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Αρ. Πρωτ.: Ν.1.5/1210 

 
 

  

ΠΡΟ:  Εκπαιδευτικοφσ και μζλθ  
             ΕΕΠ/ΕΒΠ  που ανικουν ι  
             υπθρετοφν ςτθ Δ.Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ 
  

Σαχ. Δ/νςθ  : Ι. Γιδογιάννου 31 

  331 00  ΑΜΦΙΣΣΑ 

Πλθροφορίεσ : Ακθνά Καςτανά  

Σθλζφωνο: 2265023548 

e-mail  : mail@dipe.fok.sch.gr 
 

   

 
Θζμα:  «Ανάλθψθ υπθρεςίασ και άλλα υπθρεςιακά ηθτιματα μονίμων και αναπλθρωτϊν  
         εκπαιδευτικϊν και μελϊν ΕΕΠ/ΕΒΠ τθσ ΔΠΕ Φωκίδασ με τθ λιξθ του διδακτικοφ   
         ζτουσ 2021-2022» 

 

 Με τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ 2021-2022, υπενκυμίηουμε ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και  ςτα μζλθ 

ΕΕΠ/ΕΒΠ που υπθρετοφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ αρμοδιότθτάσ μασ τα εξισ: 

 Από τθ Πζμπτθ 16/06/2022 ζωσ τθν Τρίτθ 21/6/2022 όλοι οι εκπαιδευτικοφ κα παρουςιάηονται 

ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ  που ζχουν οργανικι  ι κφρια τοποκζτθςθ. 

 Όλοι οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί (και εκείνοι που καλφπτουν προςωρινά κενά covid)  κα 

παρουςιάηονται ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ τελευταίασ τουσ τοποκζτθςθσ. 

 

 Οι εκπαιδευτικοί κα μζλθ ΕΕΠ/ΕΒΠ που τοποκετικθκαν οριςτικά (μετά από διοριςμό, 

μετάκεςθ από ΠΥΣΠΕ ςε ΠΥΣΠΕ ι βελτίωςθ κζςθσ) κα αναλάβουν υπθρεςία ςτθ ςχολικι 

μονάδα τθσ οριςτικισ τουσ τοποκζτθςθσ/ νζασ οργανικισ τουσ κζςθσ ςτισ 21/6/2022. 

 Οι εκπαιδευτικοί και μζλθ ΕΕΠ/ΕΒΠ που απουςίαηαν από τθ ςχολικι μονάδα τθσ οργανικισ 

τουσ κζςθσ λόγω απόςπαςισ τουσ ςε άλλθ ςχολικι μονάδα εντόσ ι εκτόσ τθσ περιφζρειασ ΔΠΕ 

Φωκίδασ κα αναλάβουν υπθρεςία ςτισ 21/06/2022 ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ οργανικισ τουσ 

κζςθσ μετά από επικοινωνία με τον Διευκυντι/Προϊςτάμενο τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

 Οι εκπαιδευτικοί που βρίςκονται ςε κάκε μορφισ άδεια θ οποία λιγει κατά τθν περίοδο που τα 

ςχολεία είναι κλειςτά οφείλουν με τθ λιξθ τθσ άδειάσ τουσ να αναλάβουν υπθρεςία ςτθ Δ/νςθ 

Π.Ε. Φωκίδασ. 

 Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και μζλθ ΕΕΠ/ΕΒΠ που υπθρετοφςαν κατά το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 

ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ, δεν απαιτείται να κάνουν ανάλθψθ υπθρεςίασ 

τθν Τρίτθ 21/06/2022. 

 

 Η  Διευκφντρια τθσ Δ/νςθσ Π. Ε. Φωκίδασ 
 
 
 
 

Αμαλία Β. Παπαϊωάννου  
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