
 

ΘΕΜΑ:  «Ενημέρωση για ανάληψη υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018» 

Σχετ. : το με αρ.πρ.101362/Ε2/19-6-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  

 

    Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου με θέμα «Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» το οποίο σας κοινοποιούμε, παρακαλούμε για 
την εφαρμογή των κατωτέρω:  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΔΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

1. Όσοι έχουν αποσπαστεί για το διδακτικό έτος 2017-2018 σε άλλο ΠΥΣΔΕ ή 
βρίσκονται σε άδεια λοχείας, κύησης, ανατροφής,  μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία με 
τη λήξη του διδακτικού έτους στις 29-6-2018  με Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τις 
οδηγίες του ανωτέρω εγγράφου του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  την οποία θα αποστείλουν στη σχολική 
μονάδα οργανική τους θέσης  .Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων οφείλουν να τους 
ορίσουν ημερομηνία πραγματοποίησης θερινής υπηρεσίας και να τους ενημερώσουν 
σχετικά. 
2. Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν αποσπαστεί σε άλλη σχολική μονάδα εντός ΠΥΣΔΕ 
Λακωνίας για το διδακτικό έτος 2017-2018, με τη λήξη του διδακτικού έτους στις 29-6-
2018 οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα 
οργανική τους θέσης όπου και θα πραγματοποιήσουν τη θερινή τους υπηρεσία. 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
 
1. Όσοι έχουν αποσπαστεί σε άλλο ΠΥΣΔΕ ή βρίσκονται σε άδεια λοχείας, κύησης, 
ανατροφής για το διδακτικό έτος 2017-2018, μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία με τη λήξη 
του διδακτικού έτους στις 29-6-2018  με Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες του 
ανωτέρω εγγράφου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. , την οποία θα αποστείλουν στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης 
Λακωνίας.  

 
 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ  Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

      

             

               Σπάρτη: 22 Ιουνίου 2018 
          Αριθ. Πρωτ. : Φ.10.1/4364 

 
 
Ταχ. Διεύθυνση :   Διοικητήριο 
2ο χλμ. Ε. Ο. Σπάρτης-Γυθείου  
Τ. Κ. 231 00  ΣΠΑΡΤΗ 

 
 

 

ΠΡΟΣ: Σχολικές μονάδες Δ.Δ.Ε. Λακωνίας  

Τηλέφωνο :   27313 63472  
 

Τηλεομοιότυπο    :   27313 63477 

Ηλεκτρον.Ταχ. : tdpros@dide.lak.sch.gr 

Πληροφορίες        :  Λάππα Γεωργία  
Ιστότοπος             :   dide.lak.sch.gr 
 

Μέσω email 



2. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολική μονάδα της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας το 
σχολικό έτος 2017-2018, οφείλουν να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως στα Γραφεία της 
Διεύθυνσης με τη λήξη του διδακτικού έτους στις 29-6-2018 , προκειμένου να αναλάβουν 
υπηρεσία από τις 09.00π.μ. έως τις 12.00π.μ. 
3. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας θα 
πραγματοποιήσουν τη θερινή τους υπηρεσία στη σχολική μονάδα που είχαν τοποθετηθεί 
με προσωρινή τοποθέτηση το διδακτικό έτος 2017-2018 προς εξυπηρέτηση των σχολικών 
μονάδων που δεν έχουν μόνιμο προσωπικό. 
 
Επίσης οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν οριστικά ή μετατέθηκαν με την υπ. αριθμ.  
6033/19-6-2018 απόφαση της Περ/κής Δ/νσης Π. και Δ. Εκπ/σης Πελ/νήσου (έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας) οφείλουν στις 29-6-2018 να παρουσιαστούν στη σχολική 
μονάδα οριστική τους τοποθέτησης ή στη νέα τους οργανική θέση αντίστοιχα. 
 
Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι, οι εκπαιδευτικοί που  έχουν αποσπαστεί σε φορείς για το 
σχολικό έτος 2017-2018 και η απόσπασή τους λήγει στις 31-8-2018, δεν έχουν υποχρέωση 
ανάληψης υπηρεσίας στις 29-6-2018 είτε έχουν οργανική θέση είτε είναι στη διάθεση του 
ΠΥΣΔΕ Λακωνίας. 

 

Τηλεομοιότυπο επικοινωνίας (fax): 27313 63477 

Συνημμένα: Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης  

 

 

 

 

                                          

 

 

Ο Διευθυντής 
 
 
 

Γεώργιος Παπαδάκος   
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