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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ KAI ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΤΘΤΝΗ   
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

 Αλεξανδροφπολη, 30 Ιουνίου 2020 
Αριθ. Πρωτ.: Φ.2.1/10126 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  ΕΒΡΟΤ  
 

Σαχ. Διεφθυνςη : Δήμητρασ 19   

Πόλη : 681 31  Αλεξανδροφπολη    
Γραφείο : Διευθυντή   
Πληροφορίεσ : Αποςτολακοφδησ τζργιοσ   
Σηλζφωνο : 25513-55370   
Fax : 25510-88987  

ΕΓΚΤΚΛΙΟ Email : mail@dide.evr.sch.gr  
Ιςτοςελίδα : http://dide.evr.sch.gr   

ΘΕΜΑ: «Ανάληψη υπηρεςίασ, αποχϊρηςη αναπληρωτϊν εκπαιδευτικϊν» 

 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

Οργανικά ανήκοντεσ ςτη ςχολική μονάδα 

Οι εκπαιδευτικοί που κατζχουν οργανική θζςη κάνουν πράξη ανάληψησ υπηρεςίασ ςτη ςχολική 
μονάδα τησ οργανικήσ τουσ ςτισ 30 Ιουνίου 2020, εκτόσ από αυτοφσ που ήταν αποςπαςμζνοι ςε 
άλλο ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ, είτε βρίςκονται ςε άδεια κφηςησ, λοχείασ ή ανατροφήσ παιδιοφ, είτε τελοφν 
ςε ειδική άδεια ωσ υπαγόμενοι ςε ευπαθείσ ομάδεσ, παρακαλοφμε η ανάληψη υπηρεςίασ ςτην 
οργανική τουσ θζςη με τη λήξη του διδακτικοφ ζτουσ 2019-2020 να γίνεται δεκτή με Τπεφθυνη 
Δήλωςη. Οι τελευταίοι αναλαμβάνουν υπηρεςία ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο υπ’ αριθ. 
πρωτ.: 81562/Ε2/26.06.2020 ζγγραφο του ΤΠΑΙΘ. 

Όςοι είχαν διατεθεί εξ ολοκλήρου ςτην Πρωτοβάθμια εκπαίδευςη  επιςτρζφουν ςτην οργανική 
τουσ θζςη ςτισ 30.06.2020, (κάνουν πράξη ανάληψη υπηρεςίασ), για το υπόλοιπο του ςχολικοφ 
ζτουσ  (ήτοι 31.08.2020) και ςυμμετζχουν κανονικά ςτισ θερινζσ υπηρεςίεσ. 

 

ΗΜΕΙΩΗ: χετικά με εκπαιδευτικοφσ που είχαν απόςπαςη ςε άλλο ΠΤΔΕ και τουσ δίνεται η 
δυνατότητα να αναλάβουν υπηρεςία με την αποςτολή Τπεφθυνησ Δήλωςησ δεν 

απαλλάζζονηαι από την υποχρζωςη τησ θερινήσ υπηρεςίασ ςε ςχολική μονάδα και από τυχόν 
άλλη υποχρζωςή τουσ ςτο ΠΤΔΕ οργανικήσ.  

 

Εκπαιδευτικοί που ήταν ςτη διάθεςη του ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ το ςχολικό ζτοσ 2019 -2020 

Οι εκπαιδευτικοί που βρίςκονται ςτη διάθεςη του ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ κάνουν πράξη ανάληψησ 
υπηρεςίασ ςτισ 30 Ιουνίου 2020 ςτη ςχολική μονάδα που είχαν διατεθεί για το ςχολικό ζτοσ 
2019-2020 (εξαιροφνται όςοι πήραν μετάθεςη). 
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Με ευθφνη των Διευθυντϊν των ςχολικϊν μονάδων ακριβή αντίγραφα των πράξεων αυτϊν 
αποςτζλλονται -με το Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο- αυθημερόν ςτη ΔΙΔΕ Ζβρου.  

Εκπαιδευτικοί  από μετάθεςη ςτην περιοχή του  ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ 

Όςοι εκπαιδευτικοί μετατζθηκαν, με τισ τελευταίεσ αποφάςεισ, θα κάνουν πράξη ανάληψησ 
υπηρεςίασ ςτη ΔΙΔΕ Ζβρου ςτισ 30.06.2019 (γραφείο 15, από 08:00 ζωσ 14:30) ή ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτο υπ’ αριθ. πρωτ.: 81562/Ε2/26.06.2020 ζγγραφο του ΤΠΑΙΘ. 

 
ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 
Οι εκπαιδευτικοί που προτείνονται για τοποθζτηςη ςε νζα οργανική θα αναλάβουν υπηρεςία 
ςτισ 30 Ιουνίου 2020 όπωσ παρακάτω: 

 Όςοι κατείχαν οργανική, αναλαμβάνουν υπηρεςία ςτο ςχολείο τησ παλιάσ οργανικήσ τουσ. 
Μετά την ζκδοςη τησ απόφαςησ τοποθζτηςησ ςτη νζα οργανική, αμζςωσ κάνουν πράξη 
ανάληψησ υπηρεςίασ ςτη ςχολική μονάδα τησ νζασ οργανικήσ τουσ. 

 Όςοι βρίςκονταν ςτη ΔΙΑΘΕΗ του ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ, αναλαμβάνουν υπηρεςία ςτο ςχολείο 
τησ προςωρινήσ τοποθζτηςήσ τουσ. Μετά την ζκδοςη τησ απόφαςησ τοποθζτηςησ ςτη νζα 
οργανική, κάνουν πράξη ανάληψησ υπηρεςίασ ςτη ςχολική μονάδα τησ νζασ οργανικήσ 
τουσ την 1η επτεμβρίου 2020. 

Οι εκπαιδευτικοί τησ 1ησ περίπτωςησ ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ ΘΕΡΙΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ τησ ςχολικήσ 
μονάδασ τησ νζασ οργανικήσ τουσ θζςησ, μετά από ςυνεννόηςη μεταξφ των Διευθυντϊν/ντριων. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕ  

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετοφν (ωσ Αναπληρωτζσ, πλήρουσ ή μειωμζνου ωραρίου) ςε ςχολικζσ 
μονάδεσ τησ περιοχήσ ευθφνησ του ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ θα υπογράψουν ΠΡΑΚΣΙΚΟ  ΑΠΟΧΩΡΗΗ, 
μόνο ςτο ςχολείο που είχαν διατεθεί, την Σρίτη 30 Ιουνίου 2020 (ςφμφωνα με το υπόδειγμα, το 
οποίο όταν απαιτείται θα φζρει και το αντίςτοιχο λογότυπο ΕΠΑ)  και θα λάβουν όλα τα 
απαραίτητα ζγγραφα, όπωσ αναφζρεται παρακάτω:  

 Αυτοπροςϊπωσ, από την Σετάρτη 1 Ιουλίου 2020, μετά τισ 12:00 από τη ΔΙΔΕ Ζβρου 
(γραφείο 7). 

 Με υπηρεςία Σαχυμεταφορϊν, με δική τουσ χρζωςη, ςτη Διεφθυνςη που ζχουν δηλϊςει 
ςτη ΔΙΔΕ Ζβρου. 

Σην Σρίτη 30 Ιουνίου 2020, με ευθφνη των Διευθυντϊν/ντριων των ςχολικϊν μονάδων και μζςω 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ, θα ζχουν παραληφθεί από την υπηρεςία μασ όλα τα ΠΡΑΚΣΙΚΑ 
ΑΠΟΧΩΡΗΗ, που θα ζχουν ςυνταχθεί αρμοδίωσ και θα υπογράφονται από τον/την κάθε 
Αναπληρωτή/τρια εκπαιδευτικό και τον/την αντίςτοιχο/η Διευθυντή/ντρια. 

Εάν ςτην υπηρεςία μασ δεν φθάςει το προβλεπόμενο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΠΟΧΩΡΗΗ, η διαδικαςία 
απόλυςησ, για τουσ ςυγκεκριμζνουσ Αναπληρωτζσ εκπαιδευτικοφσ, θα καταςτεί αδφνατη. 

Παρακαλοφνται οι Διευθυντζσ/ντριεσ να ενημερϊςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου τουσ, 
ενυπόγραφα, για διαλαμβανόμενα ςτην παροφςα εγκφκλιο.  

 Ο Διευθυντήσ τησ ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΤ  
 
 

Αποςτολακοφδησ τζργιοσ 
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