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Θέμα: «Ανάληψη υπηρεσίας Εκπαιδευτικών με τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022»

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 30-06-2022 αναλαμβάνουν υπηρεσία οι εκπαιδευτικοί της
Δ.Δ.Ε. Λάρισας ως εξής:
1.όσοι έχουν οργανική θέση , θα αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο της οργανικής τους θέσης.
2. όσοι παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λάρισας, θα αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο που
είχαν κύρια τοποθέτηση (τις περισσότερες ώρες) για το σχολ. έτος 2021-2022.
3.όσοι μετατέθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος στην περιοχή μετάθεσης Λάρισας:
α. αν τοποθετήθηκαν , θα αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο της οργανικής θέσης που έλαβαν.

β. αν δεν τοποθετήθηκαν ακόμη , θα αναλάβουν υπηρεσία ως εξής:
εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής: στο 2Ο Γυμνάσιο Λάρισας.
εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής : στο ΕΝΕΕΓΥΛ Λάρισας

Η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται αυτοπροσώπως εκτός των περιπτώσεων που οι εκπαιδευτικοί:
α. υπηρετούν σε Φορείς
β. βρίσκονται σε άδεια κύησης , λοχείας ή ανατροφής παιδιού
γ. υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα/Πειραματικά Σχολεία και απέκτησαν οργανική στη Δ.Δ.Ε. Λάρισας
τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους
δ. είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΔΕ
ε. μετατέθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος σε άλλο ΠΥΣΔΕ
στις παραπάνω περιπτώσεις η ανάληψη υπηρεσίας σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 76132/Ε2/21-6-2022
έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. γίνεται δεκτή με έκδοση υπεύθυνης δήλωσης μέσω της πλατφόρμας gov.gr
και την αποστολή της στη σχολική μονάδα που ανήκει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός , όπως αναφέρεται
παραπάνω.
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Στη συνέχεια οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων θα διαβιβάσουν την υπεύθυνη δήλωση με e-mail στην
υπηρεσία μας.
Διευκρινίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί των περιπτώσεων δ και ε δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της
θερινής υπηρεσίας.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Νικόλαος Ζέρβας

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη
Του Τμήματος Γ΄ Προσωπικού
της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας
Δεληχατζή Παγώνα
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