
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

  Την Παρασκευή, 27/01/2017 και ώρα 10.00 π.μ συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Έβρου και αποφάσισε για τα παρακάτω 
θέματα: 

1. Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών ,τριών  εκπαιδευτικών (δύο αναπληρωτών ΠΕ 20,ΠΕ70 και μιας 
μόνιμης εκπ/κού ΠΕ70)και ενός   διδακτορικού τίτλου μιας μόνιμης εκπ/κού κλάδου ΠΕ05. 

2. Αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπ/κών. 

Όλες οι αποφάσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας ελήφθησαν ομόφωνα εκτός από 2 περιπτώσεις στις οποίες 

διαφωνήσαμε οι αιρετοί εκπρόσωποι και η προϋπηρεσία τους πέρασε με πλειοψηφία 3/2. 

Για τις δύο αυτές περιπτώσεις συντάξαμε έγγραφο προς  

1) τη ΔΟΕ για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζονται και  

2) τη νομική σύμβουλο της ΔΟΕ, κ. Τσίπρα Μαρία για ερμηνεία και γνωμοδότηση επί της ισχύουσας νομοθεσίας. 

3. Τοποθετήσεις -διαθέσεις νεοδιόριστων εκπ/κών. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ   (ΠΕ 05 ) Διάθεση στο  4ο Δ.Σ. Αλεξ/πολης 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ   (ΠΕ 05) Διάθεση στο  9ο Δ.Σ. Αλεξ/πολης 

ΦΕΣΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ( ΠΕ20) Τοποθέτηση στο 2ο  Δ.Σ. Ορεστιάδας (14 ώρες) 
Διάθεση στο 6ο Δ.Σ.Ορεστιάδας  (10 ώρες). 

4. Αποσπάσεις –διαθέσεις  εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 (βάσει της μοριοδότησής τους) ύστερα από 
προσλήψεις τριών αναπληρωτών προκειμένου να αποδεσμευτούν δύο εκπαιδευτικοί για το κολυμβητήριο.    

ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ               Απόσπαση στο 2ο Δ.Σ. Αλεξ/πολης (17 ώρες)  

Διάθεση στο 4ο Δ.Σ. Αλεξ/πολης(5 ώρες)      

ΧΑΨΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Απόσπαση στο 7ο Δ.Σ. Αλεξ/πολης  (14 ώρες)  

Διάθεση στο Ειδικό Δ.Σ. Αλεξ/πολης (6 ώρες) 

 ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ Απόσπαση στο 2ο Δ.Σ. Σουφλίου(16 ώρες)  

Διάθεση στο 1ο Δ.Σ.Σουφλίου (3 ώρες) και  

Δ.Σ Ασπρονερίου (4 ώρες) 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Απόσπαση στο Δ.Σ Πύργου (14 ώρες) 

 Διάθεση στο  Ειδικό Δ. Σ. Ορεστιάδας (8ώρες) 

ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ   

(Νέα διάθεση) 

Τοποθετημένη  στο 2ο Δ.Σ.Διδ/χου (9 ώρες) 

Διάθεση στο Ειδικό Δ.Σ. Αλεξ/πολης (6 ώρες), 

 Δ.Σ.Μάκρης (4 ώρες) και  Μ/ΚΟ Μάκρης (4 ώρες) 

                                                                             

ΑΡΑΠΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  

(Τροποποίηση διάθεσης) 

Τοποθετημένος στο Δ.Σ.Μεταξάδων(16 ώρες) 

Διάθεση στο Μ/ΚΟ Ρούσσας (4 ώρες) και  

Μ/ΚΟ Αγριάνης (3 ώρες) 

5. Διαθέσεις αναπληρωτών εκπ/κών ειδικοτήτων ,ύστερα από τις τελευταίες προσλήψεις και τοποθετήσεις 
σε λειτουργικά κενά, για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου. 

6. Διαθέσεις /αποσπάσεις εκπ/κών που πλεονάζουν. 



ΜΑΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  (ΠΕ11) Διάθεση στο Κολυμβητήριο Αλεξ/πολης 

ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  (ΠΕ11) Διάθεση στο Κολυμβητήριο Αλεξ/πολης 

ΤΣΑΓΚΑΡΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ (ΠΕ32) Διάθεση στο Μουσικό Γυμνάσιο (2 ώρες)  

ΙΜΠΡΑΜ ΣΕΝΟΥΡ (ΠΕ70 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ) Τοποθέτηση στο 9ο Δ.Σ. Αλεξ/πολης (20 ώρες) και 
διάθεση στο Δ.Σ.Απαλού (4 ώρες) 

7. Έγκριση οδοιπορικών  σε εκπ/κούς  που διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου. 

8.Ορισμός Προϊσταμένης στο 1/θέσιο Νηπιαγωγείο Αγριάνης. 

9.Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπ/κό ΠΕ11 στο ΜΓΣ Εθνικό Αλεξ/πολης. 

Ανάκληση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου εκπ/κού λόγω αναρρωτικής άδειας(επαπειλούμενη κύηση). 

10.Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων. 

Έγινε μια πρώτη συζήτηση για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων αλλά το θέμα θα συζητηθεί 
εκτενέστερα στις επόμενες συνεδριάσεις.Σε πρώτη φάση αποφασίστηκε να σταλούν προσκλήσεις στα  Δ.Σ των  
Συλλόγωνς Εκπ/κών Α/θμιας  Εκπ/σης του νομού μας (Αλεξ/πολης,Σουφλίου,Διδυμοτείχου,Ορεστιάδας)για να 
συζητήσουν το θέμα και να καταθέσουν τις   προτάσεις τους στο ΠΥΣΠΕ Έβρου σε ορισμένο χρόνο. 

 

                                                                                                                               Με  συναδελφική εκτίμηση 

                                                                                                                                   Η  Αιρετός του ΠΥΣΠΕ  

                                                                                                                                       Μαντώ Νίκου 

Τηλ. Επικοινωνίας: 6972756575 

e-mail: manikou@sch.gr 

 

 

 

mailto:manikou@sch.gr

