
 

ΘΕΜΑ: «Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Π.Ε. Λευκάδας» 

 

Με τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 υπενθυμίζουμε στους εκπαιδευτικούς 

αρμοδιότητάς μας ότι: 

1. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν κατά το διδακτικό έτος 2017-2018 στη σχολική 

μονάδα της οργανικής τους θέσης, δεν απαιτείται να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας την 

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018. 

2. Οι εκπαιδευτικοί που απουσίαζαν  από την σχολική μονάδα οργανικής τους θέσης κατά 

το διδακτικό έτος 2017-2018 λόγω απόσπασης σε άλλη σχολική μονάδα εντός ΠΥΣΠΕ 

Λευκάδας, θα αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα οργανικής τους θέσης την 

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018. 

3. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατέθηκαν εντός της περιοχής μετάθεσης Λευκάδας 

(βελτίωση θέσης) ή τοποθετήθηκαν μετά από μετάθεση (οριστική τοποθέτηση), θα 

αναλάβουν υπηρεσία στην νέα οργανική θέση την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018. 

4. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, κάνουν 

ανάληψη υπηρεσίας  στα γραφεία της ΔΠΕ Λευκάδας την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018. 

5. Όσοι εκπαιδευτικοί απουσίαζαν από την περιοχή της Λευκάδας λόγω απόσπασης σε άλλο 

ΠΥΣΠΕ ή ήρθαν με μετάθεση από άλλο ΠΥΣΠΕ, μπορούν για λόγους διευκόλυνσης να 

κάνουν ανάληψη υπηρεσίας με fax ή e-mail (σκαναρισμένο το έντυπο ανάληψης για να 

υπάρχει υπογραφή) στη σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης, σε συνεννόηση με 

τον Διευθυντή/Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας οργανικής τους ή στη Δ/νση Α/θμιας 

Εκπ/σης Λευκάδας, σε συνεννόηση με το διοικητικό τμήμα της Διεύθυνσης, σε περίπτωση 

που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ. 

 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων για την άμεση 

ενυπόγραφη ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς τους, για την αποφυγή σχετικών 

προβλημάτων. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
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