
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                         
 
 
 
 
 
                                                                                                  

                                                                                       

                                                                                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΘΕΜΑ : «Τπθρεςιακά ηθτιματα λιξθσ διδακτικοφ ζτουσ 2021-2022» 

 
χετικά με τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ 2021-2022 ςασ ενθμερϊνουμε τα κάτωκι: 

 
1) Όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατζκθκαν εντόσ περιοχισ (βελτίωςθ κζςθσ) ι 

τοποκετικθκαν οριςτικά, κα παρουςιαςτοφν ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ νζασ τουσ οργανικισ 
κζςθσ, τθν Σρίτθ 21 Ιουνίου 2022 για ανάλθψθ υπθρεςίασ. 

2) Οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν με απόςπαςθ ςε άλλθ ςχολικι μονάδα εντόσ ΠΤΠΕ, κα 
κάνουν ανάλθψθ υπθρεςίασ, τθν ίδια θμερομθνία (21-06-2022) ςτθ ςχολικι μονάδα 
οργανικισ τουσ κζςθσ. Οι αποςπαςμζνοι εκτόσ ΠΤΠΕ εκπαιδευτικοί κα κάνουν αναφορά 
ανάλθψθσ υπθρεςίασ κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τον Διευκυντι/ντρια τθσ ςχολικισ μονάδασ 
που ανικουν οργανικά. Οι εκπαιδευτικοί των οποίων οι μακροχρόνιεσ άδειεσ (αναρρωτικζσ, 
κφθςθσ, λοχείασ, ανατροφισ) λιγουν εντόσ του κζρουσ υποχρεοφνται τθν επομζνθ εργάςιμθ 
θμζρα τθσ λιξθσ τθσ άδειασ να κάνουν αναφορά ανάλθψθσ ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Πειραιά 
(Καραολι και Δθμθτρίου 50), κακϊσ οι ςχολικζσ μονάδεσ κα είναι κλειςτζσ. 

3) Οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφςαν κατά το διδακτικό ζτοσ 2021-2022 ςτθ ςχολικι μονάδα 
τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ, δεν απαιτείται να κάνουν νζα ανάλθψθ υπθρεςίασ. 

4) Οι εκπαιδευτικοί που κα αναλάβουν ταυτόχρονα και κακικοντα Προϊςταμζνου/θσ 
(επιςτρζφοντασ ςε ολιγοκζςια ι Νθπιαγωγεία) πρζπει να ενθμερωκοφν από τον 
αποχωροφντα Προϊςτάμενο/θ για τυχόν εκκρεμότθτεσ και να παραλάβουν το αρχείο τθσ 
ςχολικισ μονάδασ (και ό, τι άλλο προβλζπεται). Σαυτόχρονα πρζπει να κάνουν ανάλθψθ 
υπθρεςίασ κακθκόντων ωσ Προϊςτάμενοι/εσ και να υποβάλλουν τισ αναλιψεισ υπθρεςίασ ςτθ 
Διεφκυνςθ. 

5) Οι ωσ άνω αναλιψεισ υπθρεςίασ διαβιβάηονται με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ: mail@dipe-peiraia.att.sch.gr  

6) Οι εκπαιδευτικοί που κα παρουςιαςτοφν ςτα γραφεία τθσ  Διεφκυνςθσ Π.Ε Πειραιά τθν 

Σρίτθ 21 Ιουνίου είναι εκείνοι, των οποίων θ ςχολικι μονάδα οργανικισ τουσ κζςθσ βρίςκεται 

ςε αναςτολι λειτουργίασ και οι εκπαιδευτικοί που βρίςκονται ςτθ Διάκεςθ του ΠΤΠΕ. 

  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
------------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΤΘΤΝΗ   
Π/ΘΜΙΑ &  Δ/ΘΜΙΑ  ΕΚΠ/Η  ΑΣΣΙΚΗ 

Δ/ΝΗ  Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΣΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
------------------- 

Σαχ. Δ/νςθ     : Καραολι - Δθμθτρίου 50 
 185 32       ΠΕΙΡΑΙΑ 
Ιςτοςελίδα          : http://dipe-peiraia.att.sch.gr 

Πλθροφορίεσ  : 

Αντώνθσ  Δεςφπρθσ (Σθλ. 210 – 
41.77.851) 
(κζματα τοποκζτθςθσ –ανάλθψθσ 
υπθρεςίασ μονίμων εκπαιδευτικϊν) 

Ελζνθ Εξαδακτφλου (Σθλ. 210 – 
41.77.851) 
(κζματα τοποκζτθςθσ –ανάλθψθσ 
υπθρεςίασ μονίμων εκπαιδευτικϊν) 

Μαρία αραντοποφλου (Σθλ. 210 
– 41.10.134) 
(κζματα αδειϊν μονίμων) 

Σθλζφωνο      : 210 - 4177851 
FAX             : 210 - 41.17.818 
e-mail          : mail@dipe-peiraia.att.sch.gr 

ΠΡΟ :  

Πειραιάσ,  17-06-2022 
 

Αρ.  Πρωτ. Π.Ε.   :  10231 
 

Δ/ντεσ/Δ/ντριεσ, Προϊςταμζνουσ/εσ και εκπαιδευτικοφσ 
αρμοδιότθτάσ μασ 
 
ΑΠΟΣΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟ 

Αποςτολι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο 



Β) ΑΛΛΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

 

1. Παρακαλοφνται όλοι οι εκπαιδευτικοί τθν περίοδο των διακοπϊν του καλοκαιριοφ και ςε 

ςυνεννόθςθ με τουσ Διευκυντζσ/ντριεσ -Προϊςτάμενοι/νεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ που ανικουν, 

να παρακολουκοφν κακθμερινά το θλεκτρονικό τουσ ταχυδρομείο. Επιπροςκζτωσ πρζπει να 

επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ  και του Τ.ΠΑΙ.Θ για τθν  ενθμζρωςι τουσ. 

2. Οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται με το νζο ςχολικό ζτοσ να λάβουν μακροχρόνια άδεια 

(ανατροφισ, άνευ αποδοχών κ.λ.π) και δεν ζχουν κατακζςει αίτθςθ και δικαιολογθτικά ζωσ 

31/05/2022 πρζπει να επικοινωνιςουν με τουσ Διευκυντζσ/ντριεσ Προϊςταμζνουσ/εσ των 

ςχολικών μονάδων που ζχουν οργανικι κζςθ. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  Διευκυντισ 
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Πειραιά 
 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΝΑΝΟΠΟΤΛΟ 
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