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Σημείφμα ςπξυήσιξς αιρερξύ

Αρμοδιότθτεσ και ρόλοσ του ΠΥΣΠΕ
Το Περιφερειακό Υπθρεςιακό Συμβοφλιο Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) είναι υπθρεςιακό ςυμβοφλιο
πενταμελοφσ ςφνκεςθσ, το οποίο αποτελείται από το Διευκυντι Π.Ε. (ωσ πρόεδρο), δφο τακτικά μζλθ που
ορίηονται με απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ και δφο τακτικοφσ αιρετοφσ εκπροςώπουσ
των εκπαιδευτικϊν (με τουσ αναπλθρωματικοφσ τουσ).
Συνεδριάηει ανά τακτά χρονικά διαςτιματα, ζχοντασ ωσ κζματα:
Σφνταξθ πινάκων υποψιφιων διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων
Επιλογι υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων - ειςιγθςθ οριςμοφ αναπλθρωτϊν διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν
Γνωμοδοτιςεισ για τθν ανάκεςθ κακθκόντων προϊςταμζνων ςε νθπιαγωγεία και ολιγοκζςια δθμοτικά ςχολεία.
Γνωμοδοτιςεισ για τθ χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου ι εργαςίασ με αμοιβι.
Προτάςεισ για όλεσ τισ υπθρεςιακζσ μεταβολζσ του ΠΥΣΠΕ (μετακζςεισ, αποςπάςεισ, υπεραρικμίεσ, βελτίωςθ
κζςθσ κτλ).

Τα προθγοφμενα ζτθ ζχω προςφζρει από
τθ κζςθ του Γενικοφ Γραμματζα του
Νομαρχιακοφ Τμιματοσ τθσ ΑΔΕΔΥ
Καβάλασ (2011-2014), ωσ Αντιπρόςωποσ
τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ ΔΟΕ ςτθν
Ακινα (2012), ωσ Μζλοσ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικϊν
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Καβάλασ
(2012-2014), κακϊσ και ωσ Γενικόσ
Γραμματζασ του Συλλόγου (2014-2016).
Στισ
φετινζσ
εκλογζσ
κζτω τθν
υποψθφιότθτά μου ωσ αιρετόσ ςτο
ΠΥΣΠΕ Καβάλασ, ςυμμετζχοντασ με το
ψθφοδζλτιο
τθσ
Δθμοκρατικισ
Ανεξάρτθτθσ Κίνθςθσ Εκπαιδευτικών
(ΔΑΚΕ) Π.Ε..

Αποφάςεισ για αναγνϊριςθ εκπαιδευτικισ προχπθρεςίασ.
Προτάςεισ διάκεςθσ των εκπαιδευτικϊν ςε άλλα ςχολεία για ςυμπλιρωςθ του υποχρεωτικοφ ωραρίου διδαςκαλίασ κ.α.
Τζλοσ, οι αιρετοί ςυμμετζχουν ωσ τακτικά μζλθ ςτο πεικαρχικό ςυμβοφλιο που εκδικάηει πεικαρχικζσ υποκζςεισ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ τθσ πρωτοβάκμιασ.
Με άνξμα και ξδηγό ρη δέπμεςπη για αμρικειμεμική, ιπόριμη και αμερόληπρη παρξτή βξήθειαο πρξο όλξςο ρξςο πςμαδέλσξςο,
ζηρώ ρημ υήσξ παο, με ςπξμξμή και όρενη μα πρξπσέρφ, πιπρόο πρξ πςμσέρξμ ρξς κλάδξς.

Πληρξσξρίεο πτερικά με ρημ εκλξγική διαδικαπία

ΠΩ ΨΖΦΗΕΟΤΜΔ

Οι εκλογζσ για τθν ανάδειξθ αιρετϊν εκπροςϊπων ςτο 3 υπθρεςιακά

Ψθφίηουμε για τα τρία υπθρεςιακά ςυμβοφλια:

ςυμβοφλια (ΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΠΕ – ΚΥΣΠΕ) κα διεξαχκοφν τθν Τετάρτθ 2

ΠΥΣΠΕ –

ψθφοδζλτια – βάηουμε ζωσ δφο
(2) ςταυροφσ.

ΑΠΥΣΠΕ – γαλάηια ψθφοδζλτια – βάηουμε ζωσ
δφο (2) ςταυροφσ.
ΚΥΣΠΕ – πράςινα ψθφοδζλτια – βάηουμε ζωσ
δφο (2) ςταυροφσ.

Νοεμβρίου, από ριο 9 ρξ πρφί έφο ριο 5 ρξ απόγεςμα.
ΠΟΙΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΥ
Ψθφίηουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν ςτα ςχολεία τθσ Διεφκυνςθσ
Π.Ε. Καβάλασ με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, ςε δύο εκλογικά κέντρα, το
12ο Δ.Σ. Καβάλασ (με 3 εκλογικά τμιματα) και το Δ.Σ. Πρίνου (για όςουσ
εκπαιδευτικοφσ είναι τοποκετθμζνοι ςε ςχολεία τθσ Θάςου).

Συγκεκριμζνα μποροφν να ψθφίςουν: Οργανικά ηοποθεηημένοι/ες, εκπαιδεσηικοί ζηη διάθεζη ηοσ ΠΥΣΠΕ Καβάλας,
αποζπαζμένοι/ες από άλλα ΠΥΣΠΕ, αναπληρωηές/ηριες ΕΣΠΑ – ΠΔΕ.

ΓΔΝ ΨΖΦΗΕΟΤΝ ΟΟΗ ΔΗΝΑΗ ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ ΑΠΟ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΠΤΓΔ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ.

Οι ςυγκεκριμζνοι εκπαιδευτικοί κα ψθφίςουν ςτισ εκλογζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
Οι εκλογείσ προςζρχονται υποχρεωτικά ςτισ κάλπεσ,
αλλά δεν υποχρεοφνται να είναι οικονομικά τακτοποιθμζνοι με το Σφλλογο των εκπαιδευτικϊν.

