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ΠΡΟ: 

 
 
 
 
Εκπαιδευτικοφσ Δ.Ε. αρμοδιότητάσ μασ 

 

 

Θ Ε Μ Α: «Ανάληψη υπηρεςίασ εκπαιδευτικϊν Δ.Ε. ςτισ 30-06-2017» 

 

ασ ενημερϊνουμε ότι, με τη λήξη του διδακτικοφ ζτουσ 2016-2017, οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. 

που ανήκουν ςτο Π.Τ..Δ.Ε. Αιτωλ/νίασ, είτε οργανικά είτε ευριςκόμενοι ςτη διάθεςη του Π.Τ..Δ.Ε., 

θα πρζπει ςτισ 30-06-2017 να αναλάβουν υπηρεςία ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ που ανήκουν ςτην 

αρμοδιότητα τησ Δ/νςησ Δ/θμιασ Εκπ/ςησ Αιτωλ/νίασ λαμβάνοντασ υπόψη ςε ποια από τισ 

παρακάτω κατηγορίεσ ανήκουν.  

υγκεκριμζνα: 

1. Όςοι εκπαιδευτικοί κατζχουν οργανική θζςη θα παρουςιαςτοφν ςτο ςχολείο τησ οργανικήσ 

τουσ για ανάληψη υπηρεςίασ.  

2. Όςοι εκπαιδευτικοί ευρίςκονται ςτη διάθεςη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ςφμφωνα με τον 

επιςυναπτόμενο πίνακα (υν. 1) θα πρζπει να παρουςιαςτοφν ςτο ςχολείο 

επανατοποθζτηςήσ τουσ (υν. 3) για ανάληψη υπηρεςίασ.  

3. Όςοι εκπαιδευτικοί μετατζθηκαν ςτο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίασ και παραμζνουν ςτη διάθεςη 

του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. θα αναλάβουν υπηρεςία ςτο ςχολείο που τοποθετήθηκαν ςφμφωνα με την 

επιςυναπτόμενη Απόφαςη του Δ/ντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίασ (υν. 4). 

4. Όςοι εκπαιδευτικοί είχαν διατεκεί ολικά ι μερικώσ ςε χολικζσ Μονάδεσ τθσ Δ/νςθσ 

Π/κμιασ Εκπ/ςθσ Αιτωλ/νίασ θα αναλάβουν ςτην οργανική τουσ θζςη ή εκεί που ζχουν 

τοποθετηθεί λειτουργικά ςφμφωνα με την επιςυναπτόμενη Απόφαςη του Δ/ντή Δ.Ε. 

Αιτωλ/νίασ (υν. 3). 



5. Όςοι εκπαιδευτικοί είχαν διατεθεί ολικά ςε Υπηρεςία (π.χ. Γραφείο Δ/νςησ Δ.Ε. Αιτωλ/νίασ, 

Γραφείο Δ/νςησ Π/θμιασ Εκπ/ςησ Αιτωλ/νίασ, κ.τ.λ.) θα αναλάβουν ςτην οργανική τουσ θζςη 

ή εκεί που ζχουν τοποθετηθεί λειτουργικά ςφμφωνα με την επιςυναπτόμενη Απόφαςη του 

Δ/ντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίασ (υν. 3). 

6. Όςοι εκπαιδευτικοί είχαν αποςπαςθεί εντόσ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. θα αναλάβουν ςτην οργανική τουσ 

θζςη.  

7. Όςοι εκπαιδευτικοί ζχουν  αποςπαςθεί με Υπουργική Απόφαςη ςε  Φορζα και των οποίων 

η απόςπαςη λήγει 31-08-2017 θα παρουςιαςτοφν την  01-09-2017 ςτην οργανική τουσ θζςη 

ή ςτην λειτουργική τουσ τοποθζτηςη κατά περίπτωςη.  

8. Όςοι εκπαιδευτικοί ζχουν αποςπαςθεί ςτο εξωτερικό ζωσ τη λήξη του ςχολικοφ ζτουσ 

2016-2017 και διατηροφν την οργανική τουσ θζςη ςτην Ελλάδα, θα παρουςιαςτοφν ςε 

αυτήν με τη λήξη τησ απόςπαςησ (01-09-2017). 

9. Όςοι εκπαιδευτικοί ζχουν αποςπαςθεί ςτο εξωτερικό  ζωσ τη λήξη του ςχολικοφ ζτουσ 

2016-2017 και δεν ζχουν οργανική θζςη ςτην Ελλάδα, θα παρουςιαςτοφν ςτο ςχολείο 

λειτουργικήσ τουσ τοποθζτηςησ (υν. 3) με τη λήξη τησ απόςπαςησ (01-09-2017). 

Επίςησ, εάν κάποιοι από τουσ εκπαιδευτικοφσ που ανήκουν ςτισ ανωτζρω κατηγορίεσ 

1. βρίςκονται ςε άδεια,  θα πρζπει να παρουςιαςτοφν ςτη ςχολική τουσ μονάδα μετά τη λήξη 

τησ (την πρώτη εργάςιμη ημζρα που θα είναι ανοικτό το ςχολείο). 

2. είναι αποςπαςμζνοι ςε άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. η ανάληψη υπηρεςίασ ςτην οργανική τουσ θζςη  ή 

ςτο ςχολείο επανατοποθζτηςήσ τουσ (υν. 3), θα γίνει ςφμφωνα με το αριθμ. 103225/Ε2/20-

06-2017 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με υπεφθυνη δήλωςη μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

ςφμφωνα με τισ οδηγίεσ που ζχουμε ανακοινϊςει και μπορείτε να δείτε ςτον ακόλουθο 

ςφνδεςμο: http://www.dide.ait.sch.gr/index.php/news/apospaseis/2790-analipsi-ypiresias-

apospasmenon-kai-se-adeia-ekpaideftikon 

Σημειώνουμε ωςτόςο ότι ςε αυτή την περίπτωςη δεν απαλλάςςονται τησ υποχρζωςήσ 

τουσ για θερινή υπηρεςία.  

Παρακαλοφμε να ενεργήςετε ςφμφωνα με τα ανωτζρω.    

                                                                               Ο Διευκυντισ Δ.Ε. Αιτωλ/νίασ 

 

 

 

 

Χριςτοσ Κ. Καηαντηισ 

                                                                                              ΠΕ19, Μed 

http://www.dide.ait.sch.gr/index.php/news/apospaseis/2790-analipsi-ypiresias-apospasmenon-kai-se-adeia-ekpaideftikon
http://www.dide.ait.sch.gr/index.php/news/apospaseis/2790-analipsi-ypiresias-apospasmenon-kai-se-adeia-ekpaideftikon


υνθμμζνα: Φφλλα (10) 

1. Πίνακασ Ι (για ανάληψη υπηρεςίασ ςτισ 30-06-2017) 

2. Πίνακασ ΙΙ (για ανάληψη υπηρεςίασ ςτισ 30-06-2017) 

3. Η με αριθμ. Φ.Δ.4/3Α/5106/27-06-2017 Απόφαςη του Δ/ντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίασ 

4. Η με αριθμ. Φ.Δ.4/3Α/5107/27-06-2017 Απόφαςη του Δ/ντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίασ 

5. Σο με αριθμ. 103225/Ε2/20-06-2017 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 


