχαιότεροσ ςε βακμό και πλεονάηοντα χρόνο 
(προθγοφνται οι ζχοντεσ οργανικι κζςθ ςτθ ςχολικι μονάδα), υπογράφοντασ με τθν ζνδειξθ 
«Ο/Η Προϊςτάμενοσ/θ τθσ χολικισ Μονάδασ κ.α.α.»  
 
 
 

Καλι ςχολικι χρονιά ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ. 
 

Η Διευκφντρια Π.Ε. Αργολίδασ 
 
 

Αικατερίνθ Χρ. Δουράνου, M.Ed. 
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