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ΠΡΟ:

Διευθυντέσ/ντριεσ Δημοτικών χολείων
και Προΰςταμένουσ/εσ Νηπιαγωγείων
τησ Δ/νςήσ μασ

ΚΟΙΝ.

Επειδή, όπωσ είναι γνωςτό, η εφαρμογή « IRIS », από την οποία ενημερώνονταν οι
εκπαιδευτικοί των Διευθύνςεων Εκπαίδευςησ τησ Αττικήσ για τη μιςθοδοςία τουσ, δεν λειτουργεί
πλέον, η Διεύθυνςή μασ ξεκινά τη διαδικαςία ςυγκέντρωςησ και καταχώρηςησ των προςωπικών
διευθύνςεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) των εκπαιδευτικών μασ, ώςτε ςτο επόμενο
χρονικό διάςτημα να καταςτεί εφικτή η αποςτολή ςε αυτέσ των μηνιαίων μιςθοδοτικών
ςημειωμάτων.
Για το ςκοπό αυτό παρακαλούνται οι Διευθυντέσ/ντριεσ, Προΰςτάμενοι/εσ των ςχολικών μασ
μονάδων να καταχωρήςουν ςτο my-school ςτην ατομική καρτέλα (ςτοιχεία επικοινωνίασ) τη
διεύθυνςη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα τουσ υποδείξει κάθε εκπαιδευτικόσ.
Επίςησ να ςυμπληρώςετε και την ταχυδρομική διεύθυνςη (οδόσ – αριθμόσ – πόλη – ταχυδρομικόσ
κώδικασ – ςταθερό & κινητό τηλέφωνο).
Καταληκτική ημερομηνία καταχώρηςησ των παραπάνω ςτοιχείων ορίζεται η 5η/2/2016.






Επιςημαίνουμε τα παρακάτω:
Αφορά μόνο τουσ μόνιμουσ εκπαιδευτικούσ – οργανικά τοποθετημένουσ & ςτη διάθεςη Α΄
ΠΥΣΠΕ – και αναπληρωτέσ τακτικού προώπολογιςμού που ανήκουν ςτη Δ/νςή μασ.
(όχι από άλλεσ δ/νςεισ α/θμιασ ή β/θμιασ, όχι ΕΣΠΑ)
Να αναζητήςετε και να ςυμπληρώςετε τα ςτοιχεία και όςων εκπαιδευτικών ανήκουν
οργανικά ςτο ςχολείο ςασ αλλά τώρα είναι αποςπαςμένοι ςε άλλα ςχολεία ή υπηρεςίεσ.
Όςοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν προςωπικό e-mail ή δεν γνωρίζουν να χρηςιμοποιούν,
μπορούν να καταχωρήςουν οποιοδήποτε άλλο επιλέξουν οι ίδιοι (πχ οικείου τουσ
προςώπου ή του ςχολείου κλπ).
Όςοι δεν θα έχουν e-mail δεν θα είναι δυνατό ςτο εξήσ να λαμβάνουν τα ενημερωτικά
ςημειώματα μιςθοδοςίασ.
Να επιβεβαιώςετε ςε ςυνεργαςία με τουσ ίδιουσ τουσ εκπαιδευτικούσ την ορθότητα των
ςτοιχείων που καταχωρήςατε.
Η Διευθύντρια Εκπαίδευςησ
τησ Δ/νςησ Π.Ε. Α΄ Αθηνών

Δήμητρα Χατζημανώλη

