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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ (ΠΡΑΞΗ 3η) Ημερ. έτος 2019
Συναδέλφισσες,Συνάδελφοι
Την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019, το ΠΥΣΠΕ Έβρου συνεδρίασε με τα παρακάτω
θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Προσδιορισμός οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού.
Στη σημερινή συνεδρίαση(6/3/2019), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του
Ν. 3848/2010 σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/96,
προσδιορίστηκε η οργανική σύνθεση διδακτικού προσωπικού του ΠΥΣΠΕ Έβρου και
καταρτίστηκε ο πίνακας. Τα σχετικά στοιχεία του πίνακα θα καταχωρηθούν, στο
ηλεκτρονικό σύστημα μεταθέσεων e-Datacenter προκειμένου να ολοκληρωθεί η
διαδικασία των μεταθέσεων των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ79.01,ΠΕ86,
ΠΕ60 και ΠΕ70 από περιοχή σε περιοχή καθώς και των ΣΜΕΑΕ-ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΤΑΞΗΣ.
Οργανικά κενά + Οργανικές Υπεραριθμίες
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΠΕ70(ΔΑΣΚΑΛΩΝ): +2
ΠΕ60(ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ): -15
ΠΕ05(ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ):-1
ΠΕ06(ΑΓΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ):- 7
ΠΕ11 (ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ): +10
ΠΕ79.01 (ΜΟΥΣΙΚΩΝ):-12
ΠΕ86(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ):-10
ΠΕ73 (ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ):+ 4
ΣΜΕΑΕ - ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΩΝ:-30
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ:-5
ΜΟΥΣΙΚΩΝ :-1
2.Διακοπή απόσπασης εκπαιδευτικών.
Αποφασίστηκε η διακοπή απόσπασης εκπαιδευτικών,αφού δεν υπήρχε πλέον
λειτουργικό κενό στα αρχικά σχολεία και αποσπάστηκαν σε νέα θέση για κάλυψη
λειτουργικών κενών.
Γκιούρογλου Χαριτωμένη ΠΕ06 : Απόσπαση στο 6ο Δημ. Σχολείο Αλεξ/πολης
Αθανασίου Αικατερίνη ΠΕ70: Απόσπαση και διάθεση σε δύο Δημ. Σχολεία ( 10ο
Δ.Σ. Αλεξ/πολης για 3 ημέρες και 4ο Δ.Σ. Αλεξ/πολης για 2 ημέρες).
Εδώ θα ήθελα να σας ενημερώσω πώς καταψήφισα την απόσπαση της
εκπαιδευτικού ΠΕ70 σε δύο Δημ.Σχολεία. Θέση και άποψή μου είναι πώς κανένας

εκπαιδευτικός ΠΕ70 δεν περισσεύει όταν είναι τοποθετημένος σε ένα σχολείο και
δεν μπορεί να διατίθεται για λίγες ώρες ή μέρες σε ένα άλλο σχολείο. Φυσικά και
πρέπει να καλύπτονται τα λειτουργικά κενά που προκύπτουν αλλά εξ ολοκλήρου, γι’
αυτό και πρότεινα να γίνει αίτημα για πρόσληψη αναπληρωτή.
3.Αποσπάσεις εκπαιδευτικών για κάλυψη λειτουργικών κενών.
Δεν ικανοποιήθηκε καμία αίτηση απόσπασης εκπ/κών λόγω προηγούμενης
απόφασης του ΠΥΣΠΕ για μη ικανοποίηση αιτήσεων βελτίωσης θέσης μετά τον
Φεβρουάριο εκτός κι αν πρόκειται για πολύ σοβαρούς λόγους έκτακτης ανάγκης.
4. Διακοπή διάθεσης εκπαιδευτικού και διάθεση προσωρινής αναπληρώτριας
εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της διδακτικού ωραρίου.
Βασιλάκη Χαρούλα ΠΕ60 (αναπληρώτρια)έγινε τροποποίηση τοποθέτησης και
τοποθετείται στο 23ο Ν/Γ Αλεξ/πολης για κάλυψη λειτουργικού κενού.
Μιχαήλ Ελένη ΠΕ11 (αναπληρώτρια) τοποθέτηση στο Δημ. Σχ. Ν. Χηλής (18 ώρες)
και διάθεση στο Δημ. Σχ. Μάκρης (6 ώρες).
5. Ορισμός Προϊσταμένης Νηπιαγωγείου.
Έγινε ορισμός Προϊσταμένης στο 1ο Νηπιαγωγείο Διδ/χου.
6.Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
Έγιναν δεκτές οι αιτήσεις τεσσάρων εκπαιδευτικών (ΠΕ70,ΠΕ60,ΠΕ11 και ΠΕ05)
που τέθηκαν υπόψη του συμβουλίου καθώς πληρούσαν τις προϋποθέσεις του
άρθρου 31 και 32 του Ν.3528/2007 για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
7.Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
Εκπαιδευτικών
Αναγνωρίστηκαν ομόφωνα οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (2 τίτλοι)προσωρινής
αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ70 ενώ παραμένει σε εκκρεμότητα η αναγνώριση
ενός μεταπτυχιακού τίτλου μέχρι να προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
8.Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία αναπληρωτών εκπ/κων που πληρούσαν τις
προϋποθέσεις.
(Για οποιαδήποτε διευκρίνηση και ονόματα είμαι στη διάθεσή σας στο τηλ.
6972756575)
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

