
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                                                                                                

 
 

ΘΕΜΑ: «Ανάληψη υπηρεςίασ εκπ/κών Π.Ε. Δ΄ Αθήνασ με τη λήξη διδακτικοφ ζτουσ 

2021-2022»     

Με τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ 2021-20220 υπενκυμίηουμε ςτουσ εκπ/κοφσ και 

μζλθ Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π αρμοδιότθτάσ μασ ότι :  

 Οι εκπαιδευτικοί και  μζλθ Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π που υπθρετοφςαν κατά το διδακτικό ζτοσ 2021-

2022 ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ οργανικισ  τουσ κζςθσ, δεν απαιτείται να κάνουν ανάλθψθ 

υπθρεςίασ τθν Σρίτθ 21-06-2022, 

 Οι εκπαιδευτικοί και μζλθ Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π που απουςίαηαν από τθ ςχολικι μονάδα 

οργανικισ τουσ κζςθσ λόγω απόςπαςθσ ςε άλλθ ςχολικι μονάδα εντόσ ΠΤΠΕ Δ΄ Ακινασ 

κα αναλάβουν υπθρεςία ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ τθν 21-06-2021 

ςε ςυνεννόθςθ με τον Διευκυντι/Προϊςτάμενό τθσ ςχολικισ μονάδασ οργανικισ τουσ . 

τθν περίπτωςθ που θ ςχολικι μονάδα οργανικισ βρίςκεται ςε αναςτολι, κα αναλάβουν 

υπθρεςία αποςτζλλοντασ e-mail ςτο pyspe@dipe-d-athin.att.sch.gr  Διεφκυνςθ ςτισ 21-

06-2021, 

 Οι εκπαιδευτικοί και μζλθ Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π που απουςίαηαν από τθν ςχολικι μονάδα 

οργανικισ τουσ κζςθσ λόγω απόςπαςθσ ςε άλλο ΠΤΠΕ μποροφν για λόγουσ 

διευκόλυνςθσ να κάνουν ανάλθψθ υπθρεςίασ με e-mail ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ 

οργανικισ τουσ κζςθσ τθν Σρίτθ 21-06-2022, 

 Οι εκπαιδευτικοί και μζλθ Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π που μετατζκθκαν εντόσ περιοχισ μετάκεςθσ Δ΄ 

Ακινασ εκπαιδευτικοί τθσ Ειδικισ Αγωγισ κα αναλάβουν υπθρεςία ςτθν νζα οργανικι 

κζςθ τθν Σρίτθ 21-06-2022, 

 Οι εκπαιδευτικοί που βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του ΠΤΠΕ Δ΄ Ακινασ και καλφπτουν 

λειτουργιά κενά  παραμζνουν ζωσ τθν λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ (31-08-2020)ςτθ ςχολικι 

μονάδα τοποκζτθςισ τουσ και ωσ εκ τοφτου δεν απαιτείται να κάνουν ανάλθψθ 

υπθρεςίασ τθν Σρίτθ 21-06-2022, 

 Οι εκπαιδευτικοί και μζλθ Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π οι οποίοι βρίςκονται ςε άδεια κφθςθσ , λοχείασ, 

ανατροφισ παιδιοφ ι οποιαςδιποτε άλλθσ μορφι αδείασ που λιγει κατά τθν περίοδο 

που τα ςχολεία είναι κλειςτά οφείλουν, αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ, να ςτείλουν τθν 

αναφορά ανάλθψθσ με e-mail ςτο pyspe@dipe-d-athin.att.sch.gr 
 

      Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

       Δ΄ ΑΘΗΝΑ 

             Σ..Τ. 

 

           ΜΕΪΝΣΑΗ ΑΘΑΝΑΙΑ 

                                             
                EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

    ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ  ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
                                     ------ 
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε.  ΑΣΣΙΚΗ                                     
 Δ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  Δ΄ ΑΘΗΝΑ                             
                                 ------ 
Σαχ. Δ/νςθ : Λ. υγγροφ  165 
             17121 Νζα μφρνθ 
Σθλ.              :  2131617423 -424 
Πλθροφορ. :  ακογιάννθσ Γ. – Λιναρδάκθσ π. 
e-mail           : mail@dipe-d-athin.att.sch.gr 
           pyspe@dipe-d-athin.att.sch.gr 
 

Ν. Σμύρνη,  15-06-2022 

 

Αρ. πρωτ.: Δ.Υ. 

ΠΡΟ: Ενδιαφερόμενουσ Εκπαιδευτικοφσ         
            και μζλθ ΕΕΠ/ΕΒΠ  Π.Ε. Δ΄ Ακινασ 
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