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ΘΕΜΑΤΑ: 

1. Ανάληψη υπηρεσίας εκπ/κών Π.Ε. Αχαΐας με τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 

2. Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ορισμό Προϊσταμένου/ης σε ολιγοθέσια (1/θ, 2/θ, 3/θ 

Δημοτικά Σχολεία) και Νηπιαγωγεία μέχρι 31/08/2021 

 

1. Με τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021 υπενθυμίζουμε στους εκπ/κούς και Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π. 

αρμοδιότητάς μας ότι: 

 Οι εκπαιδευτικοί και Ε.Ε.Π./ Ε.Β.Π. που υπηρετούσαν κατά το διδακτικό έτος 2020-2021 στη 

σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης, δεν απαιτείται να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας 

την Τετάρτη 30-06-2021. 

 Οι εκπαιδευτικοί και Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. που απουσίαζαν από τη σχολική μονάδα της οργανικής 

τους θέσης λόγω απόσπασης σε άλλη σχολική μονάδα εντός του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας θα 

αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης την Τετάρτη 30-06-

2021, σε συνεννόηση με το Διευθυντή/Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας οργανικής τους. 

Σε περίπτωση που η σχολική μονάδα οργανικής θέσης βρίσκεται σε αναστολή, θα 

αναλάβουν υπηρεσία αποστέλλοντας e-mail στη Διεύθυνση στις 30-06-2021. 

 Οι εκπαιδευτικοί και Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. που απουσίαζαν από τη σχολική μονάδα οργανικής τους 

θέσης λόγω απόσπασης σε άλλο ΠΥΣΠΕ μπορούν για λόγους διευκόλυνσης να κάνουν 

ανάληψη υπηρεσίας με e-mail στη σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης την Τετάρτη 

30-06-2021. 

 Οι εκπαιδευτικοί και Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. που μετατέθηκαν εντός περιοχής μετάθεσης Αχαΐας 

(βελτίωση θέσης) ή τοποθετήθηκαν μετά από μετάθεση, καθώς και οι νεοδιόριστοι 

εκπαιδευτικοί της Ειδικής Αγωγής θα αναλάβουν υπηρεσία στη νέα οργανική θέση την 

Τετάρτη 30-06-2021 σε συνεννόηση με το Διευθυντή/Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας 

οργανικής τους. 

 Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας (2020-21) και δεν 

τοποθετήθηκαν σε οργανική θέση κατά τη διάρκεια των μεταθέσεων, παραμένουν έως την 

λήξη του σχολικού έτους (31-08-2021) στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους και ως εκ 

τούτου δεν απαιτείται να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας την Τετάρτη 30-06-2021. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 
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ΠΡΟΣ: 
Ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και 
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 Οι εκπαιδευτικοί που μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων βρίσκονται στη διάθεση του 

ΠΥΣΠΕ Αχαΐας (νηπιαγωγοί) θα αναλάβουν υπηρεσία αποστέλλοντας e-mail στη Διεύθυνση 

στις 30-06-2021. 

 Οι εκπαιδευτικοί και Ε.Ε.Π/ Ε.Β.Π. οι οποίοι βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας, ανατροφής 

παιδιού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής άδειας που λήγει κατά την περίοδο που τα σχολεία 

είναι κλειστά οφείλουν, αμέσως μετά τη λήξη της, να παρουσιαστούν για ανάληψη 

υπηρεσίας στο Γραφείο της Δ/νσης Αχαΐας. Για λόγους διευκόλυνσης μπορούν να στείλουν 

την αναφορά ανάληψης με e-mail στη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας. 

2. Για τις ολιγοθέσιες σχολικές μονάδες, στις οποίες λήγει η θητεία του/της Προϊσταμένου/ης 

(αναπληρωτές ή αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί), καλούνται οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί 

που αναλαμβάνουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα και ενδιαφέρονται να οριστούν Προϊστάμενοι 

μέχρι 310/8/2021, να υποβάλουν σχετική αίτηση - θετική δήλωση, συνοδευόμενη από σύντομο 

βιογραφικό σημείωμα στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ (μέσω του σχολείου τους) μέχρι την Τετάρτη 

30/06/2021 (συνημμένο αρχείο αίτησης). 

Στις περιπτώσεις αυτές, ο/η Προϊστάμενος/η που αποχωρεί, παραδίδει στον αρχαιότερο 

εκπαιδευτικό, που αναλαμβάνει υπηρεσία στο σχολείο και το ένα αντίτυπο του Πρωτοκόλλου 

Παράδοσης - Παραλαβής αποστέλλεται στη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας. Αν στη σχολική μονάδα δεν 

παρουσιαστεί κάποιος εκπαιδευτικός (λόγω μακροχρόνιας άδειας, απόσπασης στο εξωτερικό, 

οργανικών κενών κ.λπ.), τότε ο Προϊστάμενος παραδίδει στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του οικείου Δήμου, όπου ανήκει το σχολείο και το ένα αντίτυπο του Πρωτοκόλλου 

Παράδοσης - Παραλαβής αποστέλλεται στη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας. Σε περίπτωση που κάποιος 

από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου δεν επιθυμεί να οριστεί Προϊστάμενος, θα πρέπει να 

αποστείλει και αυτός αρνητική δήλωση στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ (μέσω του σχολείου του) μέχρι 

την Τετάρτη 30/06/2021. 

 
 
 
 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
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