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   ΘΕΜΑ: «Ανάλθψθ υπθρεςίασ εκπαιδευτικϊν και μελϊν ΕΕΠ-ΕΒΠ Πρωτοβάκμιασ  
   Εκπαίδευςθσ Λάριςασ» 
   Σχετ. : το άρθρο 56 του ν. 4807/2021 (ΦΕΚ Α  ́ 96)  
 
 

    Με τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ 2020-2021, υπενκυμίηουμε ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και 

τα μζλθ ΕΕΠ-ΕΒΠ αρμοδιότθτάσ μασ ότι θ ανάλθψθ υπθρεςίασ κα γίνει τθν Τετάρτθ 30 

Ιουνίου 2021, ωσ εξισ : 

1. Οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφςαν κατά το διδακτικό ζτοσ 2020-2021 ςτθ ςχολικι  

μονάδα τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ και δεν άλλαξαν οργανικι, δεν απαιτείται να κάνουν 

ανάλθψθ υπθρεςίασ. 

2.  Οι  εκπαιδευτικοί που απουςίαηαν από τθ ςχολικι μονάδα οργανικισ τουσ κζςθσ 

κατά το διδακτικό ζτοσ 2020-2021 λόγω απόςπαςθσ ςε άλλθ ςχολικι μονάδα εντόσ του 

ΠΤΠΕ Λάριςασ, κα αναλάβουν υπθρεςία αυτοπροςϊπωσ ςτθν οργανικι τουσ κζςθ.  

3. Οι εκπαιδευτικοί που απουςίαηαν από τθ ςχολικι μονάδα οργανικισ τουσ κζςθσ κατά 

το διδακτικό ζτοσ 2020-2021 λόγω απόςπαςθσ ςε άλλο ΠΤΠΕ, μποροφν για λόγουσ 

διευκόλυνςθσ να κάνουν ανάλθψθ υπθρεςίασ με e-mail ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ οργανικισ 

τουσ κζςθσ, ςε ςυνεννόθςθ με τον Διευκυντι/Προϊςτάμενο τθσ ςχολικισ μονάδασ 

οργανικισ τουσ.   

4. Οι εκπαιδευτικοί που ζχουν οργανικι κζςθ ςε ςχολικι μονάδα που βρίςκεται ςε 

αναςτολι ι ζχει καταργθκεί, κα αναλάβουν υπθρεςία ςτα Γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. 

Λάριςασ. 

5. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατζκθκαν εντόσ τθσ περιοχισ μετάκεςθσ Λάριςασ 

(βελτίωςθ κζςθσ) ι τοποκετικθκαν μετά από μετάκεςθ, κα αναλάβουν υπθρεςία ςτθ νζα 
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τουσ οργανικι κζςθ. Οι Διευκυντζσ/Προϊςτάμενοι των ςχολικϊν μονάδων παρακαλοφνται 

να αποςτείλουν αντίγραφο τθσ Πράξθσ Ανάλθψθσ Υπθρεςίασ ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Λάριςασ. 

6. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του ΠΤΠΕ Λάριςασ, και ζχουν 

τοποκετθκεί προςωρινά, παραμζνουν ζωσ τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ (31/8/2021) ςτθ 

ςχολικι μονάδα προςωρινισ τουσ τοποκζτθςθσ και ωσ εκ τοφτου δεν απαιτείται να κάνουν 

ανάλθψθ υπθρεςίασ. Οι νεομετατικζμενοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 που παρζμειναν ςτθ 

Διάκεςθ κα αναλάβουν υπθρεςία ςτα Γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Λάριςασ. 

7. Οι εκπαιδευτικοί που βρίςκονται ςε άδεια (κφθςθσ-λοχείασ ι ανατροφισ παιδιοφ, 

αναρρωτικι, άνευ αποδοχϊν) και θ άδειά τουσ λιγει το χρονικό διάςτθμα 01-07-2021 ζωσ 

31-08-2021 κα υποβάλουν ανάλθψθ υπθρεςίασ αυτοπροςϊπωσ ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Λάριςασ 

τθν επόμενθ θμζρα από τθν λιξθ τθσ άδειασ τουσ. 

 

         Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ και οι Προϊςτάμενοι των ςχολικϊν μονάδων για τθν άμεςθ 

και ενυπόγραφθ ενθμζρωςθ όλων των εκπαιδευτικϊν αρμοδιότθτάσ τουσ, για τθν αποφυγι 

ςχετικϊν προβλθμάτων. 

 

    

  Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Π.Ε. ΛΑΡΙΑ 

 

                                  

   ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΤ 

 

 

 

 

 

Συνημμένο : Έντυπο «Πράξη Ανάληψησ Υπηρεςίασ» 
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