
                                       ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

Την Τετάρτη, 15/03/2017   πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις του ΠΥΣΠΕ Έβρου 

1η Συνεδρίαση στις 9.30 π.μ  

1ο Θέμα: Αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας προσωρινών  αναπληρωτών εκπ/κών 

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

2ο θέμα: Αναγνώριση προϋπηρεσίας νεοδιόριστης εκπ/κού 

Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία νεοδιόριστης εκπαιδευτικού ΠΕ 19 -Πληροφορικής  

3ο θέμα: Αποσπάσεις  εκπαιδευτικών 

Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω αποσπάσεις των εκπαιδευτικών που επέστρεψαν από άδειες  ανατροφής και λοχείας: 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ 70 
ΑΠΟ Μ/ΚΟ ΡΟΥΣΣΑΣ ΣΤΟ Μ/ΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΑΠΟ 1/03/2017 

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΑΠΌ  
ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΕ 60 ΑΠΟ 11ο Ν/Γ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

ΣΤΟ 8ο Ν/Γ 
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

ΑΠΟ 6/03/2017 
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΑΠΌ 
ΑΔΕΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ 

ΤΡΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 70 
ΑΠΟ 3ο Δ.Σ. ΔΙΔ/ΧΟΥ ΣΤΟ 1ο Δ.Σ. ΔΙΔ/ΧΟΥ ΑΠΟ 10/03/2017 

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΑΠΌ 
ΑΔΕΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ 

4ο θέμα: Διαθέσεις  και τροποποίηση διαθέσεων  εκπαιδευτικών   για συμπλήρωση του  υποχρεωτικού τους 
διδακτικού ωραρίου. 

5ο θέμα:  Έγκριση χορήγησης  οδοιπορικών εξόδων σε εκπ/κούς  που διατίθενται σε άλλη σχολική μονάδα 
για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου. 

6ο θέμα: Έγκριση ανάθεσης διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς με υπερωριακή αποζημίωση. 

7ο θέμα: Αναγνώριση συνάφειας   μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 

Ομόφωνα αναγνωρίστηκαν οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών τριών εκπ/κών (ΠΕ 20,ΠΕ11 και ΠΕ70.50 )και δεν 
έγινε αναγνώριση συνάφειας τριών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών εξαιτίας μη προσκόμισης του 
προγράμματος σπουδών των μεταπτυχιακών. 

8ο θέμα: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου 

Εγκρίθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου  σε εκπ/κούς με αμοιβή. 

2η Συνεδρίαση στις 12.00 μ.μ  

 Κοινή συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ Έβρου 

 1ο θέμα: Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων-Κατάταξη σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης σε κατηγορίες μετάθεσης-Μοριοδότηση 
2ο θέμα: Επανακαθορισμός των δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων 



Στην κοινή συνεδρίαση των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ Έβρου τοποθετήθηκε αρχικά το ΠΥΣΔΕ μέσω του Προέδρου του, 
ο οποίος παρουσίασε την πρότασή τους.  

Κατόπιν τούτης της τοποθέτησης άνοιξε μία συζήτηση η οποία δεν οδήγησε πουθενά διότι η πρόταση 

του ΠΥΣΔΕ ήταν απόλυτη και δεν επιδεχόταν καμίας άλλης μεταβολής. Η πρόταση του ΠΥΣΠΕ κατατέθηκε 

μόνο για τα πρακτικά αφού δεν υπήρχε κανένα περιθώριο σύγκλισης. 

Το ίδιο αποτέλεσμα προέκυψε και για το δεύτερο θέμα (επαναπροσδιορισμός δυσπρόσιτων σχολείων) 

για το οποίο το κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο είχε τη δική του πρόταση την οποία υποστήριζε χωρίς αλλαγές. 

Τα μόνα σχολεία στα οποία συμφωνούσαν ήταν των Δικαίων και της Σαμοθράκης. 

Κατά συνέπεια το κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα καταθέσει τη δική του πρόταση στην Περιφερειακή 

Διεύθυνση. 

              

         

                                                                                                                                       Με  συναδελφική εκτίμηση 

                                                                                                                                           Η  Αιρετός του ΠΥΣΠΕ  

                                                                                                                                                 Μαντώ Νίκου 

Τηλ. Επικοινωνίας: 6972756575 

e-mail: manikou@sch.gr 
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