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ΠΡΟΣ :

Τα Σχολεία
της ∆.∆.Ε. Ζακύνθου

«Οργανικές θέσεις της περιοχής αρµοδιότητας του Π.
Π.Υ.Σ.∆.Ε. Ζακύνθου
µετά τη ρύθµιση υπεραριθµιών»
υπεραριθµιών»

Το Π.Υ.Σ.∆.Ε. Ν. Ζακύνθου µε την υπ’ αριθ. 19/27-6-2011 Πράξη του καθόρισε τα
οργανικά κενά για τις τοποθετήσεις των Εκπαιδευτικών µετά τη ρύθµιση των
υπεραριθµιών.
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυµούν να υποβάλλουν τροποποιητική αίτηση ή
να καταθέσουν εκ νέου να υποβάλουν µέχρι και την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011
2011 και ώρα
12.00 το µεσηµέρι στη Γραµµατεία του Π.Υ.Σ.∆.Ε. Ζακύνθου, δήλωση στην οποία να
αναγράφουν κατά σειρά προτίµησης τις σχολικές µονάδες της περιοχής µετάθεσης που
ανήκουν και επιθυµούν να τοποθετηθούν κατά περίπτωση.
Στη δήλωση προτίµησης µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να δηλώνουν όχι µόνο τα
σχολεία που παρουσιάζουν κενά, αλλά και επιπλέον σχολεία της περιοχής µετάθεσής
τους, διότι είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν και άλλα κενά µε τις µετακινήσεις
εκπαιδευτικών από τις βελτιώσεις .
Ο πίνακας των κενών οργανικών θέσεων της Α΄ και Β΄ Περιοχής Ζακύνθου, 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. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν την αίτησή τους και µε
τηλεοµοιοτυπία στο τηλέφωνο 26950 44552.
Σύµφωνα µε το νόµο 3848/2010, άρθρο 9 παρ. 12 οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί του
σχολικού έτους 2010-2011 τοποθετούνται οριστικά µετά τη λήξη της πρώτης διετίας , ως
εκ τούτου δεν µπορούν να υποβάλουν αίτηση για οριστική τοποθέτηση αυτή τη χρονική
στιγµή.

Ακολουθεί:
1. Συνηµµένος πίνακας (σελ. 2 )
2. ∆ήλωση προτίµησης τοποθέτησης εκπαιδευτικών

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ιωάννης Κοπανάς
ΠΕ04 Φυσικός Ph.D

Κοινοποίηση :
1. ∆ιευθύνσεις ∆.Ε. όλης της Χώρας
2. Ενυπόγραφη ενηµέρωση Εκπ/κών
µε ευθύνη των ∆/ντών
Εσωτερική διανοµή:
Φ. ΠΥΣ∆Ε

