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ΠΡΟΣ :

Τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας
Διεύθυνσης Δ.Ε. Ζακύνθου

Θέμα : «Πρόσκληση για υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών περιοχής αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
Ζακύνθου»
Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ζακύνθου, με την υπ’ αριθ. 15/01-09-2020 Πράξη του, καθόρισε τα λειτουργικά κενά για τις
τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της περιοχής αρμοδιότητάς του.
Ως εκ τούτου καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:
 έχουν τοποθετηθεί ως λειτουργικά υπεράριθμοι και επιθυμούν εκ νέου τοποθέτηση
 είναι στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ζακύνθου
 επιθυμούν απόσπαση εντός του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ζακύνθου ή έχουν αποσπασθεί από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
 επιθυμούν συμπλήρωση του ωραρίου τους
να υποβάλουν δήλωση έως την Πέμπτη 03 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 κατά προτίμηση μέσω
Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ( pysde@dide.zak.sch.gr ) στην οποία να αναγράφουν κατά σειρά
προτίμησης τις σχολικές μονάδες που επιθυμούν να τοποθετηθούν κατά περίπτωση.
Στη δήλωση προτίμησης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δηλώνουν όχι μόνο τα σχολεία που
παρουσιάζουν κενά στον πίνακα λειτουργικών κενών, αλλά και επιπλέον σχολεία της περιοχής Ζακύνθου,
έως και του συνόλου των σχολείων της περιοχής, διότι είναι δυνατόν να δημιουργηθούν και άλλα
λειτουργικά κενά με τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών τα οποία δεν είναι δυνατό να γνωστοποιηθούν εξ
αρχής.
Να επισημανθεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/1996, οι
εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολεία της προτίμησης τους τοποθετούνται, προς το συμφέρον
της υπηρεσίας, στις υπόλοιπες κενές θέσεις. Επομένως, δεν νοείται να υπάρχουν οργανικά κενά σε μία
ειδικότητα και, παράλληλα, εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.
Ειδικά ο κλάδος ΠΕ11 Γυμναστών, λόγω πιθανών επικείμενων αποσπάσεων εκτός Ζακύνθου και άρα
δημιουργίας λειτουργικών κενών θα κληθεί να υποβάλλει σχετική αίτηση με νεότερη ανακοίνωση εντός
προσεχών ημερών.
Οι αιτούντες να καταθέσουν συνημμένα επικαιροποιημένο (τριμήνου) και τα παρακάτω έγγραφα:
1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
2. Πιστοποιητικό Εντοπιότητας (εφόσον υπάρχει)
3. Πιστοποιητικό Συνυπηρέτησης (εφόσον υπάρχει)
[Δεν απαιτούνται για όσους εκπ/κούς τα έχουν προσκομίσει το τελευταίο τρίμηνο.]
Τα παρακάτω συνημμένα έγγραφα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα http://dide.zak.sch.gr της
Διεύθυνσης Δ.Ε. Ζακύνθου.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Συνημμένα Έγγραφα:
1. Πίνακας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΜΕ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ»
2. «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»
3. «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ»
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