
 
 

 
                         Θέμα: «Προσδιορισμός οργανικών κενών και πλεονασμάτων (μετά τις μεταθέσεις) 2021-2022» 

 
Σας γνωρίζουμε ότι, το ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας στη σημερινή του συνεδρίαση (Πέμπτη 13-05-2021) και με την 

Πράξη 10/13-05-20201, προέβη στον προσδιορισμό οργανικών κενών και πλεονασμάτων (μετά τις μεταθέσεις) 

του εκπαιδευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας. 

  Σας αποστέλλουμε συνημμένα: 

α) Πίνακα οργανικών κενών-πλεονασμάτων, όπως καταρτίστηκε στην αρ.10/13-05-2021 Πράξη ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας. 

β) Αίτηση δήλωση μετάθεσης, οριστικής τοποθέτησης/βελτίωσης. 

γ) Πίνακα μορίων  

  

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αιτήθηκαν Βελτίωση (Νοέμβριος 2020), μετατέθηκαν 
από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε και οι νεοδιοριζόμενοι, να υποβάλουν τις Δηλώσεις προτίμησης τους στη Δ.Π.Ε. 
Πρέβεζας,από Παρασκευή 14-05-2021 έως Παρασκευή 21-5-2021, ώρα 15:00, ηλεκτρονικά 
(mail@dipe.pre.sch.gr) με επισύναψη της Υπεύθυνης Δήλωσης από gov.gr, με τηλεφωνική επιβεβαίωση 
στη Δ.Π.Ε  Πρέβεζας 2682362148. Η υποβολή δύναται να γίνει και αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ.Π.Ε. 
Πρέβεζας. Σε αυτήν την περίπτωση και στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού, οι 
ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να προβαίνουν πρώτα σε τηλεφωνική ή ηλεκτρονική 
επικοινωνία με το προσωπικό της Διεύθυνσης για τον ορισμό συγκεκριμένου ραντεβού, προς αποφυγή 
συνωστισμού και συγχρωτισμού στους χώρους εργασίας της Δ.Π.Ε. Πρέβεζας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 
να προσέρχονται τηρώντας όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα.. 

 Μπορούν να δηλωθούν και προτιμήσεις σε σχολεία που δεν εμφανίζονται κενά αλλά μπορεί να 
προκύψουν, λόγω των μετακινήσεων που θα γίνουν με τις Βελτιώσεις. 

 Σημειωτέον ότι μέχρι την ανακοίνωση των ανωτέρω κενών δεν έχουν ολοκληρωθεί οι 

σχολικές μεταβολές. Σε περίπτωση που προκύψουν οργανικά κενά λόγω 

πραγματοποίησής τους θα ανακοινωθούν για το επόμενο σχ. έτος (2021-2022).  

 Τυχόν παραλείψεις – παρατηρήσεις επί των πινάκων να αποστέλλονται με e-mail στην 

Δ.Π.Ε προκειμένου να ληφθούν υπόψη από το Π.Υ.Σ.Π.Ε κατά τη διαδικασία των 

τοποθετήσεων . 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
 Πρέβεζα, 13/05/2021 
 Αρ. Πρωτ.: 1768 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ HΠΕΙΡΟΥ 

  

Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 
  

   
   
Ταχ. Δ/νση  
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
e-mail 
 
 

Περδικάρη 1 
48100 
Αμούτσα Αναστασία 
2682362129 
mail@dipe.pre.sch.gr 

 

ΠΡΟΣ: 
 
 

1. κ. κ. Δ/ντριες – Δ/ντες, 

Προϊσταμένους των 

Σχολικών Μονάδων  

Δ.Π.Ε Πρέβεζας  
 

mailto:mail@dipe.pre.sch.gr
mailto:mail@dipe.pre.sch.gr


 Παρακαλούνται οι κ.κ. Δ/ντριες-Δ/ντες, Προϊστάμενοι/νες να ενημερώσουν, με όποιο πρόσφορο τρόπο, τους 

εκπαιδευτικούς που είναι τοποθετημένοι στο σχολείο τους. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 
1.Σχολικές Μονάδες 
2.Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Μετατιθέμενων 
3.Δ/νσεις αποσπασμένων εκτός ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας 
 

                 
                    
                        
 
 
 
                        Ο Διευθυντής 
      Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας 
 
                      Γεώργιος Δ. Μότσιος 

                                                                                                               
                                                                                                                             


