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                   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ 
 

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι 
 
    Την Τετάρτη, 27/9/2017 και ώρα 09.00΄π.μ. συνεδρίασε  το ΠΥΣΠΕ Έβρου και 
αποφάσισε για τα παρακάτω θέματα:  
 
1.Διαθέσεις  εκπαιδευτικών σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας, γραμματειακής 
υποστήριξης και υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης, για συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου.  
 
Εγκρίθηκαν οι διαθέσεις εκπαιδευτικών σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και 
γραμματειακής υποστήριξης όσων τηρούσαν τις προϋποθέσεις  σύμφωνα με τον νόμο 
και τις προτάσεις των Σχολικών Συμβούλων. Δεν εγκρίθηκαν ώρες ενισχυτικής 
διδασκαλίας και γραμματειακής υποστήριξης σε Δ/ντές και Δ/ντριες σχολικών μονάδων. 
 
2. Αποσπάσεις-διαθέσεις  εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου.  

Αποσπάστηκαν δυο εκπαιδευτικοί ΠΕ70 για την κάλυψη λειτουργικών κενών που 
προέκυψαν στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξ/πολης και στο Δημοτικό Σχολείο Ν.Χηλής. 

Έγινε διάθεση ωρών εκπ/κών ειδικοτήτων στα παρακάτω Δημ. Σχολεία: 

Δημ. Σχολείο Άβαντα: 6 ώρες ΠΕ11 και 2 ώρες ΠΕ19-20 

Δημ. Σχολείο Άνθειας :3 ώρες ΠΕ16 

Δημ. Σχολείο Μάκρης: 2 ώρες ΠΕ19-20 

3ο Δημ. Σχολείο Φερών: 6 ώρες ΠΕ19-20 και 4 ώρες ΠΕ07. 

Μ/ΚΟ Δημ. Σχολείο Μάκρης: 4ώρες ΠΕ11 

5ο Δημ. Σχολείο Διδ/χου: 11 ώρες ΠΕ11 

3ο Δημ. Σχολείο Ορεστιάδας: 14 ώρες ΠΕ70 

Δημ. Σχολείο Λακώμματος Σαμοθράκης: 6ώρες ΠΕ11 

3. Ορισμός Προϊσταμένων σε μονοθέσια Νηπιαγωγεία.  

Ορισμός  Προϊσταμένης  στο μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Κυπρίνου. 

4. Τροποποίηση ώρας έναρξης και λήξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
Νηπιαγωγείων.  

Εγκρίθηκαν δυο  τροποποιήσεις  ώρας έναρξης και λήξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
Νηπιαγωγείων. Των Νηπιαγωγείων  Μάκρης και  Δικαίων. 



 

5. Ανάθεση υπερωριών για κατ’ οίκον διδασκαλία.  
 
Ανατέθηκαν υπερωρίες για κατ’ οίκον διδασκαλία σε δυο εκπ/κούς ΠΕ70. 
 
6. Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.  

 Αναγνωρίστηκαν οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών έξι (6) Εκπ/κών (ΠΕ05,ΠΕ 20,ΠΕ16 
,ΠΕ60 και ΠΕ70) και δεν έγινε αναγνώριση συνάφειας δυο τίτλων μεταπτυχιακών 
σπουδών εξαιτίας μη προσκόμισης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

7. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.  

Εγκρίθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου  σε τέσσερις (4) Εκπ/κούς με αμοιβή. 

8. Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών.  
 
Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία  δύο αναπληρωτών εκπ/κών που πληρούσαν τις 
προϋποθέσεις. 
 
     
     Συναδέλφισσες και συνάδελφοι μαζί με την αναπληρώτρια αιρετό Ροδούλα 

Λουπάτατζη (τηλ. 6944446687) είμαστε  πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε  

διευκρίνιση. 

 Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για τα θέματα του ΠΥΣΠΕ μπορείτε να 
επισκέπτεστε και την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://blogs.sch.gr/manikou                                                                                                                      
 

                                 

                                                                                              Με συναδελφική εκτίμηση  

                                                                                                            Μαντώ  Νίκου 

 

 


