
         

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

 

 

     Ηράκλειο,   30-08-2021 

     Αρ.Πρωτ. : 12510 

  

Τατ. Δ/νζη    : Πιηζοσλάκη 73 

Τατ. Κώδικας: 71307  Ηράκλειο 

Τηλέθωνο     : 2810 529328, 2810 529305 

 

 

 

ΠΡΟ: Όλοσς ηοσς εκπαιδεσηικούς 

αρμοδιόηηηας Δ/νζης Α/θμιας Εκπ/ζης 

Ηρακλείοσ 

 

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

εκπαιδευτικϊν με τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ 2021-2022 » 

 

 

ε ςχζςθ με τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ 2021-2022 ςασ ενθμερϊνουμε τα εξισ: 

 

1. Οι εκπαιδευτικοί που  αποςπάςτθκαν  ςτθν Π.Ε. Ηρακλείου από άλλα ΠΤΠΕ και οι νεοδιόριςτοι 

εκπαιδευτικοί, κα παρουςιαςτοφν ςτθ ςχολικι μονάδα τοποκζτθςθσ τουσ, τθν Τετάρτθ 1 

Σεπτεμβρίου 2021.  

2. Οι εκπαιδευτικοί (Γενικισ και Ειδικισ Αγωγισ) που ανικουν ςτο ΠΤΠΕ Ηρακλείου και 

αποςπάςτθκαν εντόσ, δεν μετακινοφνται  πριν καλυφκοφν οι λειτουργικζσ ανάγκεσ  τθσ ςχολικισ 

μονάδασ από τθν οποία αποςπϊνται, και ωσ εκ τοφτου, υποχρεοφνται να παραμείνουν ςτισ 

οργανικζσ τουσ κζςεισ, μζχρι τθν αντικατάςταςι τουσ. 

3. Οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί κα πρζπει να αναλάβουν υπθρεςία από τθν 1/9/2021 ζωσ και 

τισ 3/9/2021 ςτθ ςχολικι μονάδα τοποκζτθςθσ τουσ, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά. 

4. Οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται από τθν 1/9/2021 να λάβουν άδεια  (ανατροφισ, άνευ 

αποδοχϊν κ.λ.π.), κα πρζπει να επικοινωνιςουν με τον Διευκυντι  ι τον Προϊςτάμενο τθσ 



ςχολικισ μονάδασ που τοποκετικθκαν για τθν αναφορά ανάλθψθσ υπθρεςίασ και για να 

αιτθκοφν τθν άδεια τουσ. 

5. Οι εκπαιδευτικοί που ςυμπλθρϊνουν ωράριο ςε διαφορετικζσ ςχολικζσ μονάδεσ κα 

παρουςιαςτοφν τθν Τετάρτθ 1 Σεπτεμβρίου 2021 (ι ζωσ τθν Παραςκευι 3 Σεπτεμβρίου 2021 

ςτθν περίπτωςθ των αναπλθρωτϊν) ςτθν ςχολικι μονάδα που ζχουν οργανικι κζςθ ι κφρια 

τοποκζτθςθ. 

6. 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.  

7.  τισ ςχολικζσ μονάδεσ που δεν υπάρχει Διευκυντισ ι Προϊςτάμενοσ (ςε ολιγοκζςια Δ.. ι Ν/Γ) 

αναλαμβάνει τα αντίςτοιχα κακικοντα κατά ςειρά ο Τποδιευκυντισ ι ο αναπλθρωτισ του 

Διευκυντι ι ο αρχαιότεροσ οργανικά εκπαιδευτικόσ.  Οι εκπαιδευτικοί που κα αναλάβουν τα 

κακικοντα πρζπει να ενθμερωκοφν από τον αποχωροφντα Διευκυντι ι Προϊςτάμενο για τυχόν 

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

τθν Τετάρτθ 1 Σεπτεμβρίου  2021. 

 

 

 

O  Διευκυντισ  Π.Ε.  Ηρακλείου 

 

                                                                                                  Μπελαδάκθσ Εμμανουιλ 

 

υνθμμζνα: 

Αναφορά ανάλθψθσ υπθρεςίασ. 
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