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Αρ. Πρωτ: Φ11/4267

ΠΡΟΣ :

Τα Σχολεία
Σχολεία
της ∆.∆.Ε. Ζακύνθου

ΘΕΜΑ: «Προσωρινές Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που παραµένουν στη διάθεση του ΠΥΣ∆Ε
Ζακύνθου»
Το Π.Υ.Σ.∆.Ε. Ζακύνθου µε την αριθ. 22/8-9-2011 Πράξη του καθόρισε τα λειτουργικά κενά για τους
εκπαιδευτικούς που παραµένουν στη διάθεση του συµβουλίου.
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις και
παραµένουν στην διάθεση του ΠΥΣ∆Ε και οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί του 2011, να υποβάλλουν δήλωση
προτίµησης για προσωρινή τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά, σύµφωνα µε το άρθρο 14, παρ. 7 του Π∆50/1996.
∆ιευκρινίζεται ότι για τους εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν το έτος 2010 σύµφωνα το Νόµο 3848/2010
άρθρο 4 παρ. 4 ο χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στη σχολική µονάδα της πρώτης τοποθέτησης µετά τον διορισµό
δεν µπορεί να είναι µικρότερος των τριών ετών. Εφόσον δεν καλύπτουν πλήρες διδακτικό ωράριο στην σχολική
µονάδα που έχουν τοποθετηθεί προσωρινά, µπορούν να υποβάλλουν δήλωση προτίµησης για προσωρινή
τοποθέτηση στην ίδια περιοχή(σχετ. Φ.361.1/261/102472/∆1/19-8-2010) και σύµφωνα µε το άρθρο 14, παρ. 7
του Π∆50/1996.
Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση για προσωρινή τοποθέτηση, αλλά η σειρά προτίµησής τους
δεν διαφοροποιείται, δεν χρειάζεται να επανέλθουν µε νέα αίτηση προσωρινής τοποθέτησης, η Υπηρεσία θα
χρησιµοποιήσει την υπάρχουσα. Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ19-20, εάν
επιθυµούν να διατεθούν ή να αποσπασθούν και στην Αθµια Εκπαίδευση (σύµφωνα µε τον επισυναπτόµενο πίνακα),
πρέπει να το δηλώσουν στην αίτησή τους.
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν µέχρι τη Τρίτη 13 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 11:00πµ στη γραµµατεία
των σχολικών µονάδων. Οι ∆/ντες των σχολικών µονάδων θα διαβιβάσουν αυθηµερόν τις αιτήσεις στην ∆∆Ε
Ζακύνθου.
Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι εκπαιδευτικοί στη διάθεση του ΠΥΣ∆Ε από τα λειτουργικά κενά που
ανακοινώνονται, καλούνται οι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν τα σχολεία της προτίµησής τους µε όποια σειρά
επιθυµούν. Οι πλεονάζοντες εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν σε σχολεία µε την ένδειξη «υπεράριθµος» και
ορισµένοι από συγκεκριµένες ειδικότητες θα αποσπασθούν στην Α΄θµια Εκπαίδευση για κάλυψη κενών.(Πίνακας
Πιθανών Λειτουργικών Κενών Αθµιας). Επίσης οι εκπαιδευτικοί µπορούν να δηλώσουν και επιπλέον προτιµήσεις
σχολικών µονάδων, που δεν αναφέρονται στους πίνακες, γιατί µπορεί να δηµιουργηθούν λειτουργικά κενά από
µετακινήσεις άλλων εκπαιδευτικών.
Ο πίνακας των λειτουργικών κενών της Α΄ και Β΄ Περιοχής Ζακύνθου, ο Πίνακας Πιθανών Λειτουργικών Κενών
Αθµιας, καθώς και το έντυπο της αίτησης τοποθέτησης, βρίσκονται αναρτηµένα στο Γραφείο της ∆.∆.Ε. Ζακύνθου
καθώς και στην ιστοσελίδα της ∆ιεύθυνσης ∆. Ε. Ζακύνθου : http://dide.zak.sch.gr.
Ακολουθεί συνηµµένος πίνακας (σελ.3).
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