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Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
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Τηλέφωνο: 2310  -   643042       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                     
Φαξ: 2310  -   643046   
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ΘΕΜΑ: «Αναλήψεις Υπηρεσίας και άλλα υπηρεσιακά ζητήματα μόνιμων και αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών  με την λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020» 
 

 

Σχετικά με τις Αναλήψεις Υπηρεσίας και άλλα υπηρεσιακά ζητήματα μόνιμων 

εκπαιδευτικών την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, ημέρα λήξης του διδακτικού έτους 2019-2020, σας 

ενημερώνουμε ως εξής: 

 

1. Οι νεομετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί στην Δυτική Θεσσαλονίκη από άλλους Νομούς, καθώς 

και όσοι έλαβαν βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση από Διάθεση ΠΥΣΠΕ, θα 

υποβάλουν ανάληψη υπηρεσίας αυτοπροσώπως στη σχολική μονάδα της οριστικής τους 

τοποθέτησης. 

2. Οι εκπαιδευτικοί που κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 υπηρετούσαν στη σχολική 

μονάδα της οργανικής τους θέσης, ΔΕΝ θα υποβάλουν ανάληψη υπηρεσίας. 

3. Οι εκπαιδευτικοί που κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 βρίσκονται στην ΔΙΑΘΕΣΗ, 

ανεξαρτήτως του σχολείου που υπηρετούσαν, ΔΕΝ θα υποβάλουν ανάληψη υπηρεσίας, 

καθώς η προσωρινή τοποθέτησή τους στο σχολείο, ισχύει μέχρι 31-08-2020.  

4. Οι εκπαιδευτικοί που κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 έχουν οργανική θέση σε 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ, θα υποβάλουν ανάληψη υπηρεσίας, στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ 

Δυτικής  Θεσσαλονίκης, καθώς η προσωρινή τοποθέτησή τους στο σχολείο υπηρέτησης 

ισχύει μέχρι 30-06-2020. 

5. Οι εκπαιδευτικοί που κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 υπηρετούν σε άλλο σχολείο 

από αυτό που έχουν οργανική με απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε., θα υποβάλουν ανάληψη 

υπηρεσίας αυτοπροσώπως στο σχολείο οργανικής τους, η οποία θα διαβιβαστεί στο 

Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Π.Ε. από τους Διευθυντές/Προϊσταμένους των σχολείων. 
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6. Οι εκπαιδευτικοί που κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 ήταν αποσπασμένοι σε 

άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε., είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, είτε 

τελούν σε ειδική άδεια ως υπαγόμενοι σε ευπαθείς ομάδες, θα υποβάλουν ανάληψη 

υπηρεσίας ηλεκτρονικά στο σχολείο οργανικής τους με Υπεύθυνη Δήλωση που εκδίδεται 

μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ελληνικού Κράτους gov.gr. Σε διαφορετική περίπτωση, 

να γίνεται δεκτή Υπεύθυνη Δήλωση που αποστέλλεται μέσω τηλεομοιοτυπίας ή 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποστέλλεται και 

ταχυδρομικά. Οι Διευθυντές των σχολείων οργανικής θα πρέπει να διαβιβάσουν τις 

αναλήψεις στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

7. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση σε μονοθέσια Νηπιαγωγεία και κατά το τρέχον 

σχολικό έτος 2019-2020 ήταν αποσπασμένοι σε άλλες σχολικές μονάδες θα κάνουν 

αναφορά ανάληψης ως Προϊστάμενοι /Προϊσταμένες στην οργανική τους θέση. Οι 

αναφορές ανάληψης θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης και θα 

υπογραφούν από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

8. Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που κατά το τρέχον σχολικό έτος 

2019-2020 υπηρετούσαν σε Δημοτικά Σχολεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης 

με απόσπαση, θα ενημερωθούν σχετικά από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης για τις αναλήψεις υπηρεσίας και τις 

προσωρινές τοποθετήσεις. 

9. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε αναρρωτική άδεια και άνευ αποδοχών έως και την 

Τρίτη 30-06-2020 δεν θα κάνουν αναφορά ανάληψης. Θα αναλάβουν υπηρεσία τη νέα 

σχολική χρονιά με τη λήξη της άδειάς τους. Επιπλέον, οι νεομετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί 

στην Δυτική Θεσσαλονίκη από άλλους Νομούς, θα υποβάλουν ανάληψη υπηρεσίας 

αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης με τη λήξη της άδειάς τους. 

10. Οι νεοδιόριστοι ΕΕΠ-ΕΒΠ με οργανική στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, επειδή 

εκκρεμεί η τοποθέτησή τους σε οργανικές θέσεις από το ΠΥΣΕΕΠ, θα υποβάλουν ανάληψη 

υπηρεσίας την Τρίτη 30-0-2020 στη Διεύθυνση. 

 

 

         Παρακαλούμε τους/τις Διευθυντές/-ντριες και Προϊσταμένους/-ες των σχολικών μονάδων 

να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους/τις εκπαιδευτικούς. 

 

 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. 
 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
  
  
  
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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