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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 

 

 Κιλκίς, 15/06/2022 
 

Αριθμ. Πρωτ. : 2072 
 

ΠΡΟΣ: 

Ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς και 
ΕΕΠ/ΕΒΠ Δ/νσης Π.Ε. Κιλκίς  

 

ΚΟΙΝ.: 
 

Δ/νσεις Π.Ε. όλης της χώρας 
   Ταχ. Δ/νση.:  Αγίου Γεωργίου 1 
   Τ.Κ.: 61100  Κιλκίς 
   Τηλ. : 2341025510 

   Πληροφορίες: Ερμείδου  Χρ.  

   Ηλ. Ταχυδρομείο : mail@dipe.kil.sch.gr  
   
    

 

 

ΘΕΜΑ: «Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ της Δ.Π.Ε. Κιλκίς με τη 

λήξη του διδακτικού έτους 2021-22» 

 

 

Με τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022 υπενθυμίζουμε στους εκπαιδευτικούς και μέλη 

ΕΠ/ΕΒΠ αρμοδιότητάς μας ότι: 

 

1. Οι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ που υπηρετούσαν κατά το διδακτικό έτος 2021-2022 στη 

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

Τρίτη 21 Ιουνίου 2022. 

2. Οι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ που απουσίαζαν από τη σχολική μονάδα οργανικής τους 

θέσης κατά το διδακτικό έτος 2021-2022, λόγω απόσπασης σε άλλη σχολική μονάδα εντός 

ΠΥΣΠΕ Κιλκίς, θα αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα οργανικής τους θέσης την Τρίτη 21 

Ιουνίου 2022 (για τα σχολεία της πόλης του Κιλκίς τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022, λόγω αργίας). 

3. Οι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ που απουσίαζαν από τη σχολική μονάδα οργανικής τους 

θέσης κατά το διδακτικό έτος 2021-2022, λόγω απόσπασης σε άλλο ΠΥΣΠΕ μπορούν, για 

λόγους διευκόλυνσης, να αποστείλουν την ανάληψη υπηρεσίας ηλεκτρονικά στη σχολική 

μονάδα της οργανικής τους θέσης, την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022, σε συνεννόηση με τον 

Διευθυντή/ντρια ή τον Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας οργανικής τους.  

4. Οι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ, οι οποίοι μετατέθηκαν-τοποθετήθηκαν εντός της περιοχής 

μετάθεσης Κιλκίς (βελτίωση θέσης-οριστική τοποθέτηση), θα αναλάβουν υπηρεσία στη νέα 

οργανική θέση την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 (για τα σχολεία της πόλης του Κιλκίς τη Δευτέρα 20 

Ιουνίου 2022, λόγω αργίας). 

5. Οι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ, οι οποίοι μετατέθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Κιλκίς μπορούν, για 

λόγους διευκόλυνσης, να αποστείλουν την ανάληψη υπηρεσίας ηλεκτρονικά στη σχολική 

μονάδα της νέας οργανικής τους θέσης, την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022, σε συνεννόηση με τον 

Διευθυντή/ντρια ή τον Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας οργανικής τους. 

 

mailto:mail@dipe.kil.sch.gr


Σελίδα 2 από 2 

6. Οι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ, οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κιλκίς, 
παραμένουν έως τη λήξη του σχολικού έτους (31-8-2022) στη σχολική μονάδα προσωρινής τους 
τοποθέτησης και ως εκ τούτου δεν απαιτείται να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας την Τρίτη 21 
Ιουνίου 2022. 

7. Οι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ, οι οποίοι έχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα που 
βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας μπορούν, για λόγους διευκόλυνσης, να υποβάλουν την 
ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση Π.Ε. Κιλκίς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(mail@dipe.kil.sch.gr) την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022. 

 
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων για την 

άμεση ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς τους. 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                       Ο Διευθυντής Διεύθυνσης 

                                                                       Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς 
                                                                                         
 

                                                                                Σωτήρης Μαρκάδας  

 

mailto:mail@dipe.kil.sch.gr

		2022-06-15T10:42:55+0300
	Chrysanthi Ermeidou




