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ΠΡΟΣ: 

 
 
 
 
Διευθυντές Σχολικών Μονάδων  

προς ενημέρωση όλων των μονίμων 

εκπαιδευτικών 

 

Θ Ε Μ Α: «Αναλήψεις Υπηρεσίας και άλλα υπηρεσιακά ζητήματα μονίμων εκπαιδευτικών με την λήξη του 

διδακτικού έτους 2021-2022» 

Σχετικά με τις Αναλήψεις Υπηρεσίας και άλλα υπηρεσιακά ζητήματα μόνιμων 

εκπαιδευτικών την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, ημέρα λήξης του διδακτικού έτους 2021-2022, σας 

γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1. Οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μετάθεση από σχολείο σε σχολείο εντός της ίδιας περιοχής 

(βελτίωση θέσης), αμοιβαία μετάθεση ή οριστική τοποθέτηση από Διάθεση ΠΥΣΔΕ, θα 

αναλάβουν υπηρεσία αυτοπροσώπως στο σχολείο της νέας οργανικής τοποθέτησής τους. 

2. Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί στην Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας από άλλες περιοχές θα 

αναλάβουν υπηρεσία είτε αυτοπροσώπως είτε με email συνοδευόμενο με υπεύθυνη 

δήλωση που εκδίδεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ελληνικού Κράτους gov.gr 

(αναγράφοντας τον λόγο μη φυσικής παρουσίας) στη σχολική μονάδα της οριστικής τους 

τοποθέτησης, η οποία θα διαβιβαστεί στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δ.Ε. από τους 

Διευθυντές των σχολείων. 

3. Όσοι εκπαιδευτικοί είχαν διατεθεί ολικώς σε Σχολικές Μονάδες της Δ/νσης Π/θμιας 

Εκπ/σης Αιτωλ/νίας θα αναλάβουν στην οργανική τους θέση ή εκεί που έχουν τοποθετηθεί 

λειτουργικά με αυτοπρόσωπη παρουσία. 

4. Όσοι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση είχαν αποσπασθεί εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. θα αναλάβουν 

αυτοπροσώπως στην οργανική τους θέση.  

Επισήμανση: Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων που βρίσκονται σε 

άδεια κύησης, λοχείας, ανατροφής παιδιού και οποιαδήποτε μακροχρόνια άδεια θα 



προβούν σε ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 

2021-2022 μέσω email συνοδευόμενου με υπεύθυνη δήλωση που εκδίδεται μέσω της 

διαδικτυακής πύλης του Ελληνικού Κράτους gov.gr, την οποία θα αποστείλουν στο σχολείο 

τους και στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δ.Ε. από τους 

Διευθυντές των σχολείων. 

5. Οι εκπαιδευτικοί που κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022 υπηρετούσαν στη σχολική 

μονάδα της οργανικής τους θέσης, ΔΕΝ θα προβούν σε ανάληψη υπηρεσίας. 

6. Οι εκπαιδευτικοί που κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022 βρίσκονταν στην ΔΙΑΘΕΣΗ και 

δεν κατέλαβαν οργανική θέση, ανεξαρτήτως του σχολείου που υπηρετούσαν, ΔΕΝ θα 

αναλάβουν υπηρεσία, καθώς η προσωρινή τοποθέτησή τους στο σχολείο, παρατείνεται 

μέχρι 31-08-2022. 

7. Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν αποσπασθεί με Υπουργική Απόφαση σε  Φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ. και 

των οποίων η απόσπαση λήγει 31-08-2022 θα παρουσιαστούν την πρώτη ημέρα έναρξης του 

σχολικού έτους 2022-2023 στην οργανική τους θέση ή στην λειτουργική τους τοποθέτηση 

κατά περίπτωση.  

8. Όσοι εκπαιδευτικοί είναι αποσπασμένοι σε άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. θα αναλάβουν υπηρεσία στην 

οργανική τους θέση  ή στο σχολείο προσωρινής τους τοποθέτησης (Διάθεση Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), με 

email συνοδευόμενο με υπεύθυνη δήλωση που εκδίδεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του 

Ελληνικού Κράτους gov.gr (αναγράφοντας τον λόγο μη φυσικής παρουσίας), την οποία θα 

αποστείλουν στο σχολείο τους και στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στο Πρωτόκολλο της 

Διεύθυνσης Δ.Ε. από τους Διευθυντές των σχολείων. 

Σημειώνουμε ωστόσο ότι οι εκπαιδευτικοί όλων των παραπάνω περιπτώσεων δεν 

απαλλάσσονται της υποχρέωσής τους για θερινή υπηρεσία, εκτός όσων βρίσκονται σε 

μακροχρόνια άδεια ή είναι αποσπασμένοι σε φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ. μέχρι 31-8-2022. 

Παρακαλούμε να ενεργήσετε σύμφωνα με τα ανωτέρω.    
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