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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

 Τρίκαλα, 17-06-2022 
 Αριθμ. πρωτ.: 4704 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

  

Ταχ. Δ/νση:        Μ. Μπότσαρη 2 
Τ.Κ. – Πόλη:        42100   Τρίκαλα 
Πληροφορίες :   Ε. Οικονόμου  
                             Ρ. Ντίνα 
Τηλ.:                     24310 46488 
E-mail:                 mail@dipe.tri.sch.gr 

   ΠΡΟΣ: 1.Τους Διευθυντές και 
Προϊσταμένους σχολικών μονάδων 
Π.Ε. Τρικάλων  

2. Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης χώρας 

   

ΘΕΜΑ: " Ανάληψη υπηρεσίας μονίμων εκπαιδευτικών ευθύνης Π/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων "  

 
Ενόψει της λήξης του διδακτικού έτους 2021-2022 υπενθυμίζουμε στους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς μας 
ότι: 
 
1. Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί στη Διεύθυνση ΠΕ Τρικάλων από άλλους Νομούς και όσοι 
εκπαιδευτικοί πήραν οργανική θέση (βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση από διάθεση ΠΥΣΠΕ) θα 
υποβάλουν ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα της οργανικής τους τοποθέτησης,  αυτοπροσώπως ή 
με mail συνοδευόμενη με υπεύθυνη δήλωση που εκδίδεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ελληνικού 
κράτους gov.gr (αναγράφοντας το λόγο μη φυσικής παρουσίας). Η ανάληψη υπηρεσίας θα διαβιβαστεί στο 
Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Π.Ε. Τρικάλων από τους Διευθυντές-ντριες/Προϊσταμένους-μένες των 
σχολικών μονάδων. 
2. Οι εκπαιδευτικοί που κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022 υπηρετούσαν στη σχολική μονάδα της 
οργανικής τους θέσης, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 
3. Οι εκπαιδευτικοί που κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022 βρίσκονται στη ΔΙΑΘΕΣΗ, ανεξαρτήτως του 
σχολείου που υπηρετούσαν, θα υποβάλουν ανάληψη υπηρεσίας στο Γραφείο της Δ.Π.Ε. Τρικάλων  
αυτοπροσώπως ή με mail (mail@dipe.tri.sch.gr) συνοδευόμενη με υπεύθυνη δήλωση που εκδίδεται μέσω 
της διαδικτυακής πύλης του Ελληνικού κράτους gov.gr (αναγράφοντας το λόγο μη φυσικής παρουσίας) στις 
21-06-2022. 
4. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα που βρίσκεται σε αναστολή 
λειτουργίας θα υποβάλουν ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση Π.Ε. Τρικάλων στις 21-06-2022 
αυτοπροσώπως ή με mail (mail@dipe.tri.sch.gr) συνοδευόμενη με υπεύθυνη δήλωση που εκδίδεται μέσω 
της διαδικτυακής πύλης του Ελληνικού κράτους gov.gr (αναγράφοντας τον λόγο μη φυσικής παρουσίας), 
καθώς η προσωρινή τοποθέτησή τους στο σχολείο υπηρέτησης ισχύει μέχρι 21-06-2022. 
5. Οι εκπαιδευτικοί που κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022 υπηρετούν σε άλλο σχολείο από αυτό που 
έχουν οργανική, με απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ, με απόσπαση σε άλλο ΠΥΣΠΕ ή που λήγει η απόσπασή τους 
στο εξωτερικό, θα υποβάλουν ανάληψη υπηρεσίας αυτοπροσώπως ή με mail συνοδευόμενη με υπεύθυνη 
δήλωση που εκδίδεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ελληνικού κράτους gov.gr (αναγράφοντας το λόγο 
μη φυσικής παρουσίας) στο σχολείο οργανικής τους, η οποία θα διαβιβαστεί στο Πρωτόκολλο της 
Διεύθυνσης Π.Ε. Τρικάλων από τους Διευθυντές-ντριες/Προϊσταμένους-μένες των σχολείων. 
6. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας, ανατροφής παιδιού, αναρρωτική, άνευ 
αποδοχών και η άδειά τους λήγει το χρονικό διάστημα 21-06-2022 έως 31-08-2022 θα υποβάλουν ανάληψη 
υπηρεσίας αυτοπροσώπως ή με mail συνοδευόμενη με υπεύθυνη δήλωση που εκδίδεται μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του Ελληνικού κράτους gov.gr (αναγράφοντας το λόγο μη φυσικής παρουσίας) στη 
Διεύθυνση Π.Ε Τρικάλων την επόμενη ημέρα από τη λήξη της άδειάς τους. 
7. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν θέση σε μονοθέσια Δημοτικά σχολεία και Νηπιαγωγεία και κατά το 
τρέχον σχολικό έτος 2021-2022 ήταν αποσπασμένοι σε άλλες σχολικές μονάδες (εντός ή εκτός ΠΥΣΠΕ) θα 
κάνουν αναφορά ανάληψης στην οργανική τους θέση. Οι αναφορές ανάληψης θα αποσταλούν στη Δ.Π.Ε. 
Τρικάλων και θα υπογραφούν από το Διευθυντή Εκπαίδευσης. 
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Παρακαλούνται οι Διευθυντές-ντριες/Προϊστάμενοι-μένες των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του ΠΥΣΠΕ 
Τρικάλων για την άμεση ενημέρωση ενυπόγραφα ή ηλεκτρονικά στο προσωπικό e-mail όλων των 
εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς τους. 
 
 
 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 
 

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΗΣ 
 


