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ΘΕΜΑ : «Ανάληψη υπηρεςίασ με το τζλοσ του διδακτικοφ ζτουσ».
ε ςχζςθ με τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ 2018-2019 ςασ ενθμερϊνουμε τα εξισ:

1.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά το διδακτικό ζτοσ 2018-2019 υπθρζτθςαν με απόςπαςθ

εντόσ ι εκτόσ Π.Τ..Π.Ε. Κοηάνθσ κα κάνουν ανάλθψθ υπθρεςίασ, τθν Παραςκευι 21 Ιουνίου
2019, ςτθ ςχολικι μονάδα οργανικισ τουσ κζςθσ. (Όςοι εκπαιδευτικοί υπθρετοφν εκτόσ ΠΤΠΕ
Κοηάνθσ και μόνο ςτθν περίπτωςθ που εκδοκεί ςχετικι Υπουργικι Απόφαςθ που κα το
προβλζπει, κα μποροφν να κάνουν ανάλθψθ υπθρεςίασ με fax ι e-mail και ςε ςυνεννόθςθ με
τον/τθν Διευκυντι/ντρια Προϊςτάμενο/θ τθσ ςχολικισ μονάδασ)
2.

Οι εκπαιδευτικοί που βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του Π.Τ..Π.Ε. Κοηάνθσ κα αναλάβουν

υπθρεςία τθν Παραςκευι 21 Ιουνίου 2019 είτε αυτοπροςϊπωσ ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Κοηάνθσ,
(4οσ όροφοσ γραφείο 14) είτε με αποςτολι τθσ αναφοράσ ανάλθψθσ μζςω Fax (24610-47233
47235) και τθν πρωτότυπθ με ταχυδρομείο ςτθν παρακάτω Διεφκυνςθ : Δ/νςθ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ
Κοηάνθσ, 4Οσ όροφοσ, Δθμοκρατίασ 27, Κοηάνθ, ΣΚ 50131.
3.

Οι εκπαιδευτικοί που ζχουν μετατεκεί ςτο Π.Τ..Π.Ε. Κοηάνθσ κα αναλάβουν υπθρεςία

ςτθ ςχολικι μονάδα οργανικισ τοποκζτθςθσ τθν Παραςκευι 21 Ιουνίου 2019.
4.

Όςοι εκπαιδευτικοί βρίςκονται ςε άδεια τθν Παραςκευι 21-6-2019 (αναρρωτικι,

κφθςθσ, λοχείασ, ανατροφισ, άνευ αποδοχϊν ) , δε κα κάνουν αναφορά ανάλθψθσ υπθρεςίασ.
Θα αναλάβουν υπθρεςία τθν επόμενθ θμζρα τθσ λιξθ τθσ άδειάσ τουσ .

5.

Όςεσ αναλιψεισ υπθρεςίασ κατατεκοφν, πρζπει να υπογραφοφν - ςφραγιςκοφν από

τον/τθν Διευκυντι/ντρια ι τον/τθν Προϊςτάμενο/θ τθσ ςχολικισ μονάδασ και να υποβλθκοφν
άμεςα με διαβιβαςτικό ζγγραφο ςτθ Δ/νςθ.
Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ 2018-2019 υπθρετοφςαν
ςτθν οργανικι τουσ κζςθ δε χρειάηεται να κάνουν αναφορά ανάλθψθσ.

Ο Διευκυντισ Π.Ε. Κοηάνθσ

Γκαμποφρασ Ιωάννθσ

