
 

 
ΘΕΜΑ: «Αναλιψεισ Τπθρεςίασ και άλλα υπθρεςιακά ηθτιματα μόνιμων εκπαιδευτικϊν  με τθν λιξθ του 

διδακτικοφ ζτουσ 2018-2019» 
 

Σχετικά με τισ Αναλιψεισ Τπθρεςίασ και άλλα υπθρεςιακά ηθτιματα μόνιμων εκπαιδευτικϊν τθν 

Παραςκευι 21 Ιουνίου 2019, ημζρα λήξησ του διδακτικοφ ζτουσ 2018-2019, ςασ ενημερϊνουμε ωσ εξήσ: 

1. Οι νεομετατιθζμενοι εκπαιδευτικοί ςτην ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ από άλλουσ Νομοφσ, κα υποβάλουν ανάλθψθ 

υπθρεςίασ είτε αυτοπροςϊπωσ είτε με fax είτε με e-mail ςτο Πρωτόκολλο τησ Διεφθυνςησ Π.Ε. Βοιωτίασ, 

καθότι δεν ολοκληρϊθηκαν οι οριςτικζσ τοποθετήςεισ τουσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ.  

2. Οι εκπαιδευτικοί που κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ 2018-2019 υπηρετοφςαν ςτη ςχολική μονάδα τησ οργανικήσ 

τουσ θζςησ, ΔΕΝ κα υποβάλουν ανάλθψθ υπθρεςίασ. 

3. Οι εκπαιδευτικοί που κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ 2018-2019 βρίςκονται ςτθν ΔΙΑΘΕΗ, ανεξαρτήτωσ του 

ςχολείου που υπηρετοφςαν, ΔΕΝ κα υποβάλουν ανάλθψθ υπθρεςίασ, καθϊσ η προςωρινή τοποθζτηςή τουσ 

ςτο ςχολείο, ιςχφει μζχρι 31-08-2019.  

4. Οι εκπαιδευτικοί που κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ 2018-2019 ζχουν οργανικι κζςθ ςε ΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΣΟΛΗ, 

κα υποβάλουν ανάλθψθ υπθρεςίασ, ςτη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίασ, καθϊσ η προςωρινή τοποθζτηςή 

τουσ ςτο ςχολείο υπηρζτηςησ ιςχφει μζχρι 21-06-2019.  

5. Οι εκπαιδευτικοί που κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ 2018-2019 υπθρετοφν ςε άλλο ςχολείο από αυτό που ζχουν 

οργανική με απόςπαςθ εντόσ Π.Τ..Π.Ε., θα υποβάλουν ανάληψη υπηρεςίασ ςτο ςχολείο οργανικισ τουσ, η 

οποία θα διαβιβαςτεί ςτο Πρωτόκολλο τησ Διεφθυνςησ Π.Ε. από τουσ Διευθυντζσ/Προϊςταμζνουσ των 

ςχολείων. 

6. Οι εκπαιδευτικοί που κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ 2018-2019 υπθρετοφςαν ςε άλλο Π.Τ..Π.Ε., θα υποβάλουν 

ανάληψη υπηρεςίασ ςτο ςχολείο οργανικισ τουσ, είτε αυτοπροςϊπωσ είτε με φαξ, είτε με e-mail. Οι 

Διευθυντζσ των ςχολείων οργανικήσ θα πρζπει να ζρθουν ςε επικοινωνία με τουσ εκπαιδευτικοφσ και ςτην 

ςυνζχεια να διαβιβάςουν τισ αναλήψεισ ςτο Πρωτόκολλο τησ Διεφθυνςησ Π.Ε. Βοιωτίασ. 

7. Οι εκπαιδευτικοί που ζχουν άδειεσ (αναρρωτική, ανατροφήσ, κφηςησ, λοχείασ) και υπηρετοφςαν ςε 

διαφορετική ςχολική μονάδα από αυτήν τησ οργανικήσ τουσ θζςησ  θα κάνουν αναφορά ανάληψησ  ςτο 

ςχολείο οργανικισ τουσ, η οποία θα διαβιβαςτεί ςτο Πρωτόκολλο τησ Διεφθυνςησ Π.Ε. Βοιωτίασ από τουσ 

Διευθυντζσ/Προϊςταμζνουσ των ςχολείων 

ΠΡΟΟΧΗ: ΟΙ ΟΡΙΣΙΚΕ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΕ ΣΗΝ αρικμ. 20/ 10-06-2019 ΠΡΑΞΗ ΔΕΝ 

ΕΠΙΚΤΡΩΘΗΚΑΝ. Ω ΕΚ ΣΟΤΣΟΤ ΔΕΝ ΙΧΤΟΤΝ ΠΡΟΩΡΙΝΑ ΟΙ ΝΕΕ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΚΕ ΘΕΕΙ. 

    Παρακαλοφμε τουσ/τισ Διευθυντζσ/-ντριεσ και Προϊςταμζνουσ/-εσ των ςχολικϊν μονάδων να ενημερϊςουν 

τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ τουσ. 
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