
 

 

                            

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

           ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

           ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                     Έδεσσα  15-06-2022 
                            

                       ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ  

                       ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                           Αριθ.  Πρωτ.:                                                                                                    

           Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ   

                      ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                                                                                                                            

     

 

      
ΘΕΜΑ: « Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ με τη λήξη του  

                   διδακτικού έτους 2021-2022». 

 

 

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

ΕΕΠ/ΕΒΠ αρμοδιότητάς μας ότι: 

 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 21-06-2022. 

 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 του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πέλλας, θα αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική 

μονάδα οργανικής τους θέσης την Τρίτη 21-06-2022, σε συνεννόηση με τον 

Διευθυντή/Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας της οργανικής τους. 

 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 

Π.Υ.Σ.Π.Ε., μπορούν, για λόγους διευκόλυνσης, να αποστείλουν την πράξη ανάληψης 

υπηρεσίας με e-mail στη σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης την Τρίτη 21- 06-

2022, σε συνεννόηση με τον Διευθυντή/Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας της οργανικής 

τους. 

 Οι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ που τοποθετήθηκαν οριστικά (από διορισμό, 

από μετάθεση από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε., από βελτίωση θέσης, από οργανική 

υπεραριθμία, από διάθεση Π.Υ.Σ.Π.Ε.) θα παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας ή 

μπορούν,   για   λόγους   διευκόλυνσης,   να   αποστείλουν   την   πράξη     ανάληψης 

υπηρεσίας με e-mail στη σχολική μονάδα οργανικής τους θέσης την Τρίτη 21-06-2022, σε 

συνεννόηση με τον Διευθυντή/Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας της οργανικής τους.

  

Ταχ. Δ/νση :   Εγνατίας 91                                                                                                                                            Προς:  
1. Διευθυντές/ντριες και 

Προϊσταμένους/νες της 
Δ/νσης Π.Ε. Πέλλας 

2. Ενδιαφερόμενους εκπ/κούς και 
ΕΕΠ/ΕΒΠ της Δ/νσης Π.Ε. Πέλλας 

3. Δ/νσεις Π.Ε. όλης της χώρας 

Ταχ. Κωδ.  :   582 00 Έδεσσα                                                                          

Πληροφ.     :   Μπιτολιάνου Αθηνά                                                      

Τηλέφωνο  :   23813 51461 

E-MAIL     :   pyspe@dipe.pel.sch.gr   
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      Οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα που βρίσκεται σε 

αναστολή μπορούν να αποστείλουν την πράξη ανάληψης υπηρεσίας με e-mail στη 

Διεύθυνση Π.Ε. Πέλλας την Τρίτη 21-06-2022. 

      Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του  Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Πέλλας  παραμένουν 

έως τη λήξη του σχολικού έτους (31-08-2022) στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους και 

ως εκ τούτου δεν απαιτείται να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας την Τρίτη 21-06-2022. 

      Οι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ, οι οποίοι βρίσκονται σε άδεια  κύησης,  λοχείας, 

ανατροφής τέκνου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής άδειας και πήραν μετάθεση σε σχολικές 

μονάδες εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πέλλας μπορούν,  για λόγους διευκόλυνσης, να αποστείλουν   

την πράξη ανάληψης υπηρεσίας με e-mail στη σχολική μονάδα της νέας τους οργανικής  

θέσης την Τρίτη 21-06-2022, σε συνεννόηση με τον Διευθυντή/Προϊστάμενο της σχολικής 

μονάδας της οργανικής τους. Εάν η άδειά τους  λήγει κατά την περίοδο που τα σχολεία είναι 

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

να την αποστείλουν με  e-mail  στη  Διεύθυνση Π.Ε. Πέλλας. 

 

    Όσοι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ στείλουν την ανάληψη υπηρεσίας τους με e-mail 

είτε στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας, είτε στη Διεύθυνση Π.Ε. Πέλλας, οφείλουν 

μαζί με την ανάληψη υπηρεσίας, να αποστείλουν και μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

θα αναγράφεται ο λόγος της μη φυσικής τους παρουσίας.  

 

 

            

            

 

                                                                                   
                                                                                       


