ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
----ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ
ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ

Ηράκλειο, 26-06-2020
Αρ.Πρωτ. : 8852

ΠΡΟ: Όλοσς ηοσς εκπαιδεσηικούς
Τασ. Δ/νζη

: Μεηαξοσωπίος 15

Τασ. Κώδικαρ: 713 04 Ηπάκλειο
Τηλέθωνο

αρμοδιόηηηας Δ/νζης Α/θμιας Εκπ/ζης
Ηρακλείοσ

: 2810 529328, 2810 529334

Θζμα: «Ανάλθψθ υπθρεςίασ και άλλα υπθρεςιακά ηθτιματα μονίμων και αναπλθρωτϊν
εκπαιδευτικϊν με τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ 2019-2020 »

ε ςχζςη με τη λήξη του διδακτικοφ ζτουσ 2019-2020 ςασ ενημερϊνουμε τα εξήσ:

ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΕ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΣΟΤ

1. Όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατζθηκαν εντόσ τησ περιοχήσ ή τοποθετήθηκαν οριςτικά, θα
παρουςιαςτοφν ςτη ςχολική μονάδα τησ νζασ οργανικήσ τουσ θζςησ, την Σρίτθ 30 Ιουνίου 2020.
2. Οι εκπαιδευτικοί που επιςτρζφουν από απόςπαςη ςε άλλη ςχολική μονάδα εντόσ ΠΤΠΕ, θα
κάνουν ανάληψη υπηρεςίασ, την ίδια ημερομηνία, ςτη ςχολική μονάδα οργανικήσ τουσ θζςησ.
3. Οι αποςπαςμζνοι εκτόσ ΠΤΠΕ εκπαιδευτικοί μποροφν για λόγουσ διευκόλυνςησ, την Σρίτη 30
Ιουνίου 2020 να κάνουν ανάληψη υπηρεςίασ με fax ή με e-mail ςτη ςχολική μονάδα τησ
οργανικήσ τουσ θζςησ ςε ςυνεννόηςη με το Δ/ντή/Προϊςτάμενο

τησ χολικήσ

Μονάδασ

οργανικήσ τουσ.
4. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετοφςαν κατά το διδακτικό ζτοσ 2019-2020 ςτη ςχολική μονάδα τησ
οργανικήσ τουσ θζςησ, δεν απαιτείται την Σρίτη 30 Ιουνίου 2020 να κάνουν νζα ανάληψη
υπηρεςίασ.
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5. Οι εκπαιδευτικοί που θα αναλάβουν ταυτόχρονα και καθήκοντα Προϊςταμζνου (επιςτρζφοντασ
ςε ολιγοθζςια Δ.. ή Ν/Γ) πρζπει να ενημερωθοφν από τον αποχωροφντα Προϊςτάμενο για
τυχόν εκκρεμότητεσ και να παραλάβουν το αρχείο τησ ςχολικήσ μονάδασ (και ό,τι άλλο
προβλζπεται). Σαυτόχρονα πρζπει να κάνουν ανάληψη υπηρεςίασ των καθηκόντων τουσ ωσ
Προϊςτάμενοι και να υποβάλλουν τισ αναλήψεισ υπηρεςίασ ςτη Δ/νςη.
6. Όςεσ αναλήψεισ υπηρεςίασ κατατεθοφν, πρζπει να υπογραφοφν - ςφραγιςθοφν από τον Δ/ντή
ή τον Προϊςτάμενο και να υποβληθοφν άμεςα με διαβιβαςτικό ζγγραφο ςτη Δ/νςη.
7. Όςοι

εκπαιδευτικοί, των οποίων η ςχολική μονάδα οργανικήσ τουσ θζςησ βρίςκεται ςε

αναςτολι λειτουργίασ, καθϊσ και οι εκπαιδευτικοί που βρίςκονται ςτθ Διάκεςθ του ΠΤΠΕ
(ςυμπεριλαμβανομζνων και των νεοδιόριςτων ΕΒΠ/ΕΕΠ), μποροφν για λόγουσ διευκόλυνςησ,
την Σρίτθ 30 Ιουνίου 2020, να κάνουν ανάληψη υπηρεςίασ με fax ςτο: 2810372644 ή με e-mail
ςτη Διεφθυνςη Ηρακλείου: mail@dipe.ira.sch.gr

ΑΛΛΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ

1. Παρακαλοφνται όλοι οι εκπαιδευτικοί την περίοδο των διακοπϊν του καλοκαιριοφ και ςε
ςυνεννόηςη με τον Δ/ντη - Προϊςτάμενο τησ ςχολικήσ μονάδασ που ανήκουν, να
παρακολουθοφν το ηλεκτρονικό τουσ ταχυδρομείο. Επιπροςθζτωσ πρζπει να επιςκζπτονται την
ιςτοςελίδα τησ Δ/νςησ και του ΤΠΠΕΘ για την ενημζρωςή τουσ.
2. Από 01/07/2020 ζωσ 10/07/2020 πρζπει να υποβληθοφν ςτη Δ/νςη οι δηλϊςεισ διπλοθεςίασ
εκπαιδευτικϊν (2ησ απαςχόληςησ ςτο δημόςιο κ.λ.π.) του ν.1256/1982 (πληροφορίεσ ΠΤΠΕ
Ηρακλείου 2810529305 και 2810529328)
3. Οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται με το νζο ςχολικό ζτοσ να λάβουν μακροχρόνια άδεια
(ανατροφήσ, άνευ αποδοχϊν κ.λ.π.) πρζπει να επικοινωνήςουν με τη Δ/νςη και την κ.Καμπιτάκη
Βοφλα ςτο τηλ.2810529334

O Διευθυντήσ Π.Ε. Ηρακλείου

Θεοφάνουσ Κωνςταντίνοσ

υνημμζνα
Αναφορά ανάληψησ υπηρεςίασ

