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ΘΕΜΑ : «Ανάληψη υπηρεςίασ εκπαιδευτικϊν με τη λήξη του διδακτικοφ ζτουσ 2018 – 2019» 

Με τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ 2018 – 2019, τθν Παραςκευή 21 Ιουνίου 2019, ςασ επιςθμαίνουμε   
τα εξισ: 

     Όλοι οι εκπαιδευτικοί που ζχουν οργανική θζςη και υπηρετοφςαν κατά το διδακτικό ζτοσ 
2018-2019 ςτθν οργανικι τουσ, κα παρουςιαςτοφν ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ οργανικισ τουσ 
και  δεν απαιτείται να κάνουν ανάληψη υπηρεςίασ. 

     Οι εκπαιδευτικοί που άλλαξαν οργανική με τθ διαδικαςία τθσ βελτίωςθσ κζςθσ – οριςτικισ 
τοποκζτθςθσ, κακϊσ και οι μετατιθζμενοι ςτο ΠΤΠΕ Καρδίτςασ, κα αναλάβουν υπθρεςία 
ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ νζασ οργανικισ τουσ κζςθσ.  
Όςοι μετατικζμενοι δεν τοποκετικθκαν, κα παρουςιαςτοφν και κα αναλάβουν υπθρεςία ςτο 
γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Καρδίτςασ. 

     Οι αποςπαςμζνοι εκπαιδευτικοί (εντόσ ι εκτόσ του ΠΤΠΕ Καρδίτςασ), επιςτρζφουν ςτο 
ςχολείο τθσ οργανικισ ι προςωρινισ τουσ κζςθσ και αναλαμβάνουν υπθρεςία. 

     Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπθρεςία ςτο ςχολείο από το οποίο κρίκθκαν 
υπεράρικμοι. Όςων υπεράρικμων το ςχολείο τθσ οργανικισ τουσ βρίςκεται ςε αναςτολή 
λειτουργίασ, παρουςιάηονται και αναλαμβάνουν υπθρεςία ςτο γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. 
Καρδίτςασ, εκτόσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτα ςχολεία των οποίων ζγιναν εγγραφζσ 
μακθτϊν για το επόμενο ςχολικό ζτοσ 2019-2020, οι οποίοι κα αναλάβουν υπθρεςία ςτο 
ςχολείο τθσ οργανικισ τουσ. 

     Οι εκπαιδευτικοί που βρίςκονται ςτθ διάθεςη του ΠΤΠΕ Καρδίτςασ τοποκετικθκαν 
προςωρινά ςε ςχολικζσ μονάδεσ ζωσ τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019  (31 Αυγοφςτου 
2019) και  δεν απαιτείται να κάνουν ανάληψη υπηρεςίασ ςτισ 21-06-2019. 

     Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ςυμπληρϊνουν το ωράριό τουσ ςε διαφορετικζσ ςχολικζσ 
μονάδεσ, παρουςιάηονται με τθ λιξθ των μακθμάτων από 17 ωσ και 21 Ιουνίου 2019 ςτο 
ςχολείο τθσ οργανικισ  ι τθσ κφριασ προςωρινισ τοποκζτθςθσ . 

    Οι αναπληρωτζσ εκπαιδευτικοί παρουςιάηονται με τθ λιξθ των μακθμάτων από 17 Ιουνίου 
ωσ και 21 Ιουνίου 2019 ςτο ςχολείο τθσ κφριασ τοποκζτθςθσ. 

    Για λόγουσ διευκόλυνςθσ των εκπαιδευτικϊν που είτε είναι αποςπαςμζνοι ςε άλλο 
ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ, είτε βρίςκονται ςε άδεια κφθςθσ, λοχείασ ι ανατροφισ τζκνου, μποροφν να 
αποςτείλουν υπεφθυνη δήλωςη μζςω τθλεομοιοτυπίασ ι θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, θ οποία 
ςτθ ςυνζχεια πρζπει να αποςταλεί και ταχυδρομικά και ςτθν οποία αναφζρουν ότι για 

ςυγκεκριμζνο λόγο αδυνατοφν να παρουςιαςτοφν ςτο ςχολείο για να αναλάβουν υπθρεςία. 
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Οι εκπαιδευτικοί, που αναλαμβάνουν υπθρεςία ςτο ςχολείο, ςυμπλθρϊνουν τθν πράξθ 
ανάλθψθσ ςε δφο (2) αντίτυπα. 
 
τθ ςυνζχεια οι Διευκυντζσ/τριεσ ι οι Προϊςτάμενοι/νεσ των ςχολικϊν μονάδων κα 
πρζπει να βεβαιϊνουν τθν θμερομθνία ανάλθψθσ και το γνιςιο τθσ υπογραφισ του 
εκπαιδευτικοφ και αφοφ κρατιςουν ςτο αρχείο του ςχολείου τουσ το ζνα αντίτυπο, 
αποςτζλλουν με διαβιβαςτικό το δεφτερο ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Καρδίτςασ,  προσ ενθμζρωςθ. 
 
Σα ςχετικά ζντυπα ανάλθψθσ υπθρεςίασ μπορείτε να τα αναηθτιςετε ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ 
ςτο μενοφ Διάφορα           Ζντυπα. 

Η Διευθφντρια Π.Ε. Καρδίτςασ 
 
 

           Ευθυμία Μητςιάδη  
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