
Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως (ΣΕξΑ) Ενημερωτική-Επιμορφωτική Συνάντηση 

Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών και προσληφθέντων προσ. αναπληρωτών 

Εκπαιδευτικών & Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. (Ι.Δ.Ο.Χ.) Α.Π.Ω. και Α.Μ.Ω.                                      

για το διδακτικό έτος 2021-2022

Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας



Ι. Καθήκοντα εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης 

ΙΙ. Διοίκηση της Σχολικής Μονάδας



Ι. Καθήκοντα εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης 

Ια. Ο εκπαιδευτικός ως Δημόσιος Υπάλληλος (Δ.Υ.)

Ιβ. Ο εκπαιδευτικός ως μέλος μιας Σχολικής Μονάδας

Ιγ. Ο εκπαιδευτικός ως στέλεχος μιας Σχολικής Μονάδας



Ι. Καθήκοντα εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης

Ια. Ο εκπαιδευτικός ως Δημόσιος Υπάλληλος (Δ.Υ.)

Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ. Α΄/09-02-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»

(«Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας ή Υ.Κ.»)

Α. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Γ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΑΡΚΑΣ



Α. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Πολιτική ουδετερότητα

2. Ελευθερία της έκφρασης

3. Οικονομική ελευθερία

3.α Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

3.β Συμμετοχή σε εταιρείες

3.γ Απαγόρευση κατοχής δεύτερης (2ης) θέσης



Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Ι)

1.   Μονιμότητα

2.   Αποδοχές

3.   Συνδικαλιστική Ελευθερία - Απεργία

4.   Άδειες

Ι Κανονικές άδειες

ΙΙ Αναρρωτικές άδειες

ΙΙ.α Βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια χωρίς τη γνωμάτευση  

υγειονομικής επιτροπής

ΙΙ.β Αναρρωτική άδεια με τη γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής

ΙΙ.γ Άδεια για δυσίατα νοσήματα

Ι. Άδειες κύησης – λοχείας και υιοθεσίας

ΙΙ.Άδεια επαπειλούμενης κύησης

Άδεια ανατροφής τέκνου

Άδειες εξετάσεων



Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΙΙ)

5. Ειδικές άδειες

α΄ Γάμου

β΄ Θανάτου συγγενικού προσώπου

γ΄ Συμμετοχής σε δίκη

δ΄ Εκλογική άδεια

ε΄ Αιμοδοτική άδεια

στ΄ Άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους

ζ΄ Άδεια απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης

η΄ Άδεια σε εκπαιδευτικούς που πάσχουν οι ίδιοι ή η σύζυγος 

ή το τέκνο τους από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές

μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας

θ΄ Άδεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή



Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΙΙΙ)

6.  Εκπαιδευτικές άδειες

α΄ Άδεια για συμμετοχή σε προγράμματα

μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους 

μεταπτυχιακής εκπαίδευσης

7.  Άδειες χωρίς αποδοχές

α΄ Για προσωπικούς λόγους

β΄ Για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους

γ΄ Για οικογενειακούς λόγους

δ’ Για ανατροφή παιδιού έως και 6 ετών

ε΄ Για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών



Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΙV)

8.  Άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών

α΄ Άδεια κύησης – λοχείας σε αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς

β΄ Αναρρωτική άδεια σε αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς

9. Άδειες αποσπασμένων εκπαιδευτικών



Γ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

1. Πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην  Πατρίδα

2. Εκτέλεση υπηρεσίας

3. Νομιμότητα των υπηρεσιακών ενεργειών και υποχρέωση υπακοής

4. Αμεροληψία

5. Εχεμύθεια

6. Αξιοπρεπής και καλή συμπεριφορά



Ι. Καθήκοντα εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης

Ιβ. Ο εκπαιδευτικός ως μέλος μιας Σχολικής Μονάδας

Η αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (νυν Υ.ΠΑΙ.Θ.)

«Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών

υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών

των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων διδασκόντων»

(«Καθηκοντολόγιο»)    [ 16 τροποποιήσεις από 01-2003 έως 04-2019 ]

Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/τ.Α΄/01-08-2017) «Οργάνωση και Λειτουργία των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών

Σχολείων» μετά την διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 112 Α΄

[ 9 τροποποιήσεις από 03-2018 έως 02-2021 ]

Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών

και άλλες διατάξεις»



Η αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.                             

(νυν Υ.ΠΑΙ.Θ.) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων                   

των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών                        

και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων διδασκόντων»

Άρθρο 36

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών διδασκόντων

Άρθρο 37

Σύνθεση και λειτουργία του Συλλόγου των Διδασκόντων (ΣΔ)

Άρθρο 38

Έργο του Συλλόγου των Διδασκόντων

Άρθρο 39

Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Συλλόγου των Διδασκόντων



Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/τ. Α΄/01-08-2017) «Οργάνωση και Λειτουργία των Νηπιαγωγείων 

και Δημοτικών Σχολείων» μετά την διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 112 Α΄ 

Άρθρο 11 

A. Ωρολόγιο Πρόγραμμα και κατανομή τάξεων Δημοτικού Σχολείου

B. Ωρολόγιο Πρόγραμμα και κατανομή τάξεων Νηπιαγωγείου  

Άρθρο 12 

Εφημερία 

Άρθρο 13 

Παρακολούθηση φοίτησης μαθητών

Άρθρο 14 

Παιδαγωγικές συναντήσεις και ενημέρωση για θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών                        

και μαθητριών  

Άρθρο 15       

Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων και Σχολικού Συμβουλίου 

Άρθρο 18 

Έναρξη Ημερήσιου Προγράμματος Προσέλευση - Αποχώρηση μαθητών Ασφάλεια μαθητών 



Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.α΄/03-08-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση                               

των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 92

Ενδοσχολικοί Συντονιστές

Άρθρο 96 

Συμμετοχή εκπαιδευτικών στην ενδοσχολική επιμόρφωση

Άρθρο 97 

Υπαλλακτικός τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων των άρθρων 47 και 47Α                                      

του ν. 4547/2018 από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας

Άρθρο 100 

Ανάθεση διδασκαλίας από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας

Άρθρο 101 

Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής 

μονάδας - Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985

Άρθρο 102 

Ορισμός υπεύθυνων τμημάτων και μαθητικών κοινοτήτων



Άσκηση καθηκόντων κατά την εφημερία

Τήρηση ημερήσιου ωραρίου απασχόλησης



Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Σχολικών Μονάδων «ΜySchool» 

https://myschool.sch.gr/ 

Ο/Η Διευθυντής/ντρια και ο/η Προϊστάμενος/η της Σχολικής 

Μονάδας/Διεύθυνσης Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνος/η για την 

καταγραφή, εισαγωγή, επιβεβαίωση και οριστικοποίηση των στοιχείων 

λειτουργίας.

Η επικαιροποίηση της καταχώρισης των απαραίτητων στοιχείων                       

είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται την 1η και 15η ημέρα                         

κάθε μήνα για τις Σχολικές Μονάδες (δηλαδή δύο φορές κάθε μήνα).

Στην περίπτωση Σαββατοκύριακου ή αργίας, η παραπάνω υποχρέωση 

μετατίθεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.



Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας 

Άρθρο 37 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄)

Αριθμ. 13423/ΓΔ4/04-02-2021 (ΦΕΚ 491 Β΄) Υ.Α.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται ύστερα

από εισήγηση του/της Διευθυντή/ντριας ή Προϊσταμένου/ης

της Σχολικής Μονάδας και με τη συμμετοχή όλων των μελών

του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς

και εκπροσώπου του οικείου Δήμου.Εγκρίνεται από τον/την Συντονιστή/τρια

Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.), ο/η οποίος/α

έχει την παιδαγωγική ευθύνη της Σχολικής

Μονάδας, καθώς και από τον/την Διευθυντή/ντρια

Εκπαίδευσης.

Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας 

των Σχολικών Μονάδων,                                     

από το Ι.Ε.Π.



Περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

της Σχολικής Μονάδας

Οι κεντρικοί άξονες του Εσωτερικού Κανονισμού 

1.Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό.

2. Συμπεριφορά μαθητών/τριών - Παιδαγωγικός έλεγχος

3. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού

4. Σχολικές Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες

5. Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας - Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων

6. Ποιότητα του σχολικού χώρου

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής 

διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.



Ιστοσελίδα Σχολικής  Μονάδας

Περιεχόμενο Ιστοσελίδας  (κατ’ ελάχιστο):

1) Πληροφορίες για το διδακτικό προσωπικό,                       

τις υποδομές και τον εξοπλισμό της Σχολικής Μονάδας 

2) Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας 

που ισχύει ανά σχολικό έτος, καθώς και πιθανές 

τροποποιήσεις του

3) Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τους εκπαιδευτικούς

ομίλους και κάθε είδους δράσεις, αθλητικές, 

πολιτιστικές, κοινωνικές που υλοποιούνται από τη 

Σχολική Μονάδα

4) Το Σχέδιο Δράσης που εκπονεί η Σχολική Μονάδα 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του Ν.4692/2020 

(ΦΕΚ 111 Α΄)

5) Τα αποτελέσματα της Εσωτερικής Αξιολόγησης

που εξάγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34                     

του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄)

Κάθε Σχολική Μονάδα οφείλει να δημιουργεί

και να λειτουργεί, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας

ή του/της Προϊσταμένου/ης της, ιστοσελίδα

στο διαδίκτυο.

(άρθρα 105 & 106 του Ν.4823/2021, ΦΕΚ 136 Α΄)



Ι. Καθήκοντα εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης

Ιγ. Ο εκπαιδευτικός ως στέλεχος μιας Σχολικής Μονάδας

ΠΟΛΥΘΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ                    

(από 4/θέσιο και άνω)

Ο/Η  Διευθυντής/ντρια

Ο/Η  Υποδιευθυντής/ντρια

ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ                   

(1/θέσιο, 2/θέσιο & 3/θέσιο)

Ο/Η  Προϊστάμενος/η



Ι. Καθήκοντα εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης

Ιγ. Ο εκπαιδευτικός ως στέλεχος μιας Σχολικής Μονάδας

Όργανα Διοίκησης στη Σχολική Μονάδα

ΜΟΝΟΜΕΛΗ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ

Ο/Η Διευθυντής/ντρια Σύλλογος Διδασκόντων (Σ.Δ.)

Ο/Η Υποδιευθυντής/ντρια

Ο/Η Προϊστάμενος/η



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                       
Π.Ε. & Δ.Ε. 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ                                
(Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό Σχολείο)   

«Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης λειτουργούν,                         

ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες, 

σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται στην 

περ. ι΄ της παρ.1 του άρθρου 1 

του ν.2986/2002 (Α΄24) όπως ισχύει»

α΄ εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 51 

του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) 





ΙΙ. Διοίκηση της Σχολικής Μονάδας



Το σχολείο ως ανοικτό σύστημα



Τα πλαίσια μιας Σχεσιοδυναμικής Τάξης



Όργανα Διοίκησης στη Σχολική Μονάδα

ΜΟΝΟΜΕΛΗ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ

Ο/Η Διευθυντής/ντρια Σύλλογος Διδασκόντων (Σ.Δ.)

Ο/Η Υποδιευθυντής/ντρια

Ο/Η Προϊστάμενος/η



Αρχές της Δημόσιας Διοίκησης (α)

• Η αρχή της νομιμότητας, η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου 
και συνεπάγεται ότι η διοίκηση λειτουργεί στο πλαίσιο των νόμων. 

• Η αρχή της υπεροχής και της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος. 

• Η αρχή της δράσης της διοικήσεως, η οποία υλοποιείται ως νόμιμη και ως 
θεμιτή δράση, δηλαδή υπό προϋποθέσεις και όταν εμφανίζεται ως αναγκαία για 
την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. 



Αρχές της Δημόσιας Διοίκησης (β)

• Η αρχή της συνέχειας της λειτουργίας των υπηρεσιών της διοίκησης.

• Η αρχή της ακροάσεως των διοικουμένων

(άρθρο 20 § 2 Σ). 

• Η αρχή της χρηστής διοικήσεως, η οποία πρέπει να σέβεται την προστασία των 
δικαιωμάτων του διοικουμένου και να λειτουργεί με επιείκεια. 

• Η αρχή της καλής πίστης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του 
διοικούμενου.



Αρχές της Δημόσιας Διοίκησης (γ)

• Η αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή της επιλογής μέσων ανάλογων προς τον 
επιδιωκόμενο από τα όργανα της δημόσιας διοίκησης σκοπό. 

• Η αρχή της αμεροληψίας των οργάνων της δημόσιας διοίκησης κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους. 

• Η αρχή της ισότητας, και ειδικότερα της αναλογικής ισότητας.



Αρχές της Δημόσιας Διοίκησης (δ)

• Η αρχή της αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων. 

• Η αρχή του ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, 

η οποία υλοποιείται μέσα από την άσκηση του δικαιώματος 
αναφοράς στις διοικητικές αρχές και από 

το δικαίωμα προσφυγής στην δικαιοσύνη κατά πράξεων των 
οργάνων της δημόσιας διοίκησης.



Ο Σύλλογος Διδασκόντων (Σ.Δ.) της Σχολικής Μονάδας

• Συμμετέχοντες 

[διδάσκοντες-εκπρόσωποι 
μαθητών (Βθμια)-προϊστάμενες 
αρχές]

• Προεδρεύων/ουσα

• Υποχρεωτικότητα της 
συμμετοχής

• Ώρες συνεδρίασης

• Είδη συνεδριάσεων [τακτικές-
έκτακτες]

• Εισηγήσεις-τήρηση πρακτικών

• Θέματα συνεδριάσεων-λήψη 
αποφάσεων

• Ψηφοφορία



Τα όργανα λαϊκής συμμετοχής στην εκπαίδευση

Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ)

Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΠΔΕ)

Νομαρχιακές και επαρχιακές επιτροπές παιδείας *

Δημοτικές ή Κοινοτικές επιτροπές παιδείας *

Σχολικά Συμβούλια 

Σχολικές Επιτροπές (Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου) 

Οργανώσεις Γονέων        Σύλλογος Γονέων Σχολείου          {επίπεδο Σχ. Μονάδας}

Ένωση Γονέων Νομού                  {επίπεδο νομού}

Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων   {επίπεδο εθνικό}



Α.  Διακίνηση Διοικητικών Εγγράφων

Β.  Σύνταξη και αποστολή υπηρεσιακού εγγράφου

Γ.  Ανταπόκριση σε έγγραφα αιτήματα 

(υπηρεσιών & πολιτών)



Κανονισμός Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών 

(Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 

& Αποκέντρωσης, Β΄ έκδοση,  2003) 
Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς 

(Υπουργείο  Διοικητικής Μεταρρύθμισης                  

και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης,  2012)



Οδηγός χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας 

στα διοικητικά έγγραφα 

(Υπουργείου Εσωτερικών,  2014)

Οδηγός Διαφορετικότητας για Δημοσίους 

Υπαλλήλους με σκοπό την καταπολέμηση 

των Διακρίσεων 

(Συνήγορος του Πολίτη-ΣτΠ, 2013)



Α. Διακίνηση Διοικητικών Εγγράφων  

Τι είναι διοικητικό έγγραφο;

«Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις,

μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης,

γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις»

άρθρο 5§1 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄, Κ.Δ.Δ.

«Έγγραφα που έχουν συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους από δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό

ή πρόσωπο που ασκεί δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία αποτελούν πλήρη απόδειξη για όλους ως

προς όσα βεβαιώνονται στο έγγραφο ότι έγιναν από το πρόσωπο που συνέταξε το έγγραφο

ή ότι έγιναν ενώπιόν του, αν το πρόσωπο αυτό είναι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο να κάνει αυτή

τη βεβαίωση. Ανταπόδειξη επιτρέπεται μόνο με προσβολή του εγγράφου ως πλαστού»

άρθρο 438 του Π.Δ. 503/1985, ΦΕΚ 182 Α΄, ΚΠολΔ

Ηλεκτρονικά έγγραφα  → δημιουργήματα της ηλεκτρονικής τεχνολογίας 

(εγγραφή οποιασδήποτε πληροφορίας, εικόνας, συμβόλου ή ήχου) 

Γνήσια ηλεκτρονικά έγγραφα:   καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων σε μαγνητικό υλικό
(σκληρό δίσκο, οπτικό ψηφιακό δίσκο-cd, μεταφερόμενη κάρτα μνήμης χωρίς

μηχανικά μέρη για την αποθήκευση υπολογιστικών πληροφοριών-stick  κλπ)

Μη Γνήσια ηλεκτρονικά έγγραφα: τηλεομοιότυπο (fax) , τηλέτυπο (telex)



Προϋποθέσεις εγκυρότητας (μεταξύ άλλων) 

ενός δημοσίου εγγράφου: 

1. Το πρόσωπο που συντάσσει το έγγραφο να είναι όργανο

της Δημόσιας Διοίκησης.

2. Ο υπάλληλος που εκδίδει το έγγραφο απαιτείται

να έχει αρμοδιότητα «καθ΄ ύλην».

3. Ο υπάλληλος που εκδίδει το έγγραφο απαιτείται

να είναι αρμόδιος κατά τόπο.

4. Το έγγραφο να συντάσσεται κατά τους νόμιμους τύπους.

Α. Διακίνηση Διοικητικών Εγγράφων  



► Το ευρείας χρήσης έγγραφο 

► Την εισήγηση 

► Την απόφαση 

► Την εγκύκλιο 

► Τη διαταγή 

► Τα σημειώματα (Υπηρεσιακά-Ενημερωτικά) 

► Τις αιτήσεις - αναφορές υπαλλήλων 

► Τις αιτήσεις - αναφορές πολιτών 

► Το τηλεγράφημα και το τηλετύπημα (Telex) 

► Το τηλεομοιότυπο (Fax) 

► Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Ε‐mail) 

► Τα πρακτικά (αποτελούν ιδιαίτερη περίπτωση διοικητικών εγγράφων)

Η αλληλογραφία στις Δημόσιες Υπηρεσίες διεξάγεται με τα παρακάτω είδη εγγράφων:

Α. Διακίνηση Διοικητικών Εγγράφων  



Το σύνολο των ενεργειών με τις οποίες επιτυγχάνεται η ασφαλής και ταχεία προώθηση
της αλληλογραφίας στους αποδέκτες, με παραδοσιακά ή με ηλεκτρονικά μέσα

Τι είναι η διακίνηση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας;

Α. Διακίνηση Διοικητικών Εγγράφων  

Από την 1η Ιανουαρίου 2021

Κατάργηση της διακίνησης, μέσω 

τηλεομοιοτυπίας (fax), εγγράφων, 

διοικητικών και μη, μεταξύ των φυσικών 

ή νομικών προσώπων

ή νομικών οντοτήτων και των 

υπηρεσιών του Δημοσίου

(άρθρο 99  Ν.4727/2020, ΦΕΚ 184 Α΄)



Χρήσιμοι όροι διακίνησης της αλληλογραφίας

♦ Πρωτόκολλο (έντυπο ή ηλεκτρονικό)

♦ Αριθμός πρωτοκόλλου

♦ Εισερχόμενο έγγραφο

♦ Εξερχόμενο έγγραφο

♦ Οίκοθεν ενέργεια

Α. Διακίνηση Διοικητικών Εγγράφων  



Π.Δ. 63/1981 (ΦΕΚ 22 Α΄)

«Περί αρχειοθετήσεως εγγράφων 
των περιφερειακών υπηρεσιών                
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας                      
και Θρησκευμάτων»

Αρχειοθέτηση εγγράφων 
των Υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (νυν Υ.ΠΑΙ.Θ.)

Α. Διακίνηση Διοικητικών Εγγράφων  



Α. Διακίνηση Διοικητικών Εγγράφων  

Προώθηση της αλληλογραφίας στους αποδέκτες με παραδοσιακά μέσα

(ταχυδρομείο ή επίδοση)



Βιβλίο  Διεκπεραίωσης

Α. Διακίνηση Διοικητικών Εγγράφων  



Α. Διακίνηση Διοικητικών Εγγράφων  

Αποδεικτικό επίδοσης εγγράφου



Α. Διακίνηση Διοικητικών Εγγράφων  



Α. Διακίνηση Διοικητικών Εγγράφων  

Εισερχόμενη Αλληλογραφία

↓

Χαρακτηρισμός εγγράφων

↓

Καταχώρηση στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου (Κοινό ή Εμπιστευτικό)

↓

Διοικητικές Ενέργειες 

(αρχειοθέτηση-απάντηση) 

↓

Διαδικασία εξερχόμενης αλληλογραφίας



Α. Διακίνηση Διοικητικών Εγγράφων  

Το Βιβλίο Πρωτοκόλλου (Κοινό & Εμπιστευτικό)







Β. Σύνταξη και αποστολή υπηρεσιακού εγγράφου 

Η Δομή του υπηρεσιακού εγγράφου

(Το ευρείας χρήσης έγγραφο)

Τα έγγραφα χωρίζονται σε έξι μέρη:

1. Προμετωπίδα 

2.  Κύριο Κείμενο (εισαγωγή-κύριο θέμα-συμπεράσματα-προτάσεις)

3.  Υπογραφές 

4.  Σφραγίδες 

5.  Συνημμένα 

6.  Παραρτήματα 



Προμετωπίδα

Κύριο Κείμενο 

Σφραγίδες 

Υπογραφές 

Το ευρείας χρήσης έγγραφο

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ



Προμετωπίδα

Κύριο Κείμενο 

Υπογραφή 

Σφραγίδα 

Το ευρείας χρήσης έγγραφο



Τι είναι το διαβιβαστικό;

Μεταβιβάζονται οι υπηρεσιακές εντολές, 

ζητούνται πληροφορίες, 

δίνονται διευκρινίσεις & οδηγίες 

και εκφράζονται σκέψεις, απόψεις για υπηρεσιακά θέματα. 

Μπορεί απλά να διαβιβάζεται στον αποδέκτη ένα άλλο 

έγγραφο για τις δικές του ενέργειες 

(έχει ίδιο αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου-

ταυτάριθμο και ταυτόχρονο).

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ; 

Για κάθε έγγραφο με διαφορετικό περιεχόμενο που 

αποστέλλεται σε Δημόσια Υπηρεσία, πρέπει να υπάρχει 

διαφορετικό Διαβιβαστικό (;)



Ν.48/1975 (ΦΕΚ 108/τ. Α΄/07‐06‐1975) 

«Περί της Εθνικής Σημαίας της 

Ελλάδος, του Εμβλήματος της 

Ελληνικής Δημοκρατίας,…..,                    

του τύπου των σφραγίδων των 

Δημοσίων Αρχών και των 

εγγράφων τούτων» 



Θέση σφραγίδας σε δημόσιο έγγραφο

Η σφραγίδα τίθεται μπροστά από την 

υπογραφή με τρόπο ώστε το δεξί της 

τμήμα να αγγίζει το αριστερό άκρο της 

υπογραφής 



Στρατηγική για τη σύνταξη δημόσιου εγγράφου

Α) ΣΥΝΤΑΞΗ 

Σκοπός-αναγκαιότητα-συλλογή των αναγκαίων 

στοιχείων-ταξινόμηση των στοιχείων-δόμηση και 

η σύνθεση του υλικού-συγγραφή του κειμένου-

Επανέλεγχος όλου του κειμένου-Επιβεβαίωση 

των αριθμητικών και άλλων στοιχείων

Γλώσσα 

Σαφήνεια 

Ακρίβεια 

Ύφος

Πληρότητα 

Β) ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Παράγραφοι-έντονα γράμματα 

ή υπογραμμισμένοι οι τίτλοι και οι 

λέξεις (προσοχή στην υπερβολική 

χρήση)-σημεία στίξης 



Εκφράσεις δημοσίων εγγράφων

Όταν απευθύνεται σε ισότιμο

ή ίδιου επιπέδου διοίκησης ή πολίτη

ως αποδέκτη: 

► Παρακαλούμε όπως ...

► Σάς γνωρίζουμε ότι ...

► Σάς αποστέλλουμε ...

► Σάς ενημερώνουμε ότι ...

► Σε απάντηση της με ημερομηνία                        
00-00-0000 αίτησής/αναφοράς σας ... 

► Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού ...

(//....//...//...//...//...//)

► Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

► Παρακαλούμε για τα περαιτέρω.

Όταν απευθύνεται σε ανώτερο

επίπεδο διοίκησης ως αποδέκτη: 

● Σε άμεση εκτέλεση του ανωτέρω σχετικού ...

● Σε εκτέλεση σχετικής εντολής σας, 

σάς ...

● Σάς αναφέρουμε ότι ...

● Σάς διαβιβάζουμε (από υπηρεσιακό καθήκον)...

● Σάς ενημερώνουμε ότι ... 

(//....//...//...//...//...//)

● Παρακαλούμε για τα περαιτέρω.

● Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες λόγω 
αρμοδιότητας.

Όταν απευθύνεται σε κατώτερο

επίπεδο διοίκησης ως αποδέκτη: 

● Σάς καλούμε όπως ... 

● Αναμένουμε όπως ... 

(//....//...//...//...//...//)

● Παρακαλούμε για τις άμεσες 
υπηρεσιακές σας ενέργειες και την 
ενημέρωσή μας



Αιτήσεις - Αναφορές υπαλλήλων

− υποβάλλονται αιτήματα

ή παράπονα ατομικής μορφής 

− αναφέρονται στοιχεία 

ή γεγονότα στα αρμόδια

κατά περίπτωση όργανα 



Σημειώματα (Υπηρεσιακά-Ενημερωτικά)

− υπηρεσιακά 

− ενημερωτικά 



Η Απόφαση 

Η Απόφαση 

χωρίζεται 

σε δύο μέρη: 

− Το προοίμιο

− Το διατακτικό



Αιτήσεις - αναφορές πολιτών

-Υποχρέωση χορήγησης εντύπου 

& ενημέρωση για τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά

-Υποχρέωση συμπλήρωσης εντύπου 

(φυσική ή γραμματική αδυναμία

του πολίτη)

Έγγραφο του ΥΠΔΜ&ΗΔ: 

αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ.6361/6-3-2013 

(ΑΔΑ: ΒΕΔΦΧ-ΘΩΘ) «Διευκόλυνση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.),                        

στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες».



Αιτήσεις - αναφορές πολιτών

Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών 

από τις Διοικητικές Αρχές
(άρθρο 4 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45/Α΄ 

όπως αντικαταστάθηκαν 

με τις διατάξεις του άρθρου 6§1 του Ν. 3242/2004, ΦΕΚ 102/Α΄)

ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Άμεσα (ύστερα από αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης) να χορηγούν 

πιστοποιητικά και βεβαιώσεις ή άλλως μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών.

Μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών 

(εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες) 

Η προθεσμία αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια 

υπηρεσία και την υποβολή ή συγκέντρωση των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων.

Δύναται να παρατείνεται για δέκα (10) ακόμη ημέρες (ήτοι 60 ημέρες) 

όταν πρόκειται για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών



ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών 

Η Υπηρεσία οφείλει να τη διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία                                 

και να γνωστοποιήσει τούτο στον/στην ενδιαφερόμενο/η

Αιτήσεις - αναφορές πολιτών

Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών 

από τις Διοικητικές Αρχές
(άρθρο 4 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45/Α΄ 

όπως αντικαταστάθηκαν 

με τις διατάξεις του άρθρου 6§1 του Ν. 3242/2004, ΦΕΚ 102/Α΄)



Αιτήσεις - αναφορές πολιτών

Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών 

από τις Διοικητικές Αρχές
(άρθρο 4 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45/Α΄ 

όπως αντικαταστάθηκαν 

με τις διατάξεις του άρθρου 6§1 του Ν. 3242/2004, ΦΕΚ 102/Α΄)

Πότε η Υπηρεσία απαλλάσσεται από την υποχρέωση 

διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών:

Όταν το αίτημα είναι εμφανώς παράλογο, αόριστο, ακατάληπτο 

ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό 

(άρθρο 4§3 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄

όπως αντικαταστάθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 11§3 του Ν.3230/2004, ΦΕΚ 44 Α΄)



Αιτήσεις - αναφορές πολιτών

Κατάργηση της  υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων 
εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων αυτών:

παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄).

Από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως, δηλαδή από την 26η Μαρτίου 2014.



Α. Βιβλία, Έντυπα και Ηλεκτρονικά Αρχεία

της Σχολικής Μονάδας - τροποποίηση στοιχείων

Β. Έκδοση Τίτλων



Α. Υπηρεσιακά βιβλία για τα Νηπιαγωγεία

1. Βιβλίο Μητρώου Μαθητών (Β.Μ.)

2. Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής

3. Κοινό Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας

4.    Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας

5.    Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων

6.    Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή ή Προϊστάμενου του σχολείου

7.    Βιβλίο Βιβλιοθήκης *

8.    Βιβλίο Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας *

9.    Βιβλίο Πράξεων Σχολικού Συμβουλίου

10.  Βιβλία Βιβλιοθήκης και Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας  *

(από τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ.)

Υπηρεσιακά βιβλία & Υπηρεσιακά έντυπα για τα Νηπιαγωγεία
(παράγραφοι Α & Β του άρθρου 20 του Π.Δ. 79/2017) 

Με απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Θ. μπορεί να τηρούνται

τα ανωτέρω βιβλία με ψηφιακό τρόπο και να ρυθμίζονται θέματα

τήρησης και χρήσης τους ενώ όλα τα βιβλία σελιδομετρούνται

και θεωρούνται από τον/την Διευθυντή/ντρια ή τον/την

Προϊστάμενο/νη του σχολείου.

* το Βιβλίο Υλικού 

& το Βιβλίο 

Βιβλιοθήκης 

Σχολικής 

Μονάδας 

τηρούνται μόνο 

ηλεκτρονικά μέσω 

του συστήματος 

«myschool»

αριθμ. 149084 /ΓΔ4 

/08-09-2017 

έγγραφο του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ.

«Καταχώριση 

στοιχείων στα 

Πληροφοριακά 

Συστήματα myschool

και Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό 

Σύστημα Διαχείρισης 

(Ο.Π.ΣΥ.Δ.)» 



Υπηρεσιακά βιβλία & Υπηρεσιακά έντυπα για τα Νηπιαγωγεία
(παράγραφοι Α & Β του άρθρου 20 του Π.Δ. 79/2017) 

Β. Υπηρεσιακά έντυπα για τα Νηπιαγωγεία

1. Πιστοποιητικό Φοίτησης 

2. Βεβαίωση Φοίτησης 

3.   Αποδεικτικό Μετεγγραφής 

4.   Κάρτα Μετακινούμενου μαθητή 

5. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση γονέων/κηδεμόνων 

για εγγραφή στο νηπιαγωγείο

6. «Τίτλος Φοίτησης στο Νηπιαγωγείο»
(Άρθρο 33§3δ του Ν.4521/2018, ΦΕΚ 38 Α΄) 



Υπηρεσιακά βιβλία & Υπηρεσιακά έντυπα για τα Δημοτικά Σχολεία
(παράγραφοι Γ & Δ του άρθρου 20 του Π.Δ. 79/2017) 

Γ. Υπηρεσιακά βιβλία για τα Δημοτικά Σχολεία

1. Βιβλίο Μητρώου και Προόδου μαθητών (Β.Μ.Π)

2. Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής (Β.Π.Σ.)

3. Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής

4. Κοινό Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας

5.    Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας

6.    Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων

7.    Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή ή Προϊστάμενου του σχολείου

8.    Βιβλίο Βιβλιοθήκης *

9.    Βιβλίο Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας *

10.  Βιβλίο Πράξεων Σχολικού Συμβουλίου

11.  Τα βιβλία Βιβλιοθήκης και Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας

Με απόφαση του/της Υπουργού Παιδείας μπορεί να τηρούνται

τα ανωτέρω βιβλία με ψηφιακό τρόπο και να ρυθμίζονται

θέματα τήρησης και χρήσης τους ενώ όλα τα βιβλία

σελιδομετρούνται και θεωρούνται από τον/την Διευθυντή/ντρια ή

τον/την Προϊστάμενο/νη του σχολείου.

* το Βιβλίο Υλικού 

& το Βιβλίο 

Βιβλιοθήκης Σχολικής 

Μονάδας τηρούνται 

μόνο ηλεκτρονικά 

μέσω του 

συστήματος 

«myschool»

αριθμ. 149084 /ΓΔ4 /

08-09-2017 

έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

«Καταχώριση στοιχείων 

στα Πληροφοριακά 

Συστήματα myschool και 

Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα 

Διαχείρισης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.)» 



Υπηρεσιακά βιβλία & Υπηρεσιακά έντυπα για τα Δημοτικά Σχολεία
(παράγραφοι Γ & Δ του άρθρου 20 του Π.Δ. 79/2017) 

Δ. Υπηρεσιακά έντυπα για τα Δημοτικά Σχολεία

1. Πιστοποιητικό Σπουδών 

2.   Αποδεικτικό Μετεγγραφής 

3.   Τίτλος Προόδου

4.   Τίτλος Σπουδών 

5.   Βεβαίωση φοίτησης

6. Βεβαίωση φοίτησης αλλοδαπού σε ελληνικό σχολείο

για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας 

7.    Κάρτα Μετακινούμενου μαθητή 

8. Έντυπα που αφορούν την πρόοδο του μαθητή 

(όπως αυτά καθορίζονται από το Υπουργείο) 

9. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση γονέων/κηδεμόνων 

για εγγραφή στην Α΄ Τάξη Δημοτικού



Ηλεκτρονικά Αρχεία  για τα Νηπιαγωγεία & Δημοτικά Σχολεία
(παράγραφος Ε  του άρθρου 20 του Π.Δ. 79/2017) 

Τα ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία τηρούνται σε πληροφοριακό σύστημα 

του Υ.ΠΑΙ.Θ. είναι τα παρακάτω:

α) στοιχεία που αφορούν τον μαθητή και τους γονείς/ κηδεμόνες:

ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, τόπος-νoμός-ημερομηνία 

γέννησης, αριθμός μητρώου (για αγόρια) ή Δημοτολογίου (για κορίτσια) ιθαγένεια, 

διεύθυνση κατοικίας και στοιχεία επικοινωνίας καθώς και προαιρετικά το επάγγελμα 

πατέρα και μητέρας,

β) στοιχεία εγγραφής, τα οποία επαναλαμβάνονται κατά την επανεγγραφή 

του μαθητή (τάξη, στοιχεία τίτλου εγγραφής, σχολικό έτος),

γ) στοιχεία που αφορούν την πρόοδο των μαθητών για τα δημοτικά

σχολεία,

δ) στοιχεία μετεγγραφής των μαθητών

Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Σχολικών Μονάδων «ΜySchool»

άρθρο 18 του Ν.4521/2018  ΦΕΚ 38 Α΄  «Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης»



Τροποποίηση στοιχείων σε Βιβλία της Σχολικής Μονάδας

Βιβλίο Μητρώου & Προόδου μαθητών (Β.Μ.Π.)

Βιβλίο Μητρώου μαθητών (Β.Μ.)

1) Υποβολή Αίτησης με λεπτομερή περιγραφή του αιτήματος

συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
(για περιπτώσεις αλλοδαπών απαιτείται κατά περίπτωση βεβαίωση εγκυρότητας

Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης-APOSTΙLLE, επίσημη μετάφραση)

2) Εξέταση του αιτήματος  από τον Σύλλογο Διδασκόντων (Σ.Δ.)

και σύνταξη σχετικής Πράξης

3) Διόρθωση στο Βιβλίο της Σχολικής Μονάδας με ειδική

επισημείωση στις «Παρατηρήσεις» όπου θα αναφέρεται 

ο αριθμός και η ημερομηνία της Πράξης



Έκδοση Τίτλων

Για τα Νηπιαγωγεία:

1. Πιστοποιητικό Φοίτησης 

2. Βεβαίωση Φοίτησης 

3. Αποδεικτικό Μετεγγραφής

4.   «Τίτλος Φοίτησης στο Νηπιαγωγείο»

(Άρθρο 33§3δ του Ν.4521/2018, ΦΕΚ 38 Α΄) 

Για τα Δημοτικά Σχολεία:

1. Πιστοποιητικό Σπουδών 

2.   Αποδεικτικό Μετεγγραφής 

3.   Τίτλος Προόδου

4.   Τίτλος Σπουδών 

5.   Βεβαίωση φοίτησης

6. Βεβαίωση φοίτησης αλλοδαπού 

σε ελληνικό σχολείο για την 

απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας 



Έκδοση Τίτλων

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Παράγραφος Β΄ του άρθρου 20 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α΄)

Υπηρεσιακά έντυπα για τα νηπιαγωγεία

1. Πιστοποιητικό Φοίτησης (Υπόδειγμα 2, Παράρτημα Ι). 

2. Βεβαίωση Φοίτησης (Υπόδειγμα 3, Παράρτημα Ι)

3. Αποδεικτικό Μετεγγραφής (Υπόδειγμα 4, Παράρτημα Ι).

4. Κάρτα Μετακινούμενου μαθητή (Υπόδειγμα 5, Παράρτημα Ι).

5. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση γονέων/κηδεμόνων για εγγραφή στο νηπιαγωγείο

(Υπόδειγμα 6, Παράρτημα Ι).

...................................................................................................................................

6. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για την εγγραφή μαθητή/-τριας στην Α΄τάξη Δημοτικού 

(Υπόδειγμα 7, Παράρτημα Ι).

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με τη ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ στο ΦΕΚ 112/τ.α΄/04-08-2017



Έκδοση Τίτλων

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Παράγραφος Δ΄ του άρθρου 20 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α΄)

Υπηρεσιακά έντυπα για τα Δημοτικά Σχολεία

1. Πιστοποιητικό Σπουδών (Υπόδειγμα 3, Παράρτημα ΙΙ).

2. Αποδεικτικό Μετεγγραφής (Υπόδειγμα 4, Παράρτημα ΙΙ).

3. Τίτλος Προόδου (Υπόδειγμα 5, Παράρτημα ΙΙ).

4. Τίτλος Σπουδών (Υπόδειγμα 6, για ΣΤ τάξη, Παράρτημα ΙΙ).

5. Βεβαίωση φοίτησης (Υπόδειγμα 7, Παράρτημα ΙΙ). 

6. Βεβαίωση φοίτησης αλλοδαπού σε ελληνικό σχολείο για την απόκτηση

ελληνικής ιθαγένειας (Υπόδειγμα 8, Παράρτημα ΙΙ).

.........................................................................................................................

7. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση γονέων/κηδεμόνων για τον/την μαθητή/τριας

στην   Α΄ τάξη (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10, Παράρτημα ΙΙ)


