
                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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               ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ  
                               ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
                Δ/ΝΣΗ  Α/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
                        ΤΜΗΜΑ  Γ΄  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
                                            --------- 
 
                Ταχ. Δ/νση:                  28ης Οκτωβρίου 29 (3ος όροφος)                                                                                                                     
                Τ.Κ. - Πόλη:                  22131-Τρίπολη 
                Ιστότοπος:                    http://dipe.ark.sch.gr 
                Ηλεκτρ. ταχυδρομείο:   mail@dipe.ark.sch.gr 
                Πληροφορίες:               Λαρδίκου Σωτηρία 
                Τηλέφωνο:                   2710-223134 & 2710-222596 

                 

Αποστολή μόνο με μήνυμα ηλεκτρ. 
ταχυδρομείου (e mail) 

 
Βαθμός Ασφαλείας      
Να διατηρηθεί μέχρι      

 

 
Τρίπολη,      25-06-2021 
 
Αρ. πρωτ.    Φ.11.3 / 3141    
 
 Βαθμός  Προτερ.   

 
Προς :  Τους κ.κ.Διευθυντές/ντριες  
               & Προϊστάμενους/νες  
               Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων  
               και  Νηπιαγωγείων 
               περιοχής αρμοδιότητάς μας 
               έδρες τους 
 
(με την υποχρέωση ενημέρωσης  
όλων των μόνιμων εκπαιδευτικών  
και μελών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.  
που υπηρετούν στη Σχολική τους Μονάδα)  
  

 
Θέμα: «Ανάληψη υπηρεσίας μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. με τη λήξη  
             του διδακτικού έτους 2020-2021» 
ΣΧΕΤ.         
 
   Με την ευκαιρία λήξης του τρέχοντος διδακτικού έτους 2020-2021, ήτοι την 30η-06-2021, 
υπενθυμίζουμε στους μόνιμους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.)                                         
& Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), τα ακόλουθα κατά περίπτωση: 
 
1. Όσοι/ες υπηρετούν με απόσπαση ή με προσωρινή τοποθέτηση σε θέσεις έτερες της οργανικής                        
τους ή οριστικής τους τοποθέτησης αλλά σε Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητας του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε.                            
ή σε Σχολικές Μονάδες έτερου Π.Υ.Σ.Π.Ε., οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία                    
την Τετάρτη 30-06-2021 στη Σχολική Μονάδα της οργανικής τους θέσης ή της οριστικής τους 
τοποθέτησης. 
   Εφόσον όμως δοθεί η δυνατότητα από το οικείο Υπουργείου, λόγω των ειδικών συνθηκών που 
επικρατούν για τον έλεγχο και περιορισμό της διάδοσης της λοίμωξης από τον κορωνοϊό                     
(COVID 19), δύναται να αναλάβουν υπηρεσία με την αποστολή μόνο της σχετικής αναφοράς ανάληψης 
υπηρεσίας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e mail) προς τη Σχολική Μονάδα της οργανικής τους 
θέσης. 
   Η αναφορά αυτή θα συνοδεύεται απαραιτήτως από Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8                                  
του Ν.1599/1986, ΦΕΚ 75 Α΄) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Gov.gr)                    
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (για επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους) και θα αναφέρει ότι: 
«Σάς αναφέρω ότι σήμερα Τετάρτη, 30-06-2021 ανέλαβα τα υπηρεσιακά μου καθήκοντα».                               
Θα πρέπει να αποφευχθούν εκφράσεις του τύπου: «Σάς αναφέρω ότι σήμερα Τετάρτη, 30-06-2021 
παρουσιάστηκα και ανέλαβα τα υπηρεσιακά μου καθήκοντα …» δεδομένου ότι δεν θα υφίσταται φυσική 
παρουσία (εμφάνισή) τους στη Σχολική Μονάδα.    
 
2. Όσοι/ες υπηρετούν με απόσπαση σε φορείς και υπηρεσίες αρμοδιότητας του οικείου Υπουργείου                   
έως τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους, ήτοι την 31η-08-2021, θα αναλάβουν υπηρεσία στις Σχολικές 
Μονάδες της οργανικής τους θέσης την 1η Σεπτεμβρίου 2021.  
 
 
 



3. Όσοι/ες μετατέθηκαν και έχουν τοποθετηθεί σε Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητας του οικείου 
Π.Υ.Σ.Π.Ε. θα ενεργήσουν κατά τα οριζόμενα αναλυτικώς στο ανωτέρω σημείο 1.  
 
4. Εάν πρόκειται για στελέχη της εκπαίδευσης (Διευθυντές/τριες, Υποδιευθυντές/τριες, Προϊστάμενοι/ες, 
κ.α.) και υπήρξε μεταβολή στην οργανική τους τοποθέτηση λόγω μετάθεσης, η ανάληψη υπηρεσίας                  
στη νέα τους οργανική θέση θα γίνει με τη λήξη της θητείας τους. 
 
5. Όσοι/ες βρίσκονται σε μακροχρόνια άδεια απουσίας (αναρρωτική, λοχείας, ανατροφής κ.τ.λ.),                       
η οποία λήγει μετά την 30η-06-2021 και πριν την 1η-09-2021, οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία                        
στα  γραφεία της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.   
 
6. Όσοι/ες κατά το διδακτικό έτος 2020-2021 υπηρετούν σε Σχολική Μονάδα που έχουν οργανική θέση, 
δεν απαιτείται να υποβάλουν ανάληψη υπηρεσίας. 

 

 

 

 
                                                                                      Ο  Διευθυντής Εκπαίδευσης  
                                                                                                    της Δ/νσης  Π.Ε. Αρκαδίας 

 
 
 
 
                                                                                         Φώτιος Σοφ. Γκέσουρας  (Μ.Ρ.Α.) 
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