
 

ΘΕΜΑ   : «Ανακοίνωςθ για τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ των μόνιμων εκπαιδευτικϊν τθσ 

Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κοηάνθσ με τθ λιξθ του τρζχοντοσ 

διδακτικοφ ζτουσ». 

 

 Οι εκπαιδευτικοί που κατά το διδακτικό ζτοσ 2021-2022 υπθρζτθςαν ςτθ ςχολικι 

μονάδα οργανικισ τουσ κζςθσ δεν απαιτείται να κάνουν ανάλθψθ υπθρεςίασ ςτθν 

οργανικι τουσ κζςθ τθν Σρίτθ 21-06-2022. 

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

τοποκετικθκαν από μετάκεςθ ι από διάκεςθ ΠΤΠΕ κακϊσ και οι νεοδιόριςτοι 

εκπαιδευτικοί  κα αναλάβουν υπθρεςία ςτθν νζα τουσ οργανικι κζςθ τθν Σρίτθ  21-

06-2022. 

 Οι εκπαιδευτικοί που κατά το διδακτικό ζτοσ 2021-2022 ιταν αποςπαςμζνοι ςε άλλθ 

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

μονάδα τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ τθν Σρίτθ  21-06-2022. 

 Οι εκπαιδευτικοί που κατά το διδακτικό ζτοσ 2021-2022 είναι αποςπαςμζνοι ςε άλλο 

ΠΤΠΕ, είναι δυνατό για διευκόλυνςθ τουσ να αναλάβουν υπθρεςία αποςτζλλοντασ e-

mail ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ, τθν Σρίτθ 21-06-2022 κατόπιν 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

------------ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

------------ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΚΟΖΑΝΗ 

------------ 
ΣΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

 

 
 
 
 
ΑΠΟΣΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ 
ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟ 
 
 
Βακμόσ Αςφαλείασ: 
Να διατθρθκεί μζχρι: 
Βακμόσ Προτεραιότθτασ:  ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
 
 
 
Κοηάνθ, 10  Ιουνίου 2022 
Αρικμ. Πρωτ.: 3942 
 
 
ΠΡΟ: ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ  
  
 

Σαχ. Διεφκυνςθ : Δθμοκρατίασ 27 (Διοικθτιριο) 
Σ.Κ. : 50131  Κοηάνθ 
Σθλζφωνο : 24613 51364 
Πλθροφορίεσ 
e-mail 
Ιςτότοποσ                 
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: 
: 

Γκουνοφςθ Γεωργία  
pyspe@dipe.koz.sch.gr    
http://dipe.koz.sch.gr/ 
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ςυνεννόθςθσ με τουσ / τισ Διευκυντζσ /Διευκφντριεσ / Προϊςταμζνουσ/ Προϊςταμζνεσ  

τθσ ςχολικισ μονάδασ τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ. 

 Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυςικισ Αγωγισ που βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του ΠΤΠΕ 

Κοηάνθσ δεν απαιτείται να κάνουν ανάλθψθ υπθρεςίασ τθν Σρίτθ  21-06-2022 διότι 

είναι τοποκετθμζνοι ςτθ ςχολικι μονάδασ κφριασ τοποκζτθςθσ ζωσ τθ λιξθ του 

ςχολικοφ ζτουσ (31/8/2022) 

 Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι τθν Σρίτθ 21-6-2022 βρίςκονται ςε μακροχρόνια άδεια κα 

αναλάβουν υπθρεςία ςτθ ςχολικι μονάδα οργανικισ τουσ κζςθσ μετά τθ λιξθ τθσ 

άδειάσ τουσ κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τουσ / τισ Διευκυντζσ /Διευκφντριεσ / 

Προϊςταμζνουσ/ Προϊςταμζνεσ  τθσ ςχολικισ μονάδασ τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ. 

 

 

Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ / Διευκφντριεσ / Προϊςτάμενοι / Προϊςτάμενεσ  των ςχολικϊν 

μονάδων αρμοδιότθτασ του ΠΤΠΕ Κοηάνθσ, όπωσ ςυγκεντρϊςουν  τισ αναφορζσ ανάλθψθσ 

όλων των ενδιαφερομζνων εκπαιδευτικϊν και ςτθ ςυνζχεια να τισ αποςτείλουν με 

διαβιβαςτικό ςυνολικά και όχι μεμονωμζνα και αποκλειςτικά ςτο κεντρικό  e mail τθσ 

Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κοηάνθσ mail@dipe.koz.sch.gr  

Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ /Διευκφντριεσ / Προϊςτάμενοι /Προϊςταμζνεσ των ςχολικϊν 

μονάδων για τθν άμεςθ ενθμζρωςθ όλων των εκπαιδευτικϊν τθσ αρμοδιότθτασ τουσ. 

 
O Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Κοηάνθσ 
 
 

 
               Ακανάςιοσ Παπαευαγγζλου 
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