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ΠΡΟΣ: Εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας

Δ/νσης Π.Ε. Λέσβου

Θέμα: « Ρύθμιση υπηρεσιακών θεμάτων μονίμων εκπαιδευτικών με τη λήξη του
διδακτικού έτους 2017-2018».
Ενόψει της λήξης του διδακτικού έτους 2017-2018 σας ενημερώνουμε τα
εξής:
1. Ανάληψη υπηρεσίας :


Όλοι/ες οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί την Πέμπτη 21 Ιούνιου 2018 θα κάνουν

ανάληψη υπηρεσίας στην σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης (αποσπαμένοι/ες
εντός ή εκτός ΠΥΣΠΕ, εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σε κενές οργανικές θέσεις
με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων, εκπαιδευτικοί που
επιστρέφουν από άδεια). Ανάληψη υπηρεσίας δεν απαιτείται για τους/τις
εκπαιδευτικούς που κατά το διδακτικό έτος 2017-2018 υπηρετούσαν στη σχολική
μονάδα της οργανικής τους θέσης.


Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ07 και ΠΕ86 θα κάνουν ανάληψη

υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες όπου τοποθετήθηκαν μετά την κύρωση του πίνακα
τοποθετήσεων τους.


Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λέσβου θα

κάνουν ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα όπου έχουν τοποθετηθεί
προσωρινά για το σχ. έτος 2017-2018.


Όσες αναλήψεις υπηρεσίας κατατεθούν, πρέπει να υπογραφούν-σφραγισθούν

από τον/την Διευθυντή/ντρια ή τον/την Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας και να
υποβληθούν άμεσα με διαβιβαστικό έγγραφο στη Δ/νση ΠΕ Λέσβου.



Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά σε ολιγοθέσια Δ.Σ. ή Ν/Γ και βάση

του Ν.1566/1985 πρόκειται να οριστούν Προϊστάμενοι/ες θα πρέπει να ενημερωθούν
από τον/την αποχωρούντα Προϊστάμενο/η για τυχόν εκκρεμότητες και να
παραλάβουν το αρχείο της σχολικής μονάδας. Επιπλέον, οι ίδιοι/ες και εφόσον έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία ορισμού τους μέχρι την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 θα
πρέπει να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας των καθηκόντων τους ως Προϊστάμενοι/ες και
να υποβάλλουν τις αναλήψεις υπηρεσίας στη Δ/νση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση εκτός ΠΥΣΠΕ οι

οποίοι/ες με την επιστροφή τους στην οργανική τους θέση σε ολιγοθέσιο σχολείο θα
οριστούν Προϊστάμενοι/ες, ακόμη και αν δοθεί δυνατότητα ανάληψης υπηρεσίας με
fax θα πρέπει να συνεννοηθούν με τον/την αποχωρούντα Προϊστάμενο/η να
παραλάβουν το αρχείο του σχολείου.
2. Άλλα υπηρεσιακά θέματα


Στο πλαίσιο του προγραμματισμού της Δ/νσης παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που
πρόκειται με το νέο σχολικό έτος να κάνουν χρήση μακροχρόνιας άδειας
(ανατροφής, άνευ αποδοχών κ.λ.π.) να επικοινωνήσουν με το τμήμα αδειών της
Δ/νσης και την κ. Παντέρμου Μαρία στο τηλ: 22015-47439 εσωτ.4.



Μέχρι την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 θα πρέπει να υποβληθούν τα σχετικά
δικαιολογητικά με τις υπερωρίες και τα οδοιπορικά. (Πληροφορίες: κ Δεσποτέλλης
Κων/νος στο τηλ: 22015-47439 εσωτ.2)



Παρακαλούνται όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί κατά τους θερινούς μήνες να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Δ/νσης προκειμένου να ενημερώνονται για
διάφορα υπηρεσιακά ζητήματα που δύναται να προκύψουν.
Η Διευθύντρια Π.Ε. Λέσβου
Αικατερίνη Στρατάκη-Συβρή

