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          Συνεδρίαση  του ΠΥΣΠΕ Έβρου ( 20 Νοεμβρίου 2017) 
 
Συναδέλφισσες,Συνάδελφοι 
Το ΠΥΣΠΕ Έβρου συνεδρίασε,  τη Δευτέρα  20 Νοεμβρίου 2017 με τα 

παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:    
 

1.Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις –Διαθέσεις  εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ 
Έβρου. 
Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω  αποσπάσεις –τοποθετήσεις και 
διαθέσεις  Εκπ/κών   (ΠΕ05 ,ΠΕ07 ,ΠΕ16 και ΠΕ 70) 
 
 

    ΕΚΠ/ΚΟΣ      

ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ 

ΜΑΡΙΑ    

 ΠΕ05 

2
ο
Διδ/χου 

 4 ώρες 

4
ο
Διδ/χου 

   6 ώρες 

5
ο
Διδ/χου 

  4 ώρες 

Δ.Σ.Μεταξάδων 

   4 ώρες 

 

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 

ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ 

     ΠΕ 05 

1
ο
Διδ/χου 

   2 ώρες 

Δ.Σ.Κυπρίνου 

    2 ώρες 

   

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ  

 ΠΕ05 

3
ο
Διδ/χου 

  2 ώρες 

    

ΚΑΛΟΓΙΑΝΤΖΙΔΟΥ  

ΙΩΑΝΝΑ    

ΠΕ05 

1
ο
Δ.Σ 

Ορεστιάδας 

4 ώρες 

2
ο
Δ.Σ 

Ορεστιάδας 

4 ώρες 

3
ο
Δ.Σ 

Ορεστιάδας 

6 ώρες 

Δ.Σ. Νέας 

Βύσσας 

 4 ώρες 

Δ.Σ. 

Δικαίων 

4 ώρες 

ΤΖΕΜΑΛΙΔΟΥ 

ΜΑΡΙΑ ΠΕ 07 

1
ο
Δ.Σ 

Ορεστιάδας 

4 ώρες 

2
ο
Δ.Σ 

Ορεστιάδας 

4 ώρες 

4
ο
Δ.Σ 

Ορεστιάδας 

6 ώρες 

4
ο
Διδ/χου 

  4 ώρες 

5
ο
Διδ/χου 

  6 ώρες 

 

ΜΙΛΠΑΝΗ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΠΕ 16 

 

Δ.Σ. 

ΜΑΚΡΗΣ  

2 ώρες 

    

ΠΑΛΑΖΗ  ΕΛΕΝΗ 

ΠΕ 70 

Δ.Σ.Παλαγίας  

 4 ώρες 

    

 



Στο Δημ. Σχολείο Μάκρης διατίθενται και 4 ώρες ακόμα ειδικοτήτων 
που πλεονάζουν από το 11ο Δημ. Σχολείο Αλεξ/πολης(ΠΕ 06 1ώρα,ΠΕ16  
1ώρα,ΠΕ08 1ώρα και ΠΕ19 1ώρα) 
Η διάθεση  4 ωρών ΠΕ70 από το 2ο Δημ. Σχολείο Αλεξ/πολης στο Δημ. 
Σχολείο Παλαγίας πέρασε με ψήφους 3 προς 2.Οι αιρετοί 
καταψηφίσαμε την πρόταση.Αντιδρούμε στο γεγονός και δεν πρέπει σε 
καμιά περίπτωση   εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση  ή 
τοποθετούνται σε ένα σχολείο και καλύπτουν οργανικά ή λειτουργικά 
κενά ,να μετακινούνται για να καλύψουν ανάγκες σε ένα άλλο σχολείο 
για μία,δύο ή και περισσότερες ώρες είτε στο πρωινό πρόγραμμα ,είτε 
στο ολοήμερο για τη συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου.Το 
κάθε σχολείο έχει ανάγκη ακόμα και τη μία πλεονάζουσα ώρα 
οποιουδήποτε εκπ/κού. 
 2.Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων 

σπουδών Εκπαιδευτικών 

Αναγνωρίστηκαν οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών δύο (2) 
αναπληρωτών Εκπ/κών (ΠΕ70) και δεν έγινε αναγνώριση συνάφειας 
δύο τίτλων γιατί το συμβούλιο έκρινε πως το περιεχόμενο των 
μεταπτυχιακών σπουδών δεν είναι συναφές με το αντικείμενο 
απασχόλησης των  εκπ/κών. 
Δεν αναγνωρίστηκαν  οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών  δύο (2)μονίμων 
Εκπ/κών λόγω μη προσκόμισης όλων των απαραίτητων 
δικαιολογητικών. 
 

3.Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών Εκπαιδευτικών 

Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία  των αναπληρωτών εκπ/κών που 
πληρούσαν τις προϋποθέσεις. 
 
4.Αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων  Εκπαιδευτικών για 
βαθμολογική εξέλιξη. 

Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία  εφτά (7)μονίμων εκπ/κών που 
πληρούσαν τις προϋποθέσεις και είναι σε εκκρεμότητα η αναγνώριση 
τεσσάρων (4) εξαιτίας μη προσκόμισης όλων των απαραίτητων 
δικαιολογητικών. 
 
5.Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με 
αμοιβή. 



Δεν  έγινε  δεκτή η αίτηση που τέθηκε υπόψη του συμβουλίου           
καθώς δεν πληρούσε  τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 και 32 του 
Ν.3528/2007 για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή. 
 
Συναδέλφισσες,Συνάδελφοι 
Αν και είμαστε στα τέλη Νοέμβρη τα προβλήματα εξακολουθούν να 
υφίστανται στα σχολεία μας και τα κενά τόσο στη γενική,όσο και στην 
ειδική Αγωγή δεν έχουν καλυφθεί.Στις τελευταίες προσλήψεις 
ειδικοτήτων, στον νομό μας δε διορίστηκε κανείς.Αυτή τη στιγμή στο 
νομό μας η εικόνα έχει ως εξής: 
Λειτουργικά κενά  
ΠΕ70:  4  
ΠΕ60 : 1 
ΠΕ06 : 4 + 1 μειωμένου ωραρίου 
ΠΕ08: 10+ 1 μειωμένου ωραρίου 
ΠΕ19,ΠΕ20:  2 
ΠΕ16 : 1+2 μειωμένου ωραρίου 
ΠΕ32: 1 και + 3 μειωμένου ωραρίου  
Ειδική Αγωγή 
Κενά Παράλληλης στήριξης: 
Δασκάλων:  32 
Νηπιαγωγών:  4 
Τμήμα Ένταξης: 1 
ΖΕΠ :8 
Να σημειώσω πως τα κενά δασκάλων έχουν προκύψει από διάφορες 
άδειες εκπ/κών αλλά πολύ σύντομα(αρχές Δεκέμβρη) θα καλυφθούν 
γιατί επιστρέφουν συνάδελφοι/ισσες που λήγει η άδειά τους. 
 
Με την αναπληρώτρια αιρετό Ροδούλα Λουπάτατζη (τηλ. 6944446687)είμαστε  

πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε  διευκρίνιση. 

 Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για τα θέματα του ΠΥΣΠΕ μπορείτε 
να επισκέπτεστε και την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://blogs.sch.gr/manikou                                                                                                                      

                                                                    
 
 

                                                                     Με συναδελφική  εκτίμηση  

                                                                                   Μαντώ  Νίκου 


