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Ζάκυνθος,09/05/2022 
Αρ. Πρωτ : 1010 

 Ταχυδρομική Δ/νση 
Πληροφορίες  

Τηλέφωνο 
Τηλεομοιότυπο 

 Ιστοσελίδα 
Ηλεκτρονική Δ/νση 

: Φιλικών 1 – Ζάκυνθος – Τ.Κ. 29100 
: Μ. Μαρκοπουλιώτη 
: 26950 22272 
: 26950 44552 
: http://dide.zak.sch.gr 
: pysde@dide.zak.sch.gr 

 
 

ΠΡΟΣ :  
 

Εκπαιδευτικούς  
Διεύθυνσης Δ.Ε. Ζακύνθου 

(με ευθύνη των Διευθυντών) 

  
ΚΟΙΝ.: Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων 

 
ΘΕΜΑ: «Βελτιώσεις/οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών εντός της περιοχής αρμοδιότητας του 

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ζακύνθου» 
 
 Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Ζακύνθου με την υπ’ αριθ. 10/06-05-2022 Πράξη του καθόρισε τα οργανικά 
κενά για τις βελτιώσεις/οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών εντός της περιοχής αρμοδιότητας του 
Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ζακύνθου. 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι: 

 υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση [βελτίωση] 

 βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ζακύνθου 

 μετατέθηκαν από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 
να υποβάλουν Δήλωση 
από  Δευτέρα 09 Μαΐου 2022 μέχρι και την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022: 

 στη γραμματεία του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ζακύνθου  

 ή με mail στο pysde@dide.zak.sch.gr [να γίνει τηλεφωνική επιβεβαίωση αποστολής] 
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 ή πιθανά οργανικά κενά στον συνημμένο πίνακα, αλλά και επιπλέον σχολεία της 
περιοχής Ζακύνθου, διότι είναι δυνατόν να δημιουργηθούν και άλλα κενά με τις μετακινήσεις 
εκπαιδευτικών από τις βελτιώσεις. 
 Ο πίνακας των οργανικών κενών της Περιοχής αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ζακύνθου, καθώς 
και το έντυπο της δήλωσης τοποθέτησης, βρίσκονται αναρτημένα στο Γραφείο της Δ.Δ.Ε. Ζακύνθου 
καθώς και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ζακύνθου: http://dide.zak.sch.gr.  
 Παρακαλούμε οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν έγκαιρα τους 
εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη σχολική τους μονάδα καθώς και όσους εκπαιδευτικούς ανήκουν 
σε αυτές αλλά απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο. 
 
Ακολουθεί:  
1. Συνημμένος πίνακας.  
2. Δήλωση προτίμησης τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε οργανική θέση. 
  

Εσωτερική διανομή: 
Φ11,  ΠΥΣΔΕ  

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
της Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 
 

Πόθος Διονύσιος 
ΠΕ06, Αγγλικής 
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