
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

          Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 76132/Ε2/21-06-2022 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας, 

παρακαλούμε:  

1. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση  σε σχολικές μονάδες ΑΛΛΟΥ ΠΥΣΔΕ, θα κάνουν 

ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης ή της προσωρινής τους 

τοποθέτησης την Πέμπτη 30-06-2022. Για λόγους διευκόλυνσης η αναφορά ανάληψης μπορεί να 

γίνει με έκδοση υπεύθυνης δήλωσης μέσω της πλατφόρμας gov.gr και την αποστολή της στην Δ/νση 

Εκπ/σης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Οι εκπαιδευτικοί που ήταν αποσπασμένοι σε 

άλλο ΠΥΣΔΕ δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και 

από τυχόν άλλη υποχρέωση στο ΠΥΣΔΕ οργανικής.  

2. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σε οργανικές θέσεις με τη λήξη του διδακτικού έτους (Πέμπτη 

30-06-2022), θα κάνουν ανάληψη υπηρεσίας στο σχολείο της οργανικής τους τοποθέτησης. 

3. Οι εκπαιδευτικοί που παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Βοιωτίας, με τη λήξη του διδακτικού 

έτους (Πέμπτη 30-06-2022), θα κάνουν ανάληψη υπηρεσίας στο σχολείο της προσωρινής τους 

τοποθέτησης. Στο σχολείο προσωρινής τοποθέτησής τους θα κάνουν και τη θερινή τους υπηρεσία. 

4. Οι εκπαιδευτικοί που κατά το διδακτικό έτος 2021-2022 υπηρέτησαν στη Διεύθυνση με απόφαση 

της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Στερεάς, θα κάνουν θερινή υπηρεσία στη Διεύθυνση. 

5. Όσοι μετατέθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Βοιωτίας και τοποθετήθηκαν σε οργανική θέση, με τη λήξη του 

διδακτικού έτους θα κάνουν ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης 

την Πέμπτη 30-06-2022 με έκδοση υπεύθυνης δήλωσης μέσω της πλατφόρμας gov.gr και την 

αποστολή της στην Δ/νση Εκπ/σης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Όσοι από τους 

μετατιθέμενους δεν τοποθετήθηκαν σε οργανική θέση θα αναλάβουν υπηρεσία την Πέμπτη 30-06-

2022 στη Διεύθυνση με έκδοση υπεύθυνης δήλωσης μέσω της πλατφόρμας gov.gr και θα την 

αποστείλουν στη Δ/νση με e-mail . 

 

  

              Λιβαδειά, 24-06-2022 
              Αρ. Πρωτ.: 2916 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

--- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

--- 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

  

Ταχ. Δ/νση :  Φίλωνος 35 - 39, Διοικητήριο 
  Τ.Κ-Πόλη : 32 131 Λιβαδειά 

E- mail : mail@dide.voi.sch.gr 
Τηλέφωνο: 22613 50362 
 

         
                             

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/ypoyrgeio-paideias/352250_apospaseis-ekpaideytikon-stin-kentriki-ypiresia-toy-yp
mailto:mail@dide.voi.sch.gr


6. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε μακροχρόνια άδεια (αναρρωτική, λοχείας, ανατροφής κ.τ.λ.) 

που λήγει μετά τις 30/6/2022 και πριν την 1η Σεπτεμβρίου 2022, οφείλουν να αναλάβουν 

υπηρεσία αμέσως μετά τη λήξη της άδειάς τους στο σχολείο οργανικής ή προσωρινής τους 

τοποθέτησης με έκδοση υπεύθυνης δήλωσης μέσω της πλατφόρμας gov.gr και την αποστολή της 

στην Δ/νση Εκπ/σης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).  

7. Οι Διευθύντριες/Διευθυντές των σχολείων πρέπει να αποστείλουν άμεσα στη Δ.Δ.Ε. Βοιωτίας, 

φωτοαντίγραφα των πράξεων ανάληψης και των υπεύθυνων δηλώσεων των εκπαιδευτικών, ώστε 

να ενημερωθεί  ο ατομικός τους φάκελος. 

 

 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

                                                                          
 

      ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΛΑΜΠΡΟΣ 


