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            ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ  26/5/2017 
 

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι 
    Την Παρασκευή, 26/5/2017 και ώρα 10.00΄π.μ. συνεδρίασε  το ΠΥΣΠΕ Έβρου με τα 
παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη. 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η αναπληρώτρια αιρετός κ. Λουπάτατζη Ροδούλα.Με την 
πολύτιμη βοήθειά της έγινε το ενημερωτικό δελτίο. 
 
ΘΕΜΑΤΑ 
1ο θέμα: Αναγνώριση προϋπηρεσίας και τροποποίηση απόφασης αναγνώρισης  

προϋπηρεσίας προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 

 

Αναγνωρίστηκαν  οι προϋπηρεσίες   αναπληρωτών και ψηφίστηκε η τροποποίηση 

προηγούμενης απόφασης αναγνώρισης προϋπηρεσίας συναδέλφισσας αναπληρώτριας.(η 

τροποποίηση αφορούσε 1 ημέρα) 

 

2
ο
  και 3

ο
 θέμα:  Αναγνώριση προϋπηρεσίας  μόνιμων εκπαιδευτικών. 

Αναγνώριση προϋπηρεσίας νεοδιόριστης εκπαιδευτικού. 

Αναγνωρίστηκαν οι  προϋπηρεσίες  των μόνιμων εκπαιδευτικών που κατατέθηκαν  στο 

συμβούλιο καθώς και η προϋπηρεσία  νεοδιόριστης εκπαιδευτικού ΠΕΟ5 . 

 

4
ο
 και 5

ο
 θέμα: Πρόταση για αποσπάσεις εκπαιδευτικών.  

Πρόταση για διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου 

διδασκαλίας. 

Εγκρίθηκαν οι  αποσπάσεις εκπαιδευτικών που επέστρεψαν από διάφορες άδειες αφού στη  θέση 

τους είχαν τοποθετηθεί άλλοι εκπαιδευτικοί καθώς και οι διαθέσεις αυτών και άλλων εκπ/κών 

σε  σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου. 

 

6
ο
 θέμα: Γνωμοδότηση για βαθμολογική κατάταξη εκπαιδευτικών. 

Επικυρώθηκε ο πίνακας των εκπ/κών που κατά το διάστημα 01-01-2016, ημ/νία έναρξης του 

Ν.4369/2016, έως 30-04-2018, συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο για προαγωγή σε βαθμό 

του Ν.1566/1985. 

 

7
ο
 θέμα: Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η συνάφεια  μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών τριών εκπ/κών (ΠΕ 20, ΠΕ 70 

και ΠΕ 06) και ανακλήθηκε απόφαση έγκρισης συνάφειας ενός μεταπτυχιακού λόγω έλλειψης ενός 

απαιτούμενου δικαιολογητικού. 

 

8
ο
 θέμα: Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. 

Δεν εγκρίθηκε η άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή λόγω έλλειψης μιας βεβαίωσης του 

φορέα απασχόλησης και θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση αφού προσκομιστεί το 

απαραίτητο δικαιολογητικό. 

 



9
ο
 θέμα: . Πρόταση απαλλαγής από τα καθήκοντα Προϊσταμένης 1/θέσιου Νηπιαγωγείου 

και πρόταση ορισμού Προϊσταμένης σε 1/θέσιο Νηπιαγωγείο. 

Εγκρίθηκε η απαλλαγή από τα καθήκοντα Προϊσταμένης 1/θέσιου Ν/Γ και έγινε ορισμός 

Προϊσταμένης   σε 1/θέσιο Ν/Γ. 

 

10
ο
 θέμα: Πρόταση για μερική διάθεση προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού στο 

ΠΥΣΔΕ Έβρου. 

Αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ΠΕ06 διατέθηκε για έξι (6)ώρες στο Γυμνάσιο Λαβάρων για 
συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου. 
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι μαζί με την αναπληρώτρια αιρετό Ροδούλα Λουπάτατζη (τηλ. 
6944446687) είμαστε  πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε  διευκρίνιση και πληροφορία. 

 

                                                                                                             Με συναδελφική εκτίμηση  

                                                                                                                                     Η  αιρετός σας              

                                                                                                                        Μαντώ  Νίκου 


