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ΘΕΜΑ : «Ανάλθψθ υπθρεςίασ εκπαιδευτικϊν με τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ 2020 – 2021» 

Με τθ λιξθ τθσ παράταςθσ του διδακτικοφ ζτουσ 2020 – 2021, τθν Τετάρτθ 30 Ιουνίου 2021, ςασ 
επιςθμαίνουμε   τα εξισ: 

     Όλοι οι εκπαιδευτικοί που ζχουν οργανικι κζςθ και υπθρετοφςαν κατά το διδακτικό ζτοσ 
2020-2021 ςτθν οργανικι τουσ, κα παρουςιαςτοφν ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ οργανικισ τουσ 
και  δεν απαιτείται να κάνουν ανάλθψθ υπθρεςίασ 

     Οι εκπαιδευτικοί που άλλαξαν οργανικι με τθ διαδικαςία τθσ βελτίωςθσ κζςθσ – οριςτικισ 
τοποκζτθςθσ, οι μετατικζμενοι ςτο ΠΥΣΠΕ Καρδίτςασ και οι νεοδιοριηόμενοι κα αναλάβουν 
υπθρεςία ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ νζασ οργανικισ τουσ κζςθσ.  
Οι μετατικζμενοι, για λόγουσ διευκόλυνςθσ, μποροφν να κάνουν ανάλθψθ υπθρεςίασ με e-
mail ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ, ςε ςυνεννόθςθ με τον 
Διευκυντι/Προϊςτάμενο τθσ ςχολικισ μονάδασ τθσ οργανικισ τουσ 

     Οι αποςπαςμζνοι εκπαιδευτικοί εντόσ του ΠΤΠΕ Καρδίτςασ, επιςτρζφουν ςτο ςχολείο τθσ 
οργανικισ τουσ κζςθσ και αναλαμβάνουν υπθρεςία 

     Οι αποςπαςμζνοι εκπαιδευτικοί ςε άλλα ΠΤΠΕ, για λόγουσ διευκόλυνςθσ, μποροφν να 
κάνουν ανάλθψθ υπθρεςίασ με e-mail ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ οργανικισ ι προςωρινισ τουσ 
κζςθσ, ςε ςυνεννόθςθ με τον Διευκυντι/Προϊςτάμενο τθσ ςχολικισ μονάδασ τθσ 
τοποκζτθςισ τουσ 

    Οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν με απόςπαςθ ςε υπθρεςίεσ και φορείσ ζωσ 31-08-2021, κα 
κάνουν ανάλθψθ υπθρεςίασ ςτθν οργανικι τουσ κζςθ τθν 1θ επτεμβρίου 2021 

     Οι υπεράρικμοι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπθρεςία ςτο ςχολείο από το οποίο κρίκθκαν 
υπεράρικμοι 

     Οι εκπαιδευτικοί που βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του ΠΥΣΠΕ Καρδίτςασ τοποκετικθκαν 
προςωρινά ςε ςχολικζσ μονάδεσ ζωσ τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ 2020-2021  (31 Αυγοφςτου 
2021) και  ωσ εκ τοφτου δεν απαιτείται να κάνουν ανάλθψθ υπθρεςίασ ςτισ 30-06-2021. 
Οι μετατικζμενοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 – Δαςκάλων, που παρζμειναν ςτθ διάκεςθ του 
ΠΥΣΠΕ, κα αναλάβουν υπθρεςία ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Καρδίτςασ, με e-mail 

     Οι εκπαιδευτικοί των οποίων θ ςχολικι μονάδα τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ βρίςκεται ςε  
αναςτολι λειτουργίασ, κα κάνουν ανάλθψθ υπθρεςίασ ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Καρδίτςασ, με e-
mail 

    Οι εκπαιδευτικοί που βρίςκονται ςε μακροχρόνια άδεια (κφθςθσ, λοχείασ, ανατροφισ  
τζκνου, αναρρωτικι, άνευ αποδοχϊν) και θ άδειά τουσ λιγει το χρονικό διάςτθμα από 01-07-

                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΘΕΑΛΙΑ                                          
…… 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΡΔΙΣΑ 
ΣΜΗΜΑ Γϋ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

                                          …… 
 Σαχ. Δ/νςθ :    Πλαςτιρα 56 
Σ.Κ. – Πόλθ :    43132 – Καρδίτςα 
Πλθροφορίεσ :    Λάμπροσ Γιαννουςάσ  
 Σθλζφωνα :    2441354532-33 
 E-mail  :    t3pkar@sch.gr 
 Ιςτοςελίδα        :    http://dipe.kar.sch.gr 
   

 

 
 
 
Καρδίτςα,      28-06-2021 
Αρικ. Πρωτ.:  3878 
 
 
 
 
Προσ:  Εκπαιδευτικοφσ  Δθμοτικϊν   χολείων &  
             Νθπιαγωγείων  τθσ Π.Ε. Καρδίτςασ 
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2021 ζωσ 31-08-2021, κα κάνουν ανάλθψθ υπθρεςίασ ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Καρδίτςασ, αμζςωσ 
μετά τθν λιξθ τθσ άδειάσ τουσ. 

 
 
Σα ςχετικά ζντυπα ανάλθψθσ υπθρεςίασ μπορείτε να τα αναηθτιςετε ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ 
Π.Ε. Καρδίτςασ, ςτο μενοφ Διάφορα           Ζντυπα. 

O Διευκυντισ Π.Ε. Καρδίτςασ 
 
 

Ακανάςιοσ Μπότασ 
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