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ΠΡΟΣ:
Σχολικές Μονάδες Δ/νσης Π.Ε. Λέσβου

ΘΕΜΑ: «Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας και άλλες ενέργειες με τη λήξη του διδακτικού έτους 20192020»
Σχετ: Άρθρο 108 του Ν.4692/20 (ΦΕΚ Α΄ 111/12.06.2020)«Ρυθμίσεις για την παράταση του διδακτικού
έτους και των συμβάσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση»
Στο πλαίσιο της λήξης του διδακτικού έτους 2019-2020 υπενθυμίζουμε στους μόνιμους εκπαιδευτικούς
αρμοδιότητάς μας τα ακόλουθα:
1.Οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
νομού Λέσβου και υπηρετούν με απόσπαση είτε σε άλλο ΠΥΣΠΕ, είτε σε άλλο νησί της ίδιας ή άλλης
περιοχή μετάθεσης της Δ.Π.Ε. νομού Λέσβου, οφείλουν στις 30/6/2020, ημέρα Τρίτη, να αναλάβουν
υπηρεσία στη Δ.Π.Ε. νομού Λέσβου με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail@dipe.les.sch.gr υπογεγραμμένο και σαρωμένο αρχείο).
Οι εκπαιδευτικοί που κατά το σχολικό έτος 2019-2020 υπηρετούν στο σχολείο που έχουν οργανική, δεν
απαιτείται να υποβάλουν ανάληψη υπηρεσίας.
2.Οι νεοδιόριστοι Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. που έχουν διοριστεί σύμφωνα με την αριθ. 26128/Ε4/21-2-2020 Υ.Α.
(ΦΕΚ 241 τ. Γ'), οφείλουν στις 30/6/2020, ημέρα Τρίτη, να αναλάβουν υπηρεσία στη Δ.Π.Ε. νομού
Λέσβου με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail@dipe.les.sch.gr - υπογεγραμμένο και σαρωμένο
αρχείο).
3.Οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα της Δ.Π.Ε.Ν. Λέσβου και έχουν
άδεια (αναρρωτική, λοχείας, ανατροφής κ.τ.λ.) που λήγει μετά τις 30/6/2020 και πριν την 1η
Σεπτεμβρίου 2020, οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία με τη λήξη της άδειάς τους στη σχολική μονάδα
που έχουν οργανική θέση, με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (υπογεγραμμένο και σαρωμένο
αρχείο).
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4.Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε σχολική μονάδα εντός του ίδιου νησιού και της ίδιας περιοχής
μετάθεσης που κατέχουν οργανική θέση, θα αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο της οργανικής τους
θέσης στις 30/6/2020, ημέρα Τρίτη.
5.Οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται με το νέο σχολικό έτος να λάβουν μακροχρόνια άδεια (ανατροφής,
άνευ αποδοχών κ.λ.π.) πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Π.Ε. Λέσβου και την κα Ζάχου Ελένη
στο 2251047439 εσωτ.5 .
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες και Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν για
όλα τα παραπάνω όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου που διευθύνουν.
Τέλος, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί κατά το διάστημα των θερινών διακοπών τους να
παρακολουθούν την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης, προκειμένου να ενημερώνονται για τις υπηρεσιακές
εξελίξεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν (αποσπάσεις εντός των ίδιων περιοχών μετάθεσης του
ΠΥΣΠΕ Ν. Λέσβου, λειτουργικές υπεραριθμίες κ.τ.λ.).

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

Αικατερίνη Στρατάκη-Συβρή
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