
                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

-----
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο (6ος Όροφος )
Τ.Κ. – Πόλη:  24100 - Καλαμάτα
Ιστοσελίδα: http://dipe.mes.sch.gr
email: mail@dipe.mes.sch.gr
Πληροφορίες :Παν. Λαλάκος 
Τηλέφωνο: 27213 61544 

                    

           Καλαμάτα,           28/06/2021 
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ΠΡΟΣ:  Ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς (δια των
Διευθυντών/ντριών  & Προϊσταμένων)
Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Μεσσηνίας 

Κοιν.: Δ/νσεις Π. Ε. όλης της χώρας

Θέμα: «  Ανάληψη υπηρεσίας μόνιμων εκπαιδευτικών με τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021  »  

  

Σχετικά με τις αναλήψεις υπηρεσίας μόνιμων εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας την Τετάρτη 30

Ιουνίου 2021, ημέρα λήξης του διδακτικού έτους 2020-2021, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

1. Οι εκπαιδευτικοί που κατά το σχολικό έτος 2020-2021 υπηρετούν στο σχολείο που  έχουν

οργανική θέση  , δεν απαιτείται να υποβάλουν ανάληψη υπηρεσίας.  

2.  Οι  νεομετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί  στην Διεύθυνση Π.Ε.  Μεσσηνίας από άλλους νομούς,

όσοι θα λάβουν  βελτίωση θέσης ή  οριστική τοποθέτηση αυτοί που βρίσκονται στη  Διάθεση ΠΥΣΠΕ

καθώς και οι  νεοδιόριστοι της Ε.Α.Ε. θα υποβάλουν ανάληψη υπηρεσίας αυτοπροσώπως ή με  email

(  mail  @  dipe  .  mes  .  sch  .  gr  )  συνοδευόμενη με υπεύθυνη δήλωση   που εκδίδεται  μέσω της διαδικτυακής

πύλης του ελληνικού κράτους gov.gr  στη Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας στις 30-06-2021.

3. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση σε σχολική μονάδα της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας ή

άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης αυτοπροσώπως ή με

email   συνοδευόμενη με υπεύθυνη δήλωση   που εκδίδεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του ελληνικού

κράτους gov.gr στις 30-06-2021..

4. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς έως 31-08-2021, θα

κάνουν ανάληψη υπηρεσίας στις σχολικές τους μονάδες την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

5. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται  σε μακροχρόνια άδεια (αναρρωτική, λοχείας, ανατροφής

κ.τ.λ.)  που  λήγει  μετά  τις  30/6/2021  και  πριν  την  1η Σεπτεμβρίου  2021,  οφείλουν  να  αναλάβουν

υπηρεσία αμέσως μετά τη λήξη της άδειάς τους στη Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας  αυτοπροσώπως ή με  e-mail

(mail  @  dipe  .  mes  .  sch  .  gr  )  συνοδευόμενη με υπεύθυνη δήλωση που εκδίδεται  μέσω της διαδικτυακής

πύλης του ελληνικού κράτους gov.gr.

                                                                                       Η Διευθύντρια  Εκπαίδευσης 

                           Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας

                                                                                             Θεοφανεία Α. Σιούτη
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