
         

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

 

 

     Ηράκλειο,24 -06-2021 

     Αρ.Πρωτ. : 7558  

  

Τατ. Δ/νζη    : Πιηζοσλάκη 73 , T.K. 71307 

Τατ. Κώδικας: 713 07  Ηράκλειο 

Τηλέθωνο     : 2810 529328, 2810 529334 

 

 

ΠΡΟ: Όλοσς ηοσς εκπαιδεσηικούς 

αρμοδιόηηηας Δ/νζης Α/θμιας Εκπ/ζης 

Ηρακλείοσ 

 

Θζμα: «Ανάλθψθ υπθρεςίασ και άλλα υπθρεςιακά ηθτιματα μονίμων και αναπλθρωτϊν 

εκπαιδευτικϊν με τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ 2020-2021» 

 

ε ςχζςθ με τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ 2020-2021 ςασ ενθμερϊνουμε τα εξισ: 

 

 ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΕ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΟΤ 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 

 

1. Όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατζκθκαν εντόσ περιοχισ ι τοποκετικθκαν οριςτικά, κα 

παρουςιαςτοφν  ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ νζασ τουσ οργανικισ κζςθσ, τθν Σετάρτθ 30-6-2021. 

2. Οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν με απόςπαςθ ςε άλλθ ςχολικι μονάδα εντόσ ΠΤΠΕ, κα 

κάνουν ανάλθψθ υπθρεςίασ, τθν ίδια θμερομθνία, ςτθ ςχολικι μονάδα οργανικισ τουσ κζςθσ. 

Οι αποςπαςμζνοι εκτόσ ΠΤΠΕ εκπαιδευτικοί κα κάνουν αναφορά ανάλθψθσ υπθρεςίασ 

κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με το Δ/ντι τθσ χολικισ  Μονάδασ που ανικουν οργανικά. 

3. Οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφςαν κατά το διδακτικό ζτοσ 2020-2021 ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ 

οργανικισ τουσ κζςθσ, δεν απαιτείται να κάνουν νζα ανάλθψθ υπθρεςίασ. 

4. Οι εκπαιδευτικοί που κα αναλάβουν ταυτόχρονα και κακικοντα Προϊςταμζνου (επιςτρζφοντασ 

ςε ολιγοκζςια Δ.. ι Ν/Γ) πρζπει να ενθμερωκοφν από τον αποχωροφντα Προϊςτάμενο για 

τυχόν εκκρεμότθτεσ και να παραλάβουν το αρχείο τθσ ςχολικισ μονάδασ (και ό,τι άλλο 

προβλζπεται). Σαυτόχρονα πρζπει να κάνουν ανάλθψθ υπθρεςίασ των κακθκόντων τουσ ωσ 

Προϊςτάμενοι και να υποβάλλουν τισ αναλιψεισ υπθρεςίασ ςτθ Δ/νςθ.  



5. Όςεσ αναλιψεισ υπθρεςίασ κατατεκοφν, πρζπει να υπογραφοφν - ςφραγιςκοφν από τον Δ/ντι 

ι τον Προϊςτάμενο και να υποβλθκοφν άμεςα με διαβιβαςτικό ζγγραφο ςτθ Δ/νςθ. Οι 

αναλιψεισ υπθρεςίασ Διευκυντϊν και Προϊςταμζνων ςφραγίηονται - υπογράφονται από τον 

Δ/ντι Εκπ/ςθσ. 

6. Οι εκπαιδευτικοί που κα παρουςιαςτοφν ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Ηρακλείου τθν 

Σετάρτθ 30 Ιουνίου 2021 είναι εκείνοι, των οποίων θ ςχολικι μονάδα οργανικισ τουσ κζςθσ 

βρίςκεται ςε αναςτολι λειτουργίασ και οι εκπαιδευτικοί που βρίςκονται ςτθ Διάκεςθ του 

ΠΤΠΕ. 

7. Από τθν Παραςκευι 25/06/2021 ζωσ και τθν Σετάρτθ  30/6/2021, οι μόνιμοι- αναπλθρωτζσ 

εκπαιδευτικοί που ςυμπλθρϊνουν ωράριο ςε διαφορετικζσ ςχολικζσ μονάδεσ κα 

παρουςιάηονται ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ που ζχουν οργανικι  κζςθ ι κφρια τοποκζτθςθ.  

     

ΑΛΛΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

1. Παρακαλοφνται όλοι οι εκπαιδευτικοί τθν περίοδο των διακοπϊν του καλοκαιριοφ και ςε 

ςυνεννόθςθ με τον Δ/ντθ - Προϊςτάμενο τθσ ςχολικισ μονάδασ που ανικουν, να 

παρακολουκοφν κακθμερινά το θλεκτρονικό τουσ ταχυδρομείο. Επιπροςκζτωσ πρζπει να 

επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα τθσ Δ/νςθσ και του ΤΠΑΙΘ για τθν ενθμζρωςι τουσ.  

2. Από 01/07/2021 ζωσ 10/07/2021 πρζπει να υποβλθκοφν ςτθ Δ/νςθ οι δθλϊςεισ διπλοκεςίασ 

εκπαιδευτικϊν (2θσ απαςχόλθςθσ ςτο δθμόςιο κ.λπ.) του ν. 1256/1982 (πλθροφορίεσ ΠΤΠΕ 

Ηρακλείου 2810529305 και 2810529328).  

3. Οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται με το νζο ςχολικό ζτοσ να λάβουν μακροχρόνια άδεια 

(ανατροφισ, άνευ αποδοχϊν κ.λπ.) πρζπει να επικοινωνιςουν με τθν Δ/νςθ και τθν κ. 

Καμπιτάκθ Βοφλα ςτο τθλ. 2810529334.  

 

O  Δ/ντισ  Π.Ε.  Ηρακλείου 

 

Μπελαδάκθσ Εμμανουιλ 

 

 

 

υνθμμζνα 

Αναφορά ανάλθψθσ υπθρεςίασ 
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