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Θζμα: «Ανάλθψθ υπθρεςίασ και άλλα υπθρεςιακά ηθτιματα εκπαιδευτικϊν  με τθ λιξθ του 

διδακτικοφ ζτουσ 2018-2019» 

 
 

ε ςχζςθ με τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ 2018-2019 ςασ ενθμερϊνουμε τα εξισ: 

 

1. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που ζχουν οργανικι κζςθ, τθν Παραςκευι 21 Ιουνίου 2019, κα 

παρουςιαςτοφν ςτθ ςχολικι μονάδα οργανικισ τουσ κζςθσ. 

2. Οι εκπαιδευτικοί που επιςτρζφουν από απόςπαςθ ςε άλλθ ςχολικι μονάδα (εντόσ ι 

εκτόσ ΠΤΠΕ) ι από μακροχρόνια άδεια, κα κάνουν ανάλθψθ υπθρεςίασ, τθν 

Παραςκευι 21 Ιουνίου 2019, ςτθ ςχολικι μονάδα οργανικισ τουσ κζςθσ. 

3. Οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφςαν κατά το διδακτικό ζτοσ 2018-2019 ςτθ ςχολικι 

μονάδα τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ, δεν απαιτείται τθν Παραςκευι 21 Ιουνίου 2019 να 

κάνουν νζα ανάλθψθ υπθρεςίασ. 

4. Οι εκπαιδευτικοί που βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του ΠΤΠΕ και δεν τοποκετικθκαν ςε 

οργανικι κζςθ, τθν Παραςκευι 21 Ιουνίου 2019 κα παρουςιαςτοφν κανονικά ςτθ 

ςχολικι μονάδα προςωρινισ τουσ τοποκζτθςθσ. 

5. Όςοι εκπαιδευτικοί υπθρετοφν με απόςπαςθ εκτόσ ΠΤΠΕ Αργολίδασ και μόνο ςτθν 

περίπτωςθ που εκδοκεί ςχετικι Τπουργικι Απόφαςθ που κα το προβλζπει, κα 

μποροφν να κάνουν ανάλθψθ υπθρεςίασ ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ οργανικισ τουσ 

κζςθσ με fax ι e-mail αφοφ προθγουμζνωσ επικοινωνιςουν με τον Διευκυντι - 

Προϊςτάμενο τουσ. 

6. Οι μόνοι εκπαιδευτικοί που κα παρουςιαςτοφν ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Αργολίδασ 

τθν Παραςκευι 21 Ιουνίου 2019 είναι α) εκείνοι, των οποίων θ ςχολικι μονάδα 

οργανικισ τουσ κζςθσ βρίςκεται ςε αναςτολι λειτουργίασ και β) όςοι εκπαιδευτικοί 

μετατζκθκαν ςτθ Δ/νςθ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Αργολίδασ και δεν τοποκετικθκαν ςε 

ςχολικι μονάδα. 

7. Οι εκπαιδευτικοί που κα επιςτρζψουν από απόςπαςθ ςτθν οργανικι τουσ κζςθ ςε 

ολιγοκζςια Δ.. και Ν/Γ (ακόμθ και αυτοί που είναι αποςπαςμζνοι εκτόσ ΠΤΠΕ 

Αργολίδασ) και ταυτόχρονα κα αναλάβουν κακικοντα Προϊςταμζνου, πρζπει 

οπωςδιποτε να ενθμερωκοφν από τον αποχωροφντα Προϊςτάμενο για τυχόν 

Σαχ. Δ/νςθ:  Αμυμϊνθσ 7Β  
Σ.Κ. – Πόλθ:  21100 - Ναφπλιο    

prosoparg@sch.gr 

Πλθροφορίεσ: Δ. Παπαδομιτρου 
Σθλζφωνο:  2752024478 
fax: 2752025685 
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ΠΡΟ : Σισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Δ.Π.Ε. 
Αργολίδασ 

 
 
 

 



εκκρεμότθτεσ και να παραλάβουν το αρχείο (και ότι άλλο προβλζπεται) τθσ ςχολικισ 

μονάδασ. 

8. Όςεσ αναλιψεισ υπθρεςίασ υποβλθκοφν, πρζπει να υπογραφοφν - ςφραγιςκοφν από 

τον Δ/ντι ι τον Προϊςτάμενο και να υποβλθκοφν άμεςα με διαβιβαςτικό ζγγραφο ςτθ 

Δ/νςθ. Οι αναλιψεισ υπθρεςίασ Διευκυντϊν και Προϊςταμζνων ςφραγίηονται - 

υπογράφονται από τον Δ/ντθ Εκπ/ςθσ. 

 

 

ΑΛΛΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

 

1. Παρακαλοφνται όλοι οι εκπαιδευτικοί τθν περίοδο των διακοπϊν του καλοκαιριοφ και 

ςε ςυνεννόθςθ με τον Διευκυντι - Προϊςτάμενο τθσ ςχολικισ μονάδασ που ανικουν, 

να παρακολουκοφν το θλεκτρονικό τουσ ταχυδρομείο όπου κα τουσ προωκοφνται από 

τον Διευκυντι - Προϊςτάμενο, ζγγραφα που αφοροφν ςθμαντικά κζματα τθσ 

υπθρεςιακισ τουσ κατάςταςθσ. Επιπροςκζτωσ πρζπει να επιςκζπτονται και να 

ενθμερϊνονται από τθν ιςτοςελίδα τθσ Δ/νςθσ ςχετικά με τθ διαδικαςία 

υπεραρικμιϊν και αποςπάςεων εντόσ ΠΤΠΕ. Οι ανωτζρω διαδικαςίεσ κα 

ολοκλθρωκοφν εντόσ του καλοκαιριοφ του 2019. 

2. Οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται με το νζο ςχολικό ζτοσ να λάβουν μακροχρόνια άδεια 

(ανατροφισ, άνευ αποδοχϊν κ.λπ.) πρζπει να επικοινωνιςουν με τθ Δ/νςθ και τθν κ. 

Λουκά Διμθτρα. 

 

Παρακαλοφνται οι Δ/ντεσ και οι Προϊςτάμενοι για την άμεςη και ενυπόγραφη 

ενημέρωςη όλων των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάσ τουσ ώςτε να μην παρουςιαςτοφν 

ςχετικά προβλήματα. 
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Δθμιτρθσ Ι. ίδερθσ M.Ed. 
            

 

 

 

 


