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1. Τουσ Δ/ντζσ/ντριεσ και τουσ 
Προϊςταμζνουσ/νεσ των 
ςχολικϊν μονάδων τθσ Πιε-
ρίασ 

2. Σε όλεσ τισ ΔΙΠΕ τθσ χϊρασ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: «Λιξθ διδακτικοφ ζτουσ – Ανάλθψθ υπθρεςίασ εκπαιδευτικϊν-Άλλα υπθρεςιακά ηθτιματα μονίμων-
αναπλθρωτϊν» 

  

    Με τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ 2021-2022, ενθμερϊνουμε τουσ εκπαιδευτικοφσ που ανικουν ςτθν 

αρμοδιότθτα του ΠΥΣΠΕ Πιερίασ, τα ακόλουκα: 

 

 Οι εκπαιδευτικοί που δεν ζχουν οργανικι κζςθ και βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του ΠΥΣΠΕ 

Πιερίασ, δεν κα αναλάβουν υπθρεςία ςτο γραφείο τθσ Δ/νςθσ ΠΕ Πιερίασ τθν Τρίτθ 21-6-

2022, κακϊσ θ προςωρινι τουσ τοποκζτθςθ είναι ζωσ 31-8-2022. 

 Οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν με απόςπαςθ ςε ςχολικι μονάδα του ΠΥΣΠΕ Πιερίασ ι 

ςε ςχολικι μονάδα άλλου ΠΥΣΠΕ, δφνανται να αναλάβουν υπθρεςία είτε με τθ φυςικι 

τουσ παρουςία και ανάλθψθ υπθρεςίασ ςτο ςχολείο τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ είτε με 

email και ζκδοςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ μζςω τθσ πλατφόρμασ gov.gr τθν Τρίτθ 21-6-

2022. 

 Οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν με απόςπαςθ ζωσ 31-8-2022 ςε φορείσ και υπθρεςίεσ 

του Υπουργείου Παιδείασ, κα αναλάβουν υπθρεςία ςτο ςχολείο τθσ οργανικισ τουσ κζ-

ςθσ τθν 1θ Σεπτεμβρίου 2022. 

 Οι εκπαιδευτικοί που βρίςκονται ςε άδεια και θ άδειά τουσ τελειϊνει μζςα ςτο καλοκαί-

ρι (από 22-6-2022 ζωσ 31-8-2022), κα αναλάβουν υπθρεςία με email και ζκδοςθ υπεφ-
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κυνθσ διλωςθσ μζςω τθσ πλατφόρμασ gov.gr, ςτο γραφείο τθσ Δ/νςθσ ΠΕ Πιερίασ, τθν 

επόμενθ τθσ λιξθσ τθσ άδειάσ τουσ.  

 Οι εκπαιδευτικοί που μετατζκθκαν ςε άλλθ οργανικι κζςθ ι τοποκετικθκαν οριςτικά ςε 

οργανικι κζςθ ενϊ βριςκόταν ςτθ διάκεςθ του ΠΥΣΠΕ Πιερίασ, κα αναλάβουν υπθρεςία 

είτε με τθ φυςικι τουσ παρουςία και ανάλθψθ υπθρεςίασ ςτο ςχολείο τθσ νζασ οργανι-

κισ τουσ κζςθσ είτε με email και ζκδοςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ μζςω τθσ πλατφόρμασ 

gov.gr τθν Τρίτθ 21-6-2022. 

 Οι εκπαιδευτικοί που πιραν μετάκεςθ ςε άλλο ΠΥΣΠΕ ι και εντόσ του ΠΥΣΠΕ Πιερίασ και 

κατζχουν κζςθ ευκφνθσ ςτο ΠΥΣΠΕ Πιερίασ (Διευκυντζσ, Υποδιευκυντζσ, Προϊςτάμενοι), 

δεν κα αναλάβουν υπθρεςία ςτθ νζα οργανικι τουσ κζςθ, αν δεν παραιτθκοφν από τθ 

κζςθ ευκφνθσ που κατζχουν. 

 Οι εκπαιδευτικοί που κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ 2021-2022 ζχουν οργανικι κζςθ ςε 

ςχολικι μονάδα που βρίςκεται ςε αναςτολι λειτουργίασ, κα υποβάλουν ανάλθψθ υπθ-

ρεςίασ είτε με τθ φυςικι τουσ παρουςία και ανάλθψθ υπθρεςίασ είτε με email και ζκδο-

ςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ μζςω τθσ πλατφόρμασ gov. gr, ςτο γραφείο τθσ Δ/νςθσ ΠΕ Πιε-

ρίασ τθν Τρίτθ 21-6-2022.  

 Οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί όλων των πράξεων από τθν Πζμπτθ 16/06/2022 ζωσ και 

τθν Τρίτθ 21/06/2022 κα παρουςιάηονται ςτθ ςχολικι μονάδα βάςθσ (1θ τοποκζτθ-

ςθ). 

 Οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται με το νζο ςχολικό ζτοσ να λάβουν μακροχρόνια άδεια 

(ανατροφισ,  άνευ  αποδοχϊν  κ.λπ.)  και  δεν  ζχουν  κατακζςει  αίτθςθ  και  δικαιολο-

γθτικά  ζωσ 31/05/2022, κα πρζπει να επικοινωνιςουν με τουσ Διευκυντζσ/ντριεσ-

Προϊςταμζνουσ/νεσ των ςχολικϊν μονάδων που ζχουν οργανικι κζςθ. 

 

Παρακαλοφμε τουσ Διευκυντζσ/-ντριεσ και Προϊςταμζνουσ/-εσ των ςχολικϊν μονάδων να ενθμε-

ρϊςουν ενυπόγραφα τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ ςχολικισ τουσ μονάδασ. 

 

 

 Η  Διευκφντρια Π.Ε. Πιερίασ 
 

ορϊτου Φλϊρα 
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