
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
Ταχ. Δ/νση :  ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ 78  
Ταχ. Κωδ. :  29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ   
Πληροφορίες :  Φλέβα Μελίνα 
Τηλ.  :  26950 45091  
E – mail       :  dthemat@dipe.zak.sch.gr 

 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση οργανικών κενών και πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής 

Αγωγής για υποβολή δήλωσης προτιμήσεων βελτίωσης θέσης/μετάθεσης και 
οριστικής τοποθέτησης» 

 
Ο Δ/ντής Π.Ε. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Ν. 1566/85. 

2. Το N. 3848/2010. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 100/1997. 
4. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1340/τ.Β’/16-10-2002) «Καθορισμός καθηκόντων 
και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών  Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των  σχολικών 
μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων Διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 84172/ΙΒ/13-7-2010 Υ.Α. (ΦΕΚ 1180/τ.Β΄/6-8-  2010). 

5. Την υπ’ αριθ. Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα 
«Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης».  (ΑΔΑ: 6ΧΓΠ46ΜΤΛΗ-0ΓΡ). 

6. Την με αρ. πρωτ. 149629/Ε2/03-11-2020 (ΑΔΑ:ΨΘ2Θ46ΜΤΛΗ-6ΕΩ) εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων, που αφορά σε “Μεταθέσεις 
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-21”. 

7. Την με αριθ. 33908/Ε2/24-03-2021 (ΑΔΑ:659646ΜΤΛΗ-ΓΝΛ) Υ.Α που αφορά σε: 
«Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης 
έτους 2021». 

8. Την υπ. αριθ. 5/23-04-2021 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Ζακύνθου με θέμα “Σύνταξη κενών 
οργανικών θέσεων Π.Ε. Ζακύνθου”. 

 

 
ΠΡΟΣ: 

 
Τους εκπαιδευτικούς της Δ/νης Π.Ε. 

Ζακύνθου 
 

(δια των Διευθυντών και Προϊσταμένων 
σχολικών μονάδων) 

 
 

ΚΟΙΝ: 

1. Σχολικές Μονάδες Δ/νσης Π.Ε.  

Ζακύνθου 

2. Δ/νσεις Π.Ε. 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & 

Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

  

 

 

 

Ζάκυνθος, 26-04-2021 
Αριθ. Πρωτ.: 1063 



                                      καλεί  

Α. τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70, που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση 

θέσης/μετάθεση - οριστική τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε 

Ζακύνθου, για το σχολικό έτος 2020-2021, καθώς και τους εκπαιδευτικούς των ανωτέρω 

κλάδων, που μετατέθηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ, να υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος https://teachers.minedu.gov.gr/ από Δευτέρα 

26/04/2021 μέχρι και Παρασκευή 14/05/2021 και ώρα 15:00, ηλεκτρονική δήλωση 

τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες επιθυμούν να μετατεθούν ή 

να τοποθετηθούν οργανικά.  

Ε π ι σ ή μ α ν σ η :  Δεν θα υποβληθεί νέα Αίτηση. Οι προτιμήσεις σας θα δηλωθούν στην 

ήδη υπάρχουσα αίτησή σας. (επισυνάπτονται οδηγίες αρχείο.pdf). 

 

Β. τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΣΜΕΑΕ ΠΕ70, ΠΕ60 και ΠΕ71 που έχουν υποβάλει δήλωση 

οριστικής τοποθέτησης, να καταθέσουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω email 

στο dipezak@sch.gr από Δευτέρα 26/04/2021 μέχρι και Παρασκευή 14/05/2021 και ώρα 

15:00, έγγραφη σχετική δήλωση (Υπόδειγμα 2), στην οποία θα αναγράφουν με σειρά 

προτίμησης τις σχολικές μονάδες που επιθυμούν να τύχουν οριστικής τοποθέτησης.  

 

Επί της διαδικασίας διευκρινίζονται τα εξής: 

i) στη δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης/μετάθεσης, μπορούν να 

αναγραφούν μέχρι και 20 σχολικές μονάδες, σύμφωνα με το Π.Δ. 100/1997.  

ii) πέραν των οργανικών κενών, που αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, 

μπορούν να συμπεριληφθούν στις προτιμήσεις σας και σχολικές μονάδες, στις 

οποίες  δύναται να προκύψει οργανικό κενό  κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων. 

 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες και Προϊστάμενοι/νες, όπως ενημερώσουν 

τους/τις εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν στη σχολική τους μονάδα. 

      
  
 

 
 
                                                                                                                                   
                                
 
 
 
 Επισυνάπτονται: 

I. Πίνακες σχολικών μονάδων, στους οποίους αναγράφονται τα οργανικά κενά   

II. Έντυπο Οριστικής Τοποθέτησης ή Βελτίωσης Θέσης (μόνο για εκπαιδευτικούς Ειδικής 

Αγωγής). 

III. Υπόδειγμα οδηγιών για την Ηλεκτρονική Δήλωση Προτιμήσεων. 

Ο Δ/ντής Π.Ε Ζακύνθου 

 
Ευάγγελος Αγγελούσης 

https://teachers.minedu.gov.gr/%20από%20Δευτέρα%2026/04/2021%20μέχρι%20και%20Παρασκευή%2014/05/2021%20και%20ώρα%2015:00
https://teachers.minedu.gov.gr/%20από%20Δευτέρα%2026/04/2021%20μέχρι%20και%20Παρασκευή%2014/05/2021%20και%20ώρα%2015:00
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