
 

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωςθ για τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ των εκπαιδευτικϊν τθσ ΠΕ Κοηάνθσ 

για τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ». 

 

 Οι εκπαιδευτικοί που κατά το διδακτικό ζτοσ 2019-2020 υπθρζτθςαν ςτθ ςχολικι 

μονάδα οργανικισ τουσ κζςθσ δεν απαιτείται να κάνουν ανάλθψθ υπθρεςίασ ςτθν 

οργανικι τουσ κζςθ τθν Σρίτθ 30-06-2020. 

 Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατζκθκαν εντόσ περιοχισ μετάκεςθσ τθσ ΠΕ Κοηάνθσ ι 

τοποκετικθκαν από μετάκεςθ κα αναλάβουν υπθρεςία ςτθν νζα τουσ οργανικι κζςθ 

τθν Σρίτθ 30-06-2020. 

 Οι εκπαιδευτικοί που κατά το διδακτικό ζτοσ 2019-2020 είναι αποςπαςμζνοι ςε άλλθ 

ςχολικι μονάδα εντόσ του ΠΤΠΕ Κοηάνθσ, κα αναλάβουν υπθρεςία  ςτθ ςχολικι 

μονάδα τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ τθν Σρίτθ 30 Ιουνίου 2020. 

 Οι εκπαιδευτικοί που κατά το διδακτικό ζτοσ 2019-2020 είναι αποςπαςμζνοι ςε άλλο 

ΠΤΠΕ, είναι δυνατό για διευκόλυνςθ τουσ να αναλάβουν υπθρεςία με fax ι e-mail ςτθ 

ςχολικι μονάδα τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ, τθν Σρίτθ 30 Ιουνίου 2020, κατόπιν 

ςυνεννόθςθσ με τον Διευκυντι/ Προϊςτάμενο τθσ ςχολικισ μονάδασ τθσ οργανικισ τουσ 

κζςθσ. 
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 Οι εκπαιδευτικοί που βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του ΠΤΠΕ Κοηάνθσ  δεν απαιτείται να 

κάνουν ανάλθψθ υπθρεςίασ τθν Σρίτθ 30 Ιουνίου 2020.Παραμζνουν ζωσ τθ λιξθ του 

ςχολικοφ ζτουσ (31/8/2020)ςτθ ςχολικι μονάδα προςωρινισ τουσ τοποκζτθςθσ. 

 Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι τελειϊνει θ άδειά τουσ 29-6-2020, τθν Σρίτθ 30-6-2020 κα 

αναλάβουν υπθρεςία ςτθ ςχολικι μονάδα οργανικισ τουσ κζςθσ. 

 Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 που δεν υπζβαλαν αίτθςθ ςυμπλιρωςθσ 

ωραρίου κα κλθκοφν με νζα πρόςκλθςθ εντόσ Ιουλίου να υποβάλλουν αίτθςθ, γιατί 

εκκρεμεί θ τελικι απόφαςθ ζγκριςθσ των τμθμάτων β ξζνθσ γλϊςςασ για το διδακτικό 

ζτοσ 2020-2021 από τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ ΠΕ και ΔΕ Δυτικισ Μακεδονίασ. 

 

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

ενθμζρωςθ όλων των εκπαιδευτικϊν τθσ αρμοδιότθτασ τουσ. 

 

 

 
 
 
 
 

Ο Διευκυντισ ΠΕ  Κοηάνθσ  
 
 
 

Γκαμποφρασ Ιωάννθσ   
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