
 

 
 
Θέμα: «Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ /ΕΒΠ της ΔΙΠΕ Ευρυτανίας με 
τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022» 
Σχετ.:  

 
Ενόψει της λήξης του διδακτικού έτους 2021-2022, υπενθυμίζουμε στους 

εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς μας ότι : 
 

 Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ που κατά το διδακτικό έτος 2021-2022 

υπηρετούσαν στη σχολική μονάδα οργανικής τους θέσης δεν απαιτείται να 

αναλάβουν υπηρεσία στις 21.06.2022, ημέρα Τρίτη 

 Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ που βρίσκονται στη διάθεση της ΔΙΠΕ 

Ευρυτανίας, θα αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Π.Ε. Ευρυτανίας στις 

21.06.2022, ημέρα Τρίτη 

 Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ που υπηρετούν με απόσπαση σε άλλο 

ΠΥΣΠΕ οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στην οργανική τους θέση στις 

21.06.2022. Για λόγους διευκόλυνσης δύνανται να αναλάβουν υπηρεσία, 

αποστέλλοντας έντυπο αναφοράς ανάληψης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη 

σχολική μονάδα οργανικής τους θέσης μετά από συνεννόηση με τον Διευθυντή της 

σχολικής μονάδας οργανικής τους θέσης 

 Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ που υπηρετούν με απόσπαση σε άλλη 

σχολική μονάδα εντός ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας, θα αναλάβουν υπηρεσία στην οργανική 

τους θέση στις 21.06.2022 

                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
                                   ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

---------------- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ &   

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
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            ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΟΝΟ ΜΕ E-MAIL           
Καρπενήσι, 14.06.2022 

                Αριθμ. Πρωτ. 627 

 

Ταχ. Δ/νση:     
 Τ.Κ. – Πόλη: 
Πληροφορίες:  
Τηλέφωνο:   
e-mail: 
Ιστοσελίδα: 

Περιοχή Προφήτης Ηλίας – Κτίρια ΟΑΕΔ 
36100 – Καρπενήσι 
Μένια  Μπαρμπάκου 
2237080241 
mail@dipe.eyr.sch.gr  
http://dipe.eyr.sch.gr  

 ΠΡΟΣ  
1.Διευθυντές/ντριες, 
Προϊσταμένους/μένες Σχολ. 
μονάδων αρμοδιότητας ΔΙΠΕ 
Ευρυτανίας 
2.Ενδιαφερόμενους/μενες 
εκπαιδευτικούς, μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ 
της ΔΙΠΕ Ευρυτανίας 
 
 
ΚΟΙΝ. 
Αρχείο μας 

mailto:mail@dipe.eyr.sch.gr
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 Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ που μετατέθηκαν σε άλλο ΠΥΣΠΕ ή 

τοποθετήθηκαν οριστικά στη ΔΙΠΕ Ευρυτανίας (από διάθεση, διορισμό, ή 

βελτίωση θέσης) θα αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους οργανική στις 21.06.2022. 

Για λόγους διευκόλυνσης, μπορούν να αποστείλουν την Πράξη Ανάληψης με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη σχολική μονάδα οργανικής τους θέσης με 

κοινοποίηση στη Διεύθυνση Π.Ε. Ευρυτανίας. 

 Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π που βρίσκονται σε άδεια κύησης , λοχείας, 

ανατροφής παιδιού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια, που λήγει μετά την 

21η/6/2022 και πριν την 1η/9/2022, οφείλουν αμέσως μετά τη λήξη της, να 

αναλάβουν υπηρεσία με E-Mail στα Γραφεία της Δ/νσης Π.Ε Ευρυτανίας. 

Οι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/μένες των σχολικών μονάδων βεβαιώνουν το 

γνήσιο της υπογραφής του εκπαιδευτικού στην Πράξη ανάληψης υπηρεσίας και αφού 

κρατήσουν ένα αντίγραφο στο αρχείο του σχολείου τους, τη διαβιβάζουν στη Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας για ενημέρωση. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί την περίοδο των διακοπών του καλοκαιριού μετά 

από συνεννόηση με τον Διευθυντή/ντρια, Προϊστάμενο/μένη της σχολικής τους μονάδας, 

να παρακολουθούν το προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Επίσης, καλό θα ήταν να 

επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσής μας και του ΥΠΑΙΘ για ενημέρωσή τους. 

 
 
 

Η Διευθύντρια  ΔΙΠΕ Ευρυτανίας  
 
 

Δρ. Ευαγγελία Ρόγκα 
 

Συνημμένα: Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας 


