
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Σ Τ Ο  Ο Ρ Θ Ο  
 

Λόγω  αυτοδίκαιης  παράτασης του  διδακτικού έτους στα Γενικά και Επαγγελµατικά 
Λύκεια για το σχολικό έτος 2013-2014 ως 04-07-2014, σύµφωνα µε την Υ.Α.  µε αριθ. πρωτ. 

99555/Γ2/26-6-2014 του ΥΠΑΙΘ. 
 

∆ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
 

Ο ∆/ντής ∆/θµιας Εκπ/σης Ν. Φωκίδας, για λόγους διευκόλυνσης των µονίµων 
εκπαιδευτικών, οι οποίοι  υπηρετούν στα Γενικά και Επαγγελµατικά Λύκεια, ηµερήσια και 
εσπερινά, καθώς και σε Γυµνάσια µε Λυκειακές τάξεις, που ανήκουν στη ∆.∆.Ε. Φωκίδας 
διευκρινίζει τα παρακάτω: 

 
• Οι εκπαιδευτικοί, που έχουν οργανική τοποθέτηση στα προαναφερόµενα σχολεία της 
Φωκίδας, µπορούν να στείλουν την ανάληψη  υπηρεσίας τους στις 04/07/2014 µέσω α) 
τηλεοµοιοτυπίας και β) ταχυδροµικά στο σχολείο που ανήκουν και να δηλώσουν τη θερινή 
τους υπηρεσία στον ∆/ντή του σχολείου τους. 

 
• Οι εκπαιδευτικοί, που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣ∆Ε Φωκίδας και  είναι 

αποσπασµένοι σε άλλα ΠΥΣ∆Ε ή Φορείς, την υπεύθυνη δήλωση ανάληψης υπηρεσίας τους 
θα τη στείλουν(µε φαξ και ταχυδροµείο) στις 04/07/2014 στη Σχολική µονάδα (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και 
Γυµνάσια µε Λ.Τ.) στην οποία τοποθετήθηκαν προσωρινά κατά την  αρχή της σχολικής 
περιόδου και θα δηλώσουν τη θερινή τους υπηρεσία στον ∆/ντή του σχολείου. 

 
• Οι εκπαιδευτικοί, που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣ∆Ε Φωκίδας και υπηρέτησαν την 

τρέχουσα σχολική χρονιά στις προαναφερόµενες σχολικές µονάδες του νοµού Φωκίδας, 
στις 04/07/2014 θα κάνουν ανάληψη υπηρεσίας στα γραφεία της ∆.∆.Ε. Φωκίδας και θα 
δηλώσουν τη θερινή τους υπηρεσία στα Γραφεία της ∆.∆.Ε Φωκίδας. 

 
• Οι εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν  στα Γυµνάσια του νοµού Φωκίδας, στις 30/06/2014 θα 

κάνουν ανάληψη υπηρεσίας και θα δηλώσουν την θερινή τους υπηρεσία, σύµφωνα µε τις 
προαναφερόµενες περιπτώσεις.  
 

• Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν  στα Γυµνάσια της ∆.∆.Ε. Φωκίδας, στις 
30/06/2014 θα λήξει η σύµβασή τους, ενώ οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν  
στα ΓΕΛ , ΕΠΑΛ και Γυµνάσια µε Λ.Τ. της ∆.∆.Ε. Φωκίδας παρατείνεται η σύµβασή τους 
αυτοδίκαια ως τις 04/07/2014, οπότε και θα απολυθούν. 

     

 

 
 
 
 
 

 
Ο  ∆ιευθυντής 

Β/θµιας Εκπαίδευσης Φωκίδας 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΩΝΑΡΗΣ 
κλ. ΠΕ 04.02 

 
 


