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Εκπαιδευτικούς Δ.Ε. αρμοδιότητάς μας 

 
 
Θ Ε Μ Α: «Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις 29-06-2018» 

 

Σας ενημερώνουμε ότι, με τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. 

που ανήκουν στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, είτε οργανικά είτε ευρισκόμενοι στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., 

θα πρέπει στις 29-06-2018 να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες που ανήκουν στην 

αρμοδιότητα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας λαμβάνοντας υπόψη σε ποια από τις 

παρακάτω κατηγορίες ανήκουν.  

Συγκεκριμένα: 

1. Όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν οργανική θέση θα παρουσιαστούν στο σχολείο της οργανικής 

τους για ανάληψη υπηρεσίας.  

2. Όσοι εκπαιδευτικοί ευρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σύμφωνα με τον 

επισυναπτόμενο πίνακα (Συν. 1) θα πρέπει να παρουσιαστούν στο σχολείο 

επανατοποθέτησής τους (Συν. 3) για ανάληψη υπηρεσίας.  

3. Όσοι εκπαιδευτικοί μετατέθηκαν στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας και παραμένουν στη διάθεση 

του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. θα αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο που τοποθετήθηκαν σύμφωνα με την 

επισυναπτόμενη Απόφαση του Δ/ντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας (Συν. 4). 

4. Όσοι εκπαιδευτικοί είχαν διατεθεί ολικά ή μερικώς σε Σχολικές Μονάδες της Δ/νσης 

Π/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας θα αναλάβουν στην οργανική τους θέση ή εκεί που έχουν 

τοποθετηθεί λειτουργικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Απόφαση του Δ/ντή Δ.Ε. 

Αιτωλ/νίας (Συν. 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 θέση 

ή εκεί που έχουν τοποθετηθεί λειτουργικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Απόφαση του 

Δ/ντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας (Συν. 3). 

6. Όσοι εκπαιδευτικοί είχαν αποσπασθεί εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. θα αναλάβουν στην οργανική τους 

θέση.  

7. Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν  αποσπασθεί με Υπουργική Απόφαση σε  Φορέα και των οποίων 

η απόσπαση λήγει 31-08-2018 θα παρουσιαστούν την  01-09-2018 στην οργανική τους θέση 

ή στην λειτουργική τους τοποθέτηση κατά περίπτωση.  

8. Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν αποσπασθεί στο εξωτερικό έως τη λήξη του σχολικού έτους 

2017-2018 και διατηρούν την οργανική τους θέση στην Ελλάδα, θα παρουσιαστούν σε 

αυτήν με τη λήξη της απόσπασης (01-09-2018). 

9. Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν αποσπασθεί στο εξωτερικό  έως τη λήξη του σχολικού έτους 

2017-2018 και δεν έχουν οργανική θέση στην Ελλάδα, θα παρουσιαστούν στο σχολείο 

λειτουργικής τους τοποθέτησης (Συν. 3) με τη λήξη της απόσπασης (01-09-2018). 

Επίσης, εάν κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες 

1. βρίσκονται σε άδεια,  θα πρέπει να παρουσιαστούν στη σχολική τους μονάδα μετά τη λήξη 

της (την πρώτη εργάσιμη ημέρα που θα είναι ανοικτό το σχολείο). 

2. είναι αποσπασμένοι σε άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση  ή 

στο σχολείο επανατοποθέτησής τους (Συν. 3), θα γίνει σύμφωνα με το αριθμ. 101362/Ε2/19-

06-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με υπεύθυνη δήλωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουμε ανακοινώσει και μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο 

σύνδεσμο: http://81.186.75.7/index.php/31-dioikitika-themata/3301-diefkolynsi-gia-analipsi-

ypiresias-stis-30-06-2018. 

Σημειώνουμε ωστόσο ότι σε αυτή την περίπτωση δεν απαλλάσσονται της υποχρέωσής 

τους για θερινή υπηρεσία.  

Παρακαλούμε να ενεργήσετε σύμφωνα με τα ανωτέρω.    

                                                                                     Ο Διευθυντής Δ.Ε. Αιτωλ/νίας 

 

Χρήστος Κ. Καζαντζής 

                                                                                                   ΠΕ86, Μ.Εd. 



Συνημμένα: Φύλλα (10) 

1. Πίνακας Ι (για ανάληψη υπηρεσίας στις 29-06-2018) 

2. Πίνακας ΙΙ (για ανάληψη υπηρεσίας στις 29-06-2018) 

3. Η με αριθμ. Φ.Π.3.4/4875/21-06-2018 Απόφαση του Δ/ντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας 

4. Η με αριθμ. Φ.Π.3.4/4877/21-06-2018 Απόφαση του Δ/ντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας 

5. Το με αριθμ. 101362/Ε2/19-06-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 


