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ΘΕΜΑ:  «Σροποποίηςη χρονοδιαγράμματοσ ςυνεδριάςεων ΠΤΔΕ με θζμα υπηρεςιακζσ μεταβολζσ 

εκπαιδευτικών». 

χετ.:  Σο υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.11.2/5021/08-05-2018 ζγγραφο τησ υπηρεςίασ μασ 

 
 

ε ςυνζχεια του παραπάνω ςχετικοφ τροποποιοφμε όπωσ ανακοινϊθηκε το χρονοδιάγραμμα των 

ςυνεδριάςεων του ΠΤΔΕ ερρϊν με θζμα τισ υπηρεςιακζσ μεταβολζσ των εκπαιδευτικϊν εντόσ ΠΤΔΕ, ωσ 

εξήσ: 

 Τποβολή ςυμπληρωματικϊν δηλϊςεων για τοποθζτηςη και υποβολή αιτήςεων για τυχόν λάθη και 

παραλείψεισ ωσ προσ την τοποθζτηςη εκπαιδευτικϊν από  Πζμπτη 17-05-2018 μζχρι  Δευτζρα 21-

05-2018.    

 Σρίτη 22-05-2018  ΠΤΔΕ  για ςυμπληρωματικέσ τοποθετήςεισ. 

 Τποβολή αιτήςεων επανεξζταςησ για τυχόν λάθη και παραλείψεισ ςτισ αποφάςεισ του υμβουλίου 

ωσ προσ τισ μεταθζςεισ ή τοποθετήςεισ  από  Σρίτη 22-05-2018  μζχρι  Πζμπτη 24-05-2018. 

Η αίτηςη δεν αποτελεί ζνςταςη.             

 Παραςκευή 25-05-2018  ΠΤΔΕ με θζμα: Οριςτικοποίηςη των αποφάςεων. 

 
Παρακαλοφμε να ενημερωθοφν όλοι οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου ςασ.  

 
 

ημ.: Για διευκόλυνςη των εκπαιδευτικϊν όλεσ οι αιτήςεισ των ενδιαφερόμενων  θα κατατίθενται 

μόνο ηλεκτρονικά. 
 Οι δηλϊςεισ των εκπαιδευτικϊν που χαρακτηρίςτηκαν υπεράριθμοι ςε ςχολικζσ μονάδεσ εάν 
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ΠΡΟ: 
1. Δ/ντζσ Γυμναςίων Περιφερειακήσ Ενότητασ 

ερρϊν. 
2. Δ/ντζσ Γενικϊν Λυκείων Περιφερειακήσ 

Ενότητασ ερρϊν. 
3. Δ/ντζσ ΕΠΑ.Λ.– ΕΚ Περιφερειακήσ Ενότητασ 

ερρϊν. 
4. Γραφείο χολικϊν υμβοφλων ερρϊν. 
5. Τπεφθυνη χολικϊν Δραςτηριοτήτων 

ερρϊν. 
6. ΚΕΤΠ ερρϊν. 
7. ΚΕΔΔΤ ερρϊν. 
8. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.  ερρϊν. 
9. ΕΚΦΕ  ερρϊν. 
10. υμβουλευτικόσ ταθμόσ Νζων ερρϊν. 
11. Ιςτοςελίδα Δ.Δ.Ε. ερρϊν. 
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επιθυμοφν ή όχι να κριθοφν υπεράριθμοι, καθϊσ και οι δηλϊςεισ προτίμηςησ των υπεράριθμων 

εκπαιδευτικϊν θα γίνουν  μζςω του ςυςτήματοσ «ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ» τησ ιςτοςελίδασ τησ 

Δ.Δ.Ε. ερρών. Σο ίδιο και οι αιτήςεισ των εκπαιδευτικϊν για βελτίωςη ή οριςτική τοποθζτηςη όπωσ 

και ςυμπληρωματικζσ τοποθετήςεισ εκπαιδευτικϊν. 

 

Ακολουθοφν αναλυτικζσ οδηγίεσ ςε κάθε περίπτωςη. 

 

 
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΕΡΡΩΝ 
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