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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΣΗ  Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
----------------------

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
----------------------

ΠΡΟΣ:

Ιωάννινα,  31/08/2021

       Αρ. Πρωτ.: 6004             

Σχολικές Μονάδες,  
εκπ/κούς και μέλη Ε.Ε.Π. 
– Ε.Β.Π.  αρμοδιότητας 
Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων
 

Δ/νση:
Ταχ. Θυρίδα:

Ταχ. Κώδ.:
Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:
e-mail:

Φιλικής Εταιρείας 15Α & Λ. Ακρίτα
1167
454 44, Ιωάννινα
Δ. Ντούτσης
2651028609                                            
mail  @  dipe  .  ioa  .  sch  .  gr  

ΘΕΜΑ: «Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων
για  το  σχολικό/διδακτικό  έτος  2021-2022  και  άλλα  υπηρεσιακά
θέματα»

Με  την  έναρξη  του  σχολικού  έτους  2021-2022  ευχόμαστε  σε  όλους  τους
εκπαιδευτικούς  και  μέλη Ε.Ε.Π.  – Ε.Β.Π.  αρμοδιότητας  Δ.Π.Ε.  Ιωαννίνων  καλή και
δημιουργική σχολική χρονιά. 

Όλοι  οι  εκπαιδευτικοί  και  μέλη  Ε.Ε.Π.  -  Ε.Β.Π.,  την  Τετάρτη  01/09/2021,  θα
αναλάβουν  υπηρεσία  στη  σχολική  μονάδα που  έχουν  ήδη  τοποθετηθεί  για  το
διδακτικό έτος 2021-2022.   

Στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν
υπηρεσία μόνο οι  εκπαιδευτικοί  κλάδου ΠΕ70    ΔΑΣΚΑΛΟΙ   που αποσπάστηκαν από  
άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ιωαννίνων και δεν τοποθετήθηκαν ακόμη σε σχολική
μονάδα.

Οι εκπαιδευτικοί α) που παρατάθηκε η θητεία τους στα Πειραματικά Δ.Σ. με τη
σχετική Υπουργική Απόφαση β) που περιλαμβάνονται  στους  τελικούς κυρωμένους
αξιολογικούς πίνακες κατάταξης τοποθετηθέντων με θητεία εκπαιδευτικών σε  ΠΕΙΣ
και ΠΣ με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.  και γ) που αποσπάστηκαν στα  Πειραματικά Δ.Σ.
και Ν/Γ αρμοδιότητας Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων με τη σχετική απόφαση του Περιφερειακού
Δ/ντή Π. & Δ. Εκπ/σης Ηπείρου, θα αναλάβουν υπηρεσία στα Πειραματικά Σχολεία
που τοποθετήθηκαν.

Κάθε  Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η σχολικής μονάδας θα βεβαιώσει το
γνήσιο της υπογραφής των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς  τους που θα αναλάβουν
υπηρεσία στη σχολική τους μονάδα (εκτός της δικής τους αναφοράς ανάληψης που
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το γνήσιο της υπογραφής τους θα το βεβαιώσει ο Δ/ντης Εκπ/σης) και στη συνέχεια
θα  τις  υποβάλει  στη  Δ/νση  Π.Ε.  Ιωαννίνων,  συνοδευόμενες  υποχρεωτικά  με
διαβιβαστικό  έγγραφο,  στο  οποίο  θα  αναγράφονται  ξεχωριστά  τα  ονόματα  των
εκπαιδευτικών  που  ανέλαβαν  υπηρεσία.  Οι  ανωτέρω  αναφορές  ανάληψης  θα
υποβληθούν  πρωτότυπες  στη  Δ/νση  ώστε  να  συμπεριληφθούν  στους  φακέλους
Προσωπικού Μητρώου των Εκπ/κών.  
Πράξη  Ανάληψης  εξ  αποστάσεως  Υπηρεσίας  πρέπει  να  αποστείλουν  στα  σχολεία
τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (σε συνεννόηση με τον Δ/ντη – Προϊστάμενο του
σχολείου) και οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε μακροχρόνια άδεια (π.χ. κύησης,
λοχείας, ανατροφής, μακροχρόνια αναρρωτική κ.λπ.). 

Οι  μόνιμοι  εκπαιδευτικοί  και  τα  μέλη  Ε.Ε.Π.  -  Ε.Β.Π.  που  υπηρετούν  σε
περισσότερες  από  μία  σχολικές  μονάδες  αύριο  ή  τις  επόμενες  ημέρες  πρέπει  να
φροντίσουν  να  αναλάβουν  υπηρεσία  και  στις  σχολικές  μονάδες  στις  οποίες
διατέθηκαν για συμπλήρωση ωραρίου.

Οι  αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. που τοποθετήθηκαν σε
περισσότερες  από  μία  σχολικές  μονάδες  θα  αναλάβουν  υπηρεσία  στις  σχολικές
μονάδες που διατέθηκαν για συμπλήρωση ωραρίου  στις 13/09/2021. ‘Έως τότε θα
παραμείνουν στο σχολείο τοποθέτησής τους αλλά οφείλουν να επικοινωνήσουν με
το Δ/ντη ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας διάθεσής τους για τη διαμόρφωση του
ωρολογίου  προγράμματος.  Για  τα  υπόλοιπα  θέματα  ανάληψης  υπηρεσίας
αναπληρωτών  εκπαιδευτικών  ισχύουν  οι  οδηγίες  που  έχουν  ήδη  αποσταλεί  στις
σχολικές μονάδες και αφορούν στη νέα διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών.

Επιπλέον  ενημερώνουμε  τους  Δ/ντες,  Προϊσταμένους  και  εκπαιδευτικούς  ότι
όσον αφορά στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς  του  κορωνοϊού  Covid-19  για  την  εβδομάδα  από  30/08/2021  έως
06/09/2021 ισχύουν η με αριθμ.  Δ1α/Γ.Π.οικ..52666 Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ 3958/τ.  Β΄/27-08-
2021  Κ.Υ.Α. και  η  με  αριθμ.  πρωτ.  ΔΙΔΑΔ/φ.69/179/οικ.16812/30-08-2021  (59  η  )  
εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.  

Επισυνάπτονται  υποδείγματα     1)  Πράξης  Ανάληψης  Υπηρεσίας   και    2)  Πράξης  
Ανάληψης Υπηρεσίας από απόσταση λόγω μακροχρόνιας άδειας  .    

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΝΤΟΥΤΣΗΣ
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