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ΘΕΜΑ : «Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. και άλλα υπηρεσιακά ζητήματα 
με τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022» 

 

1. Οι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. που μετατέθηκαν εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας 
(βελτίωση θέσης) ή τοποθετήθηκαν μετά από μετάθεση από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε., καθώς και οι 
νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στην νέα οργανική τους θέση την Τρίτη 21 
Ιουνίου 2022. 

2. Οι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. που υπηρετούσαν κατά το διδακτικό έτος 2021-
2022 στη σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης, δεν απαιτείται να κάνουν νέα ανάληψη 
υπηρεσίας. 

3. Οι εκπαιδευτικοί που επιστρέφουν από απόσπαση σε άλλη σχολική μονάδα ή από 
μακροχρόνια άδεια, θα κάνουν ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα οργανικής τους θέσης 
την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 ή την επομένη της λήξης της άδειάς τους, αν λήγει νωρίτερα από τις 21 
Ιουνίου. 

4. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και δεν τοποθετήθηκαν σε 
οργανική θέση την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 θα παρουσιαστούν κανονικά στη σχολική μονάδα 
προσωρινής τους τοποθέτησης όπου και θα αναλάβουν υπηρεσία. 

5. Όσοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν με απόσπαση εκτός ΠΥΣΠΕ Αργολίδας και μόνο στην 
περίπτωση που εκδοθεί σχετική Υπουργική Απόφαση που θα το προβλέπει, θα μπορούν να 
κάνουν ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης με e-mail αφού 
προηγουμένως επικοινωνήσουν με τον Διευθυντή - Προϊστάμενο τους και σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα της απόφασης. 

6. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε άδεια (κύησης-λοχείας ή ανατροφής παιδιού, 
αναρρωτική, άνευ αποδοχών) και η άδειά τους λήγει μεταξύ του χρονικού διαστήματος από 22-
06-2022 έως 31-08-2022 θα υποβάλουν ανάληψη υπηρεσίας αυτοπροσώπως ή με mail 
συνοδευόμενη με υπεύθυνη δήλωση που εκδίδεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ελληνικού 
Κράτους gov.gr (αναγράφοντας τον λόγο μη φυσικής παρουσίας) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
mail@dipe.arg.sch.gr.  

7. Οι εκπαιδευτικοί που θα επιστρέψουν από απόσπαση στην οργανική τους θέση σε 
ολιγοθέσια Δ.Σ. και Ν/Γ (ακόμη και αυτοί που είναι αποσπασμένοι εκτός ΠΥΣΠΕ Αργολίδας) και 
ταυτόχρονα θα αναλάβουν καθήκοντα Προϊσταμένου/νης, πρέπει οπωσδήποτε να ενημερωθούν 
από τον από τον αποχωρούντα Προϊστάμενο για τυχόν εκκρεμότητες και να παραλάβουν το 
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αρχείο της σχολικής μονάδας (και ότι άλλο προβλέπεται) με πρωτόκολλο παραλαβής- 
παράδοσης. Προϊστάμενος/νη, για το διάστημα 22-06-2022 μέχρι 31-08-2022, θα οριστεί ο/η 
αρχαιότερος εκπαιδευτικός που ανήκει οργανικά στη σχολική μονάδα. 

8. Οι αναλήψεις υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. υπογράφονται και 
σφραγίζονται από τον/την Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/νη και υποβάλλονται άμεσα με 
διαβιβαστικό έγγραφο στη Διεύθυνση Π.Ε. ( ένα αντίγραφο παραμένει στο αρχείο της σχολικής 
μονάδας). Οι αναλήψεις υπηρεσίας των Προϊσταμένων υπογράφονται και σφραγίζονται από τη 
Διευθύντρια Εκπαίδευσης 

 
ΑΛΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 
9. Πίνακας Εγγραφέντων: Οι Διευθυντές/ντριες-Προϊσταμένοι/νες των σχολικών μονάδων 

πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mail@dipe.arg.sch.gr επικαιροποιημένο πινάκα 
εγγραφέντων ψηφιακά υπογεγραμμένο (επισυνάπτεται).  

10. Στοιχεία Επικοινωνίας: Οι Διευθυντές/ντριες-Προϊσταμένοι/νες των σχολικών μονάδων 
πρέπει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας τους στο 
myschool (τηλέφωνο επικοινωνίας, email, διεύθυνση κατοικίας). 

11. Επικοινωνία κατά τη θερινή περίοδο: Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί την περίοδο 
των διακοπών του καλοκαιριού και σε συνεννόηση με τον Διευθυντή - Προϊστάμενο της σχολικής 
μονάδας που ανήκουν, να παρακολουθούν το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο όπου θα τους 
προωθούνται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας – Προϊσταμένου/νης, έγγραφα που αφορούν 
σημαντικά θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης. Επιπροσθέτως πρέπει να επισκέπτονται 
και να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Δ/νσης (https://blogs.sch.gr/dipearg/) σχετικά με 
τη διαδικασία υπεραριθμιών και αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ.  

12. Οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται με το νέο σχολικό έτος να λάβουν μακροχρόνια άδεια 
(ανατροφής, άνευ αποδοχών κ.λπ.) και δεν την έχουν αιτηθεί μέχρι 31-05-2022 πρέπει να 
ενημερώσουν άμεσα τον/την Διευθυντή/ντρια τους . 

 
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/ες για την άμεση και 

ενυπόγραφη ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς τους ώστε να μην 
παρουσιαστούν σχετικά προβλήματα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Διευθύντρια Π. Ε. Αργολίδας 
  
 
 

Αικατερίνη Χρ. Δουράνου, M.Ed. 
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