
 ΜΑΝΤΩ ΝΙΚΟΥ 
ΑΙΡΕΤΟΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε.  ΕΒΡΟΥ 
ΤΗΛ: 6972756575 
E-mail: manikou@sch.gr   
http://blogs.sch.gr/manikou                                                                                                                      

                                           Αλεξ/πολη, 5 Νοεμβρίου  2017 

 
                     ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ (3/11/2017) 

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι 

Στις τελευταίες προσλήψεις αναπληρωτών νηπιαγωγών  (31/10/2017)και 
λίγο πριν λήξει η προθεσμία  αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας τους, η 
Δ/νση Έβρου ανακοίνωσε, χωρίς το υπηρεσιακό συμβούλιο να 
συνεδριάσει και να  λάβει κάποια απόφαση,  λειτουργικά κενά 
νηπιαγωγείων που δεν προϋπήρχαν και που προέκυπταν από βελτιώσεις 
θέσεων μονίμων νηπιαγωγών. 
Και μάλιστα τοποθετήθηκαν οι αναπληρωτές ΠΕ 60 σ’ αυτά τα 
κενά(2/11/2017). 
Όταν το διαπίστωσα,ζήτησα αμέσως εξηγήσεις καθώς επίσης  να γίνει 
συνεδρίαση   ΠΥΣΠΕ  το επόμενο πρωί της Παρασκευής για  να γίνουν  
πρώτα οι αποσπάσεις και μετά οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών στα 
κενά που θα προκύψουν. 
Στην έκτακτη  συνεδρίαση της Παρασκευής,3/11/2017 το συμβούλιο 
αποφάσισε να εξεταστούν οι αιτήσεις βελτίωσης θέσης μονίμων  εκπ/κών 
νηπιαγωγών  και όχι οι αιτήσεις βελτίωσης θέσης αναπληρωτών. 
Εξέφρασα την αντίθεσή μου στο θέμα των αναπληρωτών όπως κι ο άλλος 
συνάδελφος αιρετός.  
 Έτσι η απόφαση για τους αναπληρωτές πέρασε με 3-2 και δεν εξετάστηκε 
καμία αίτηση βελτίωσης  αναπληρωτών εκπ/κών. 
Όταν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι,οικογενειακοί,προσωπικοί,κοινωνικοί  
δεν έχει και δεν πρέπει να έχει σημασία η  σχέση εργασίας(μόνιμος, 
αναπληρωτής,ειδικότητα,ωρομίσθιος). 
Αφού  δίνεται το δικαίωμα αίτησης βελτίωσης θέσης  σε όλους  πρέπει να 
εξετάζονται οι αιτήσεις όλων. 
Από τη διαδικασία αποσπάσεων  αποκλείστηκαν οι Προϊσταμένες  
νηπιαγωγείων γιατί θα έπρεπε να προηγηθεί απαλλαγή καθηκόντων τους. 
Ψήφισα υπέρ των αποσπάσεων  των μονίμων εκπ/κών νηπιαγωγών . 
Όλες οι αποσπάσεις ,τοποθετήσεις και  τροποποιήσεις διαθέσεων 
πέρασαν με πλειοψηφία 4 προς 1. 



 
Μειοψήφισε ο αιρετός  της ΔΑΚΕ  εκφράζοντας τη θέση του πως δεν 
αναγνωρίζει κανένα από τα κενά που προέκυψαν από τις αποσπάσεις 
καθώς και τις ίδιες τις βελτιώσεις και τις τοποθετήσεις των εκπ/κών σ’ 
αυτά τα κενά, εφόσον δεν  εξετάστηκαν κι οι αιτήσεις βελτίωσης 
Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και αναπληρωτών. 
Στήριξα και θα στηρίξω οποιαδήποτε υπηρεσιακή 
μεταβολή(μετάθεση,απόσπαση,κτλ.) είναι με αίτησή σας και πάντα μέσα 
στα πλαίσια της νομιμότητας,της αξιοκρατίας και της διαφάνειας. 
Είμαι αιρετός όλων σας και πέρα από κομματικές,προσωπικές και 
παραταξιακές λογικές. 
Για τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ δείτε: Λήψη του εγγράφου 

Για την Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών 
δείτε:Λήψη του εγγράφου 

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για τα θέματα του ΠΥΣΠΕ 
είμαι πάντα στη διάθεσή σας είτε προσωπικά, είτε τηλεφωνικά 
(6972756575) και μπορείτε να επισκέπτεστε και την παρακάτω 
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://blogs.sch.gr/manikou                                                                                                                      

                                                                    
 
 

                                                                        Με συναδελφική  εκτίμηση  

                                                                                   Μαντώ  Νίκου 
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