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          Συνεδρίαση  του ΠΥΣΠΕ Έβρου ( 29 Ιανουαρίου 2018) 
 
Συναδέλφισσες,Συνάδελφοι 
Τη Δευτέρα  29 Ιανουαρίου 2017,  το ΠΥΣΠΕ  Έβρου συνήλθε σε 

συνεδρίαση, τη 2η  του 2018. 
Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση συμμετείχε η αναπληρώτρια αιρετός, 
κ.Λουπάτατζη Ροδούλα και η ενημέρωση προέρχεται από τη δική της 
πληροφόρηση. 
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν:    
 

1.Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις  εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου. 
Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω  αποσπάσεις –τοποθετήσεις   
Εκπ/κών 
 
 

          Εκπαιδευτικός 
 
      Σχολική  Μονάδα 

 
      ΡΩΣΣΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΕ70) 

 
Προσωρινή τοποθέτηση στο Δ.Σ. Δικαίων 

 
       ΜΥΡΤΣΙΔΟΥ   ΒΑΣΙΛΙΚΗ  (ΠΕ70) 

 
Απόσπαση στο 1ο Δημ. Σχ. Φερών 

 
        ΛΙΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕ71) 

 
Απόσπαση στο Ειδικό Σχολείο Αλεξ/πολης 

 

Εδώ θέλω να σας ενημερώσω και να σας επισημάνω  πως  η 
συνάδελφος  κ. Μυρτσίδου Βασιλική μόλις επέστρεψε από απόσπαση 
στο εξωτερικό. 
Η οργανική της θέση είναι στο 5ο Δημ. Σχολείο Αλεξ/πολης και έπρεπε  
να επιστρέψει , όπως ορίζει ο νόμος,στην οργανική της θέση. Στη 
συνεδρίαση αυτή όμως το ΠΥΣΠΕ,ύστερα από πρόταση της Δ/ντριας 
Εκπ/σης,με απόφασή του κατά πλειοψηφία  και χωρίς αίτηση της 
συναδέλφου,την απέσπασε στο 1ο Δ.Σ.Φερών.Η οργανική θέση των 
συναδέλφων είναι μια σημαντική κατάκτηση του κλάδου  



μας.Αγωνιστήκαμε  και αγωνιζόμαστε για τη  δημιουργία νέων 
οργανικών θέσεων και για τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές. 
Θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός  να καταστρατηγείται το δικαίωμα της 
οργανικότητας ενός συναδέλφου και να γίνεται μπαλάκι στα χέρια 
της διοίκησης μετά την επιστροφή του από απόσπαση ή μακροχρόνια 
άδεια ή άλλη απουσία…και μάλιστα χωρίς να διαπιστωθεί ποιος 
πλεονάζει στο σχολείο και γιατί…κι αν ναι με ποια διαδικασία;;;  
Η  υπεραριθμία εκπ/κών σε ένα σχολείο ορίζεται με συγκεκριμένα 
κριτήρια που προβλέπει η νομοθεσία και τα προεδρικά διατάγματα κι 
αυτό πρέπει να εφαρμοστεί. 
Στο συγκεκριμένο σχολείο προσλήφθηκε αναπληρώτρια εκπ/κός για να 
καλύψει οργανικό κενό.Στη συνεδρίαση  αναφέρθηκε από την 
αναπληρώτρια αιρετό κ. Λουπάτατζη Ροδούλα  να μετακινηθεί η 
αναπληρώτρια εκπ/κός αλλά δεν εισακούστηκε.Οι αναπληρωτές 
εκπ/κοί προσλαμβάνονται για την κάλυψη οργανικών και λειτουργικών 
κενών και καλύπτουν πάγιες θέσεις όσο αυτό χρειαστεί. Η εξήγηση που 
μου δόθηκε πως δε γίνεται να μετακινηθεί η αναπληρώτρια αυτή την 
εποχή και δεν μπορεί  η κ. Δ/ντρια Εκπ/σης να τροποποιήσει την 
τοποθέτησή της για να μην προκαλέσει αναστάτωση στο σχολείο δεν 
μου είναι αρκετή. 
 Η συνάδελφος κ.Μυρτσίδου πρέπει να επιστρέψει στην οργανική της 
θέση.Αυτό είναι το νόμιμο,το ηθικό και το σωστό. 
Ζητώ άμεσα και ζήτησα νέα συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ για το 
συγκεκριμένο θέμα.  
 
2.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. 
 
3.Πρόταση για μονιμοποίηση  Εκπαιδευτικού 

Το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε τη μονιμοποίηση Εκπ/κού ΠΕ60 σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 

 

4.Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων 

σπουδών Εκπαιδευτικών 

Αναγνωρίστηκε ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  Εκπ/κού(ΠΕ70) με 
τίτλο:΄΄Περιβαλλοντική  Πολιτική,Εκπαίδευση και Επικοινωνία΄΄ 
 

5.Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών Εκπαιδευτικών 



Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία δύο (2) αναπληρωτών εκπ/κών που 
πληρούσαν τις προϋποθέσεις. 
 
6.Αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων  Εκπαιδευτικών για 
βαθμολογική εξέλιξη. 

Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία  δύο (2)μονίμων εκπ/κών που 
πληρούσαν τις προϋποθέσεις και είναι σε εκκρεμότητα η αναγνώριση 
επτά (7) εξαιτίας μη προσκόμισης όλων των απαραίτητων 
δικαιολογητικών. 

7.Αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων  Εκπαιδευτικών για 
μισθολογική εξέλιξη. 
Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία  έντεκα (11)μονίμων εκπ/κών που 
πληρούσαν τις προϋποθέσεις . 
 
Συναδέλφισσες,Συνάδελφοι 
Αν και είμαστε στις αρχές Φλεβάρη τα προβλήματα εξακολουθούν να 
υφίστανται στα σχολεία μας και τα κενά τόσο στη γενική,όσο και στην 
ειδική Αγωγή δε λένε να καλυφθούν.Στις τελευταίες προσλήψεις 
αναπληρωτών, στον νομό μας ήρθαν μόνο :  
1 εκπ/κός ΠΕ20 και 2 εκπ/κοί Ειδικής Αγωγής . 
Αυτή τη στιγμή τα κενά έχουν ως εξής: 
Κενά Γενικής Αγωγής 
ΠΕ70: 4 
ΠΕ60: 1(Το Ν/Γ  Μ.Δερείου παραμένει κλειστό) 
ΠΕ06:1 
ΠΕ11: 1 
ΠΕ16:2 
ΠΕ08: 8 & ½ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
Τμήματα Ένταξης :2 
Παράλληλη Στήριξη: 32 Δασκάλων ,4 Νηπιαγωγών 
ΖΕΠ:8 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και για τα ονόματα όσων 
αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία τους ή μη, μπορείτε να επικοινωνήσετε 
μαζί μου  στο τηλέφωνο 6972756575 ή στο τηλέφωνο της 
αναπληρώτριας αιρετού 6944446687. 
 
 
                                                                                  Με συναδελφική εκτίμηση 
 
                                                                                             Μαντώ Νίκου 


