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ΠΡΟ: Όλοςρ ηοςρ εκπαιδεςηικούρ 

απμοδιόηηηαρ Δ/νζηρ Α/θμιαρ Εκπ/ζηρ 

Ηπακλείος 

 

 

  

Θέμα: «Ανάλητη ςπηπεζίαρ και άλλα ςπηπεζιακά ζηηήμαηα μονίμυν και 

αναπληπυηών εκπαιδεςηικών με ηη λήξη ηος διδακηικού έηοςρ 2017-2018»  

 

Σε ζρέζε κε ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο 2017-2018 ζαο ελεκεξώλνπκε ηα εμήο: 

 

 ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΜΟΝΘΜΩΝ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΩΝ ΜΕ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΟΤ ΔΘΔΑΚΣΘΚΟΤ ΕΣΟΤ 

1. Όινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ νξγαληθή ζέζε, ηελ Πέκπηε 21 Ινπλίνπ 2018, ζα 

παξνπζηαζηνύλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα νξγαληθήο ηνπο ζέζεο.  

2. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηζηξέθνπλ από απόζπαζε ζε άιιε ζρνιηθή κνλάδα εληόο  

ΠΥΣΠΔ, ζα θάλνπλ αλάιεςε ππεξεζίαο, ηελ ίδηα εκεξνκελία, ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

νξγαληθήο ηνπο ζέζεο. Οη απνζπαζκέλνη  εθηόο ΠΥΣΠΔ εθπαηδεπηηθνί  ζα θάλνπλ 

αλαθνξά αλάιεςεο ππεξεζίαο θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο  κε ην Γ/ληή ηεο Σρνιηθήο  

Μνλάδαο πνπ αλήθνπλ νξγαληθά. 

 3. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνύζαλ θαηά ην δηδαθηηθό έηνο 2017-2018 ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο, δελ απαηηείηαη ηελ Πέκπηε 21 Ινπλίνπ 2018 λα θάλνπλ 

λέα αλάιεςε ππεξεζίαο. 

 4.  Γηα όζνπο  εθπαηδεπηηθνύο  ησλ  εηδηθνηήησλ ΠΔ05, ΠΔ07, ΠΔ08 θαη ΠΔ86 έρεη  

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζήο ηνπο έσο 21/06/2018, ζα παξνπζηαζηνύλ θαη ζα 

αλαιάβνπλ ππεξεζία ζηηο λέεο ζρνιηθέο κνλάδεο νξγαληθήο ηνπο ηνπνζέηεζεο ελώ  γηα 

όζνπο από ηηο αλσηέξσ εηδηθόηεηεο  δελ έρεη νινθιεξσζεί αθόκε ε ηνπνζέηεζή ηνπο θαη 



όζνη εθπαηδεπηηθνί βξίζθνληαη ζηε Γηάζεζε ζηνπ ΠΥΣΠΔ,  ζα παξνπζηαζηνύλ θαη ζα 

αλαιάβνπλ ππεξεζία ζηε Γ/λζε.  

5. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα αλαιάβνπλ ηαπηόρξνλα θαη θαζήθνληα Πξντζηακέλνπ 

(επηζηξέθνληαο ζε νιηγνζέζηα Γ.Σ. ή Ν/Γ) πξέπεη λα ελεκεξσζνύλ από ηνλ απνρσξνύληα 

Πξντζηάκελν γηα ηπρόλ εθθξεκόηεηεο θαη λα παξαιάβνπλ ην αξρείν ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο(θαη όηη άιιν πξνβιέπεηαη). Ταπηόρξνλα πξέπεη λα θάλνπλ αλάιεςε ππεξεζίαο 

ησλ θαζεθόλησλ ηνπο σο Πξντζηάκελνη θαη λα ππνβάιινπλ ηηο αλαιήςεηο ππεξεζίαο ζηε 

Γ/λζε.  

6. Όζεο αλαιήςεηο ππεξεζίαο θαηαηεζνύλ, πξέπεη λα ππνγξαθνύλ - ζθξαγηζζνύλ από 

ηνλ Γ/ληή ή ηνλ Πξντζηάκελν θαη λα ππνβιεζνύλ άκεζα κε δηαβηβαζηηθό έγγξαθν ζηε 

Γ/λζε. Οη αλαιήςεηο ππεξεζίαο Γηεπζπληώλ θαη Πξντζηακέλσλ ζθξαγίδνληαη - 

ππνγξάθνληαη από ηνλ Γ/ληε Δθπ/ζεο. 

7. Οη κόλνη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Π.Δ. Ηξαθιείνπ 

ηελ Πέκπηε 21 Ινπλίνπ 2018 είλαη εθείλνη, ησλ νπνίσλ ε ζρνιηθή κνλάδα νξγαληθήο ηνπο 

ζέζεο βξίζθεηαη ζε αναζηολή λειηοςπγίαρ.  

8. Από ηε Γεπηέξα 18/06/2018 έσο θαη ηελ Τεηάξηε 20/6/2018, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ζπκπιεξώλνπλ σξάξην ζε δηαθνξεηηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο (εκηόρ ηυν αναπληπυηών 

πος θα παποςζιάζονηαι ζηη ζσολική μονάδα πποζυπινήρ ηοποθέηηζήρ ηος 

δηλαδή ζε εκείνη πος έσοςν ηιρ πεπιζζόηεπερ ώπερ) ζα παξνπζηάδνληαη ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα πνπ ίζρπε πξηλ ην ηέινο ησλ καζεκάησλ. Σε 

πεξίπησζε πνπ θάπνηνο εθπαηδεπηηθόο ηελ ίδηα εκέξα εξγαδόηαλ ζε δύν ζρνιηθέο 

κνλάδεο, είλαη δπλαηόλ ύζηεξα από ζπλελλόεζε ησλ δύν Γηεπζπληώλ ή Πξντζηακέλσλ λα 

παξνπζηαζηεί κόλν ζηε κία εθ ησλ δύν ζρνιηθώλ κνλάδσλ. 

          ΑΛΛΑ ΤΠΗΡΕΘΑΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΜΟΝΘΜΩΝ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΩΝ 

 1. Παξαθαινύληαη όινη νη εθπαηδεπηηθνί ηελ πεξίνδν ησλ δηαθνπώλ ηνπ θαινθαηξηνύ θαη 

ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ Γ/ληε - Πξντζηάκελν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ αλήθνπλ, λα 

παξαθνινπζνύλ ην ειεθηξνληθό ηνπο ηαρπδξνκείν. Δπηπξνζζέησο πξέπεη λα 

επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ/λζεο θαη ηνπ ΥΠΠΔΘ γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο αθνύ 

εληόο θαινθαηξηνύ αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ε ζηειέρσζε ησλ λέσλ Γνκώλ Δθπαίδεπζεο 

θαη άιια ζρεηηθά ζέκαηα.  

2. Μέρξη ηελ Πέκπηε 21/6/2018 πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ηα δηθαηνινγεηηθά ππεξσξηώλ 

δαζθάισλ νιηγνζέζησλ Γ.Σ. θαη ηα δηθαηνινγεηηθά νδνηπνξηθώλ γηα ζπκπιήξσζε σξαξίνπ 

πεξηόδνπ Ινπλίνπ 2018 (πιεξνθνξίεο θ.  Κακπηηάθε Βνύια ηει 2810-529334).  

3. Από 02/07/2018 έσο 10/07/2018 πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηε Γ/λζε νη δειώζεηο 

δηπινζεζίαο εθπαηδεπηηθώλ (2εο απαζρόιεζεο ζην δεκόζην θ.ιπ.) ηνπ λ. 1256/1982 

(πιεξνθνξίεο ΠΥΣΠΔ Ηξαθιείνπ 2810529305 θαη 2810529328).  



4. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ πξόθεηηαη κε ην λέν ζρνιηθό έηνο λα ιάβνπλ καθξνρξόληα άδεηα 

(αλαηξνθήο, άλεπ απνδνρώλ θ.ιπ.) πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ Γ/λζε θαη ηελ θ. 

Κακπηηάθε Βνύια ηει. 2810529334.  

 

 

O  Γ/ληεο Π.Δ.  Ηξαθιείνπ 

 

 

Απνζηνιάθεο Γεκήηξηνο 

 

 

Σπλεκκέλα 

Αναφορά ανάληψησ υπηρεςίασ 


