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ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωςη υπηρεςιακϊν μεταβολϊν – ανάληψη υπηρεςίασ για τη ςχολική χρονιά 
2019-2020». 

τη ςυνεδρίαςη του ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ ςτισ 29 Αυγοφςτου 2019 (ΠΡΑΞΗ 26η/29.08.2019) 
αποφαςίςτηκαν όλεσ οι υπηρεςιακζσ μεταβολζσ για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 (Απόφαςη: 
11559/29.08.2019 του Διευθυντή τησ ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΤ). 

Ωσ εκ τοφτου καλοφνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεςία, υπογράφοντασ τη ςχετική 
πράξη ανάληψησ υπηρεςίασ ςτισ αντίςτοιχεσ ςχολικζσ μονάδεσ ή ςτα γραφεία τησ ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΤ 
(Γραφείο 4) τη Δευτζρα 2 επτεμβρίου 2019, όπωσ παρακάτω: 

 

 

Α. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΙ ΜΔ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΔΗ ΣΗ ΓΙΓΔ ΔΒΡΟΤ 

Α.1. Οη Δθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη νξγαληθά ηνπνζεηεκέλνη, θαη δελ έιαβαλ απόζπαζε ή δελ 

δηαηέζεθαλ ζε άιιεο ππεξεζίεο ή ζρνιηθέο κνλάδεο, αλαιακβάλνπλ ππεξεζία ζην ζρνιείν ηεο 

νξγαληθήο ηνπο, γηα ην ιόγν απηό ππνγξάθνπλ ζρεηηθή πξάμε αλάιεςεο ππεξεζίαο.  

Α.2. Οη Δθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη νξγαληθά ηνπνζεηεκέλνη, θαη έιαβαλ απόζπαζε ή δηαηέζεθαλ ζε 

άιιεο ππεξεζίεο ή ζρνιηθέο κνλάδεο, αλαιακβάλνπλ ππεξεζία ζην ζρνιείν ή ηελ ππεξεζία πνπ 

δηαηέζεθαλ, γηα ην ιόγν απηό ππνγξάθνπλ ζρεηηθή πξάμε αλάιεςεο ππεξεζίαο θαη ηελ 

απνζηέιινπλ ζηε ΓΙΓΔ ΔΒΡΟΤ. (Οη εθπαηδεπηηθνί απηνί ζα θαηαγξαθνύλ, ζην ΠΡΑΚΣΙΚΟ ηνπ 

ζρνιείνπ ηεο νξγαληθήο ηνπο, σο απόληεο).  

 

Β. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΙ ΠΟΤ ΔΙΝΑΙ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΣΟΤ ΠΤΓΔ ΔΒΡΟΤ 

Β.1. Οη Δθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη ζηε ΓΙΑΘΔΗ ΣΟΤ ΠΤΓΔ ΔΒΡΟΤ, θαη δελ έιαβαλ απόζπαζε 

ή δελ δηαηέζεθαλ ζε άιιεο ππεξεζίεο, αλαιακβάλνπλ ππεξεζία ζην ζρνιείν πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί 

πξνζσξηλά, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 26
ε
/29.08.2019 πξάμε ηνπ ΠΤΓΔ ΔΒΡΟΤ  θαη ηελ ππ’ 

αξηζ.  11559/29.08.2019 απόθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο ΓΙΓΔ ΔΒΡΟΤ. 

Β.1. Οη Δθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη ζηε ΓΙΑΘΔΗ ΣΟΤ ΠΤΓΔ ΔΒΡΟΤ, θαη έιαβαλ απόζπαζε ή 

δηαηέζεθαλ ζε άιιεο ππεξεζίεο, αλαιακβάλνπλ ππεξεζία ζην ζρνιείν ή ηελ ππεξεζία πνπ έρνπλ 
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απνζπαζηεί/δηαηεζεί, γηα ην ιόγν απηό ππνγξάθνπλ ζρεηηθή πξάμε αλάιεςεο ππεξεζίαο θαη ηελ 

απνζηέιινπλ ζηε ΓΙΓΔ ΔΒΡΟΤ. (Οη εθπαηδεπηηθνί απηνί ζα θαηαγξαθνύλ, ζην ΠΡΑΚΣΙΚΟ ηεο 

ΓΙΓΔ ΔΒΡΟΤ, σο απόληεο). 

 

Γ. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΙ ΠΟΤ ΔΛΑΒΑΝ ΑΠΟΠΑΗ  

Γ.1. Οη Δθπαηδεπηηθνί πνπ ΔΛΑΒΑΝ ΑΠΟΠΑΗ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΠΤΓΔ ΔΒΡΟΤ, (δειαδή 

αλήθνπλ νξγαληθά ζην ΠΤΓΔ ΔΒΡΟΤ), αλαιακβάλνπλ ππεξεζία ζην ζρνιείν πνπ έρνπλ 

απνζπαζηεί, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 26
ε
/29.08.2019 πξάμε ηνπ ΠΤΓΔ ΔΒΡΟΤ  θαη ηελ ππ’ 

αξηζ.  11559/29.08.2019 απόθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο ΓΙΓΔ ΔΒΡΟΤ. 

Γ.2.1. Οη Δθπαηδεπηηθνί πνπ ΔΛΑΒΑΝ ΑΠΟΠΑΗ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΤΓΔ ΣΟ ΠΤΓΔ ΔΒΡΟΤ, 

αλαιακβάλνπλ ππεξεζία ζην ζρνιείν πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 

26
ε
/29.08.2019 πξάμε ηνπ ΠΤΓΔ ΔΒΡΟΤ  θαη ηελ ππ’ αξηζ.  11559/29.08.2019απόθαζε ηνπ 

Γηεπζπληή ηεο ΓΙΓΔ ΔΒΡΟΤ 

Γ.2.2. Οη Δθπαηδεπηηθνί πνπ ΔΛΑΒΑΝ ΑΠΟΠΑΗ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΤΓΔ ΣΟ ΠΤΓΔ ΔΒΡΟΤ, 

θαη δηαηίζεληαη ζηελ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΒΡΟΤ, ζύκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απόθαζε, θάλνπλ 

πξάμε αλάιεςεο ππεξεζίαο, πξώηα ζηα γξαθεία ηεο ΓΙΓΔ ΔΒΡΟΤ (γξαθείν 4) θαη κεηά ζηελ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΒΡΟΤ. 

ΗΜΔΙΩΗ: Όζνη ηνπνζεηήζεθαλ ζε δύν ή θαη πεξηζζόηεξα ζρνιεία, ηε Γεπηέξα 2 επηεκβξίνπ 

2019  θάλνπλ πξάμε αλάιεςεο ππεξεζίαο ζην 1
ν
 ζρνιείν ηνπνζέηεζεο θαη ζηα ππόινηπα αξγόηεξα, 

εάλ ηα ζρνιεία ζπζηεγάδνληαη ή γεηηληάδνπλ, ηόηε θάλνπλ πξάμε αλάιεςεο ππεξεζίαο ηελ ίδηα 

εκέξα, δειαδή ηε Γεπηέξα 2 επηεκβξίνπ 2019. 

Δάλ ζηε ζηήιε ΔΙΓΟ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ππάξρεη ή έλδεημε «παξακέλεη», ζεκαίλεη όηη ν/ε 

εθπαηδεπηηθόο θάλεη πξάμε αλάιεςεο ππεξεζίαο ζην ζρνιείν ηεο νξγαληθήο ηνπ ή ηεο ηνπνζέηεζήο 

ηνπ. 

 

 

 Ο Διευθυντήσ τησ ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΤ  
 

Αποςτολακοφδησ τζργιοσ 
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