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ΠΡΟΚΛΗΗ

Θζμα : Πρόςκληςη των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ86(ΠΕ19-20) και ΠΕ91(ΠΕ32)
1. Καλοφνται όλοι οι εκπ/κοί κλ.ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ86(ΠΕ19-20) και ΠΕ91(ΠΕ32) που

ζχουν μεταταχκεί – μετατεκεί ςτθν Δ/νςθ Π.Ε. Αν. Αττικισ και υπζβαλαν αίτηςη τον
ΝΟΕΜΒΡΙΟ του 2017, και επικυμοφν τθν τροποποίηςη τησ περιοχήσ μετάθεςησ από
Α΄ ςε Β΄ ι από Β΄ ςε Α΄ να αποςτείλουν θλεκτρονικό μινυμα ςτο κεντρικό e-mail τθσ
Διεφκυνςθσ Π.Ε Ανατολικισ Αττικισ (mail@dipe-anatol.att.sch.gr) από ςιμερα
Πζμπτη 21-06-2018 μζχρι τθ Δευτζρα 25-06-2018 και ώρα 15:00 μ.μ., προκειμζνου να
προβοφμε ςτθν τροποποίθςθ τθσ περιοχισ μετάκεςθσ ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα
https://teachers.minedu.gov.gr/
2. Στθ ςυνζχεια, αφοφ γίνει θ αλλαγι αυτι, καλοφνται οι εκπαιδευτικοί να δθλώςουν τισ
προτιμιςεισ
τουσ
μζςω
του
θλεκτρονικοφ
ςυςτιματοσ
https://teachers.minedu.gov.gr/ μζχρι τθν Πζμπτη 28-06-2018 και ώρα 23:59 μ.μ.
3. Όςοι εκπαιδευτικοί επικυμοφν να τροποποιιςουν τθ διλωςθ προτίμθςθσ ςχολικών
μονάδων κα είναι και για αυτοφσ ανοιχτό το ςφςτθμα μζχρι τθν Πζμπτη 28-06-2018
και ώρα 23:59 μ.μ.
4. Μετά το πζρασ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ καμία μεταβολι δεν είναι εφικτι.
Επιςημαίνουμε ότι από τθ ςτιγμι που κα δθλωκοφν οι προτιμιςεισ των ςχολικών μονάδων κα
προχωριςετε ςε ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ, επειδι δεν υπάρχει θ επιλογι ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΗΗ
από μζρουσ ςασ και εμείσ ωσ Υπθρεςία κα κάνουμε ΠΑΡΑΛΑΒΗ τθσ αίτθςθσ.
Ζπειτα κλειδώνει αυτομάτωσ θ αίτθςθ του εκπαιδευτικοφ.
Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ωσ προσ τθ ςωςτι διλωςθ προτιμιςεων, γιατί μετά τθν
ΠΑΡΑΛΑΒΗ τθσ αίτθςθσ, που κα γίνεται κατά τθ διάρκεια των θμερών υποβολισ, καμία
αλλαγι ι τροποποίθςθ δε κα γίνεται δεκτι.
Υπενκυμίηουμε ότι όςοι εκπ/κοι δε κα υποβάλουν καμία διλωςθ οριςτικισ τοποκζτθςθσ μζχρι
τθν Πζμπτη 28-06-2018 και ώρα 23:59 μ.μ , κα τοποκετθκοφν ςτθ Β΄ φάςθ των μετακζςεων
ςτα εναπομείναντα κενά.
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