
                                                                                                                                                                  
 

 
                                   
 
   
        

       
 
   
 
 
 

              
 

 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ : «Ανάλθψθ υπθρεςίασ και άλλα υπθρεςιακά ηθτιματα εκπαιδευτικϊν και μελϊν 
Ε.ΕΠ. –Ε.Β.Π. με τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ 2020-21 » 
 
 

ε ςχζςθ με τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ 2020-2021 ςασ ενθμερϊνουμε τα εξισ: 

1. Οι εκπαιδευτικοί και μζλθ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π.  που υπθρετοφςαν κατά το διδακτικό ζτοσ 2020-

2021 ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ, δεν απαιτείται τθν Σετάρτθ 30 

Ιουνίου 2021 να κάνουν νζα ανάλθψθ υπθρεςίασ. 

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

ΠΤΠΕ) ι από μακροχρόνια άδεια, κα κάνουν ανάλθψθ υπθρεςίασ ,τθν Σετάρτθ 30 

Ιουνίου 2021, ςτθ ςχολικι μονάδα οργανικισ τουσ κζςθσ. 

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

οργανικι κζςθ τθν Σετάρτθ 30 Ιουνίου 2021 κα παρουςιαςτοφν κανονικά ςτθ ςχολικι 

μονάδα προςωρινισ τουσ τοποκζτθςθσ όπου και κα αναλάβουν υπθρεςία. 

4. Οι εκπαιδευτικοί και μζλθ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. που μετατζκθκαν εντόσ περιοχισ μετάκεςθσ 

Αργολίδασ  

( βελτίωςθ κζςθσ) ι τοποκετικθκαν μετά από μετάκεςθ κακϊσ και οι νεοδιόριςτοι 

εκπαιδευτικοί τθσ Ειδικισ Αγωγισ κα αναλάβουν υπθρεςία ςτθν νζα οργανικι τουσ κζςθ 

τθν Σετάρτθ 30 Ιουνίου 2021. 

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 e-mail 

αφοφ προθγουμζνωσ επικοινωνιςουν με τον Διευκυντι - Προϊςτάμενο τουσ και ςφμφωνα 

με τα προβλεπόμενα τθσ απόφαςθσ. 

6. Οι εκπαιδευτικοί που βρίςκονται ςε άδεια (κφθςθσ-λοχείασ ι ανατροφισ παιδιοφ, 

αναρρωτικι, άνευ αποδοχϊν) και θ άδειά τουσ λιγει το χρονικό διάςτθμα 01-07-2021 

εϊσ 31-08-2021 κα υποβάλουν ανάλθψθ υπθρεςίασ αυτοπροςϊπωσ ι με mail 

ςυνοδευόμενθ με υπεφκυνθ διλωςθ που εκδίδεται μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του 

Ελλθνικοφ Κράτουσ gov.gr (αναγράφοντασ τον λόγο μθ φυςικισ παρουςίασ) ςτθ 

Σαχ. Δ/νςθ:  Αμυμϊνθσ 7Β  
Σ.Κ. – Πόλθ:  21100 - Ναφπλιο    
Ιςτοςελίδα:  mail@dipe.arg.sch.gr 
e-mail: prosoparg@sch.gr 
Πλθροφορίεσ: Δ.  Παπαδομιτρου 
Σθλζφωνο:  2752024478 
fax: 2752025685 

 

 

 

 Ναφπλιο, 28-06- 2021 
 Αρ. Πρωτ: 2574 

ΠΡΟ: Σισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. 
Αργολίδασ 

 
                   
 

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
Δ/ΝΗ ΠΡΩΣ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

                              ΣΜΗΜΑ Γϋ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
 
 

 
 
 
 
 
             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Αϋ&Βϋ ΕΚΠ/Η 
 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΡΓΟΛΙΔΑ 
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Διεφκυνςθ Π.Ε. Αργολίδασ τθν επόμενθ θμζρα από τθν λιξθ τθσ άδειασ τουσ. 

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 από τον αποχωροφντα Προϊςτάμενο για τυχόν 

εκκρεμότθτεσ και να παραλάβουν το αρχείο τθσ ςχολικισ μονάδασ (και ότι άλλο 

προβλζπεται) με πρωτόκολλο παραλαβισ- παράδοςθσ. 

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 

(το ζνα αντίγραφο αποςτζλλεται ςτθ Δ/νςθ και το άλλο παραμζνει ςτο αρχείο τθσ 

ςχολικισ μονάδασ). Οι αναλιψεισ υπθρεςίασ Διευκυντϊν και Προϊςταμζνων ςφραγίηονται 

- υπογράφονται από τθν Δ/ντρια 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  (mail@dipe.arg.sch.gr) ςχετικά με τθ 

διαδικαςία υπεραρικμιϊν και αποςπάςεων  εντόσ ΠΤΠΕ. Οι ανωτζρω διαδικαςίεσ κα 

ολοκλθρωκοφν εντόσ του καλοκαιριοφ του 2021. 

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 με τον κ. 

Βαςιλάκθ . 

Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ/ντριεσ και οι Προϊςτάμενοι/εσ για τθν άμεςθ και 

ενυπόγραφθ ενθμζρωςθ όλων των εκπαιδευτικϊν αρμοδιότθτάσ τουσ ϊςτε να μθν 

παρουςιαςτοφν ςχετικά προβλιματα. 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Η Διευκφντρια Π.Ε. Αργολίδασ 

 

 

                                                                       Αικατερίνθ Χρ. Δουράνου  M.Ed. 
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