
 

  

 

                                                             
 
 
     

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

ΘΕΜΑ: «Ανάληψη υπηρεσίας
των  αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Καλούνται ως κατά περίπτωση προκύπτει:

1. Οι εκπαιδευτικοί που
παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία
σχολική μονάδα όπου είχαν κύρια τοποθέτηση κατά το σχ. έτος 20

2. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν 
προς αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης, η ανάληψη υπηρεσίας 
ηλεκτρονικό τρόπο, αποστέλλοντας  
Δ.Ε. mail@dide.tri.sch.gr
ανάληψη υπηρεσίας μ
τοποθέτησης μετά από γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού συμβουλίου (ΠΥΣΔΕ) 
Τρικάλων. Για οποιαδήποτε πληροφορία για την ανάληψη υπηρεσίας των 
αποσπασμένων εκπαιδευτικών επικοινωνήστε με το τηλ. 2431046466.

 

 

 

 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
  

Ταχ. Δ/νση:  Μ. Μπότσαρη 2 
Τ.Κ. – Πόλη:  42100 Τρίκαλα 
Ιστοσελίδα:  http://dide.tri.sch.gr
Ηλ. Ταχ.:      mail@dide.tri.sch.gr
Τηλέφωνο:  2431046456 
Φαξ:             2431024640 
Πληροφορίες: Καραδήμα Ε. 
                       Τ. Γάλλου 
 

  

 

                                                                              

       

 

 

Ανάληψη υπηρεσίας  εκπαιδευτικών της Διάθεσης του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων και
εκπαιδευτικών από άλλο ΠΥΣΔΕ» 

ως κατά περίπτωση προκύπτει: 

που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων
παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 20
σχολική μονάδα όπου είχαν κύρια τοποθέτηση κατά το σχ. έτος 2019

που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Τρικάλων
προς αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης, η ανάληψη υπηρεσίας τους στη Δ.Ε. θα γίνει αποκλειστικά και μόνο με 
ηλεκτρονικό τρόπο, αποστέλλοντας  από τα προσωπικά τους e-mail, στο e

mail@dide.tri.sch.gr, το επισυναπτόμενο έντυπο ανάληψης υπηρεσίας
ανάληψη υπηρεσίας με φυσική παρουσία θα γίνει στις σχολικές μονάδες 

μετά από γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού συμβουλίου (ΠΥΣΔΕ) 
Για οποιαδήποτε πληροφορία για την ανάληψη υπηρεσίας των 

αποσπασμένων εκπαιδευτικών επικοινωνήστε με το τηλ. 2431046466.

 
Τρίκαλα,
Αρ. Πρωτ.:
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

gr 
gr 

  

Διάθεσης του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων και 

βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων να 
Σεπτεμβρίου 2020 στη 

19-2020. 

στο ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, 
προς αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού στα γραφεία της Διεύθυνσης 

τη Δ.Ε. θα γίνει αποκλειστικά και μόνο με 
mail, στο e-mail της 

ανάληψης υπηρεσίας. Η 
ε φυσική παρουσία θα γίνει στις σχολικές μονάδες 

μετά από γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού συμβουλίου (ΠΥΣΔΕ) 
Για οποιαδήποτε πληροφορία για την ανάληψη υπηρεσίας των 

αποσπασμένων εκπαιδευτικών επικοινωνήστε με το τηλ. 2431046466. 

Τρίκαλα, 28-08-2020 
Αρ. Πρωτ.: 8388/Φ.33 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ 


