
                                        ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

  Την Τετάρτη, 08/02/2017 και ώρα 10.00 π.μ συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Έβρου και αποφάσισε για τα παρακάτω 
θέματα: 

1ο Θέμα: Πρόταση αναμοριοδότησης σχολικών μονάδων 

Στη σημερινή  συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ ολοκληρώθηκε η πρόταση μοριοδότησης όλων των σχολικών μονάδων 
Δημοτικών και Νηπιαγωγείων του Νομού μας. Τα κριτήρια για τον καθορισμό των μορίων που διαμόρφωσαν 
την τελική πρόταση είναι τα εξής: 

Α. Η χιλιομετρική απόσταση από την πρωτεύουσα του νομού 

Β .Οι συγκοινωνιακές συνθήκες και η βατότητα οδικού δικτύου 

Γ . Η οργανικότητα-λειτουργικότητα σχολείου 

Καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης έπαιξε η κοινή πρόταση μοριοδότησης που 
κατέθεσαν στο ΠΥΣΠΕ  και οι τέσσερις  Σύλλογοι  Εκπκ/ών Π.Ε.του νομού μας.Το συμβούλιο διαφοροποιήθηκε 
σε ελάχιστες μόνο περιπτώσεις μοριοδότησης σχολείων συγκριτικά με την πρόταση  των  Συλλόγων. 

Τα δυσπρόσιτα σχολεία του νομού μας, μονοθέσια και ολιγοθέσια, μοριοδοτούνται με 14 μόρια, κατηγορία ΙΓ 
με βάση το Π.Δ. 

2ο θέμα: Αναγνώριση προϋπηρεσίας νεοδιόριστων εκπ/κών 

Το θέμα θα εξεταστεί σε επόμενη συνεδρίαση αφού οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί προσκομίσουν όλα τα 
απαραίτητα έγγραφα.  

3ο θέμα: Αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας προσωρινών  αναπληρωτών εκπ/κών 

Όλες οι αποφάσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας των αναπληρωτών εκπ/κών ελήφθησαν ομόφωνα. 

4ο θέμα: Αναγνώριση συνάφειας   μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 

Ομόφωνα αναγνωρίστηκαν οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών τεσσάρων εκπ/κών (ΠΕ 05,ΠΕ11,ΠΕ70 και ΠΕ 16) 

5ο θέμα: Αποσπάσεις–διαθέσεις  δύο εκπαιδευτικών (ΠΕ 70 και ΠΕ 11) 

  για συμπλήρωση του  υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου. 

6ο θέμα: Τοποθέτηση/Διάθεση αναπληρωτών εκπ/κών Παράλληλης στήριξης  

Τοποθετήθηκαν 5 συνάδελφοι αναπληρωτές σε κενά Παράλληλης Στήριξης, 

(στο 3ο Δ.Σ Ορεστιάδας,στο 9ο Δ.Σ στο 4ο Δ.Σ.Αλεξ/πολης,στο 10ο Δ.Σ. Αλεξ/πολης και στο 5ο Δ.Σ. 
Διδυμοτείχου)αλλά  συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο και σε άλλα σχολεία. 

Τα κενά σε θέσεις Παράλληλης στήριξης παραμένουν αρκετά  γι’ αυτό η διάθεσή τους προτείνεται σε δυο 
σχολικές μονάδες. 



7ο θέμα: Έγκριση οδοιπορικών  σε εκπ/κό  που διατίθεται σε άλλη σχολική μονάδα για συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου. 

8ο θέμα: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπ/κούς για το Δ.Π.Θ. 

 

                                                                                                                               Με  συναδελφική εκτίμηση 

                                                                                                                                   Η  Αιρετός του ΠΥΣΠΕ  

                                                                                                                                             Μαντώ Νίκου 

Τηλ. Επικοινωνίας: 6972756575 

e-mail: manikou@sch.gr 
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