
 ΜΑΝΤΩ ΝΙΚΟΥ 
ΑΙΡΕΤΟΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε.  ΕΒΡΟΥ 
ΤΗΛ: 6972756575 
E-mail: manikou@sch.gr   
http://blogs.sch.gr/manikou                                                                                                                      

                                           Αλεξ/πολη, 20 Οκτωβρίου 2017 
 
 

           Συνεδρίαση  του ΠΥΣΠΕ Έβρου ( 20 Οκτωβρίου 2017) 

 
Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι 
 
   Το ΠΥΣΠΕ Έβρου συνεδρίασε ,την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 με τα 
παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:    
 

1.Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις-Διαθέσεις  εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ 

Έβρου 

Για τα ονόματα δείτε εδώ:C:\Users\giorgos\Documents\ΘΕΜΑΤΑ 

ΠΥΣΠΕ\ΠΥΣΠΕ_20-10-17.pdf 

 

2.Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων 

σπουδών Εκπαιδευτικών 

 Αναγνωρίστηκαν οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών δύο (2) Εκπ/κών (ΠΕ11 
και ΠΕ 32) και δεν έγινε αναγνώριση συνάφειας ενός τίτλου γιατί το 
συμβούλιο έκρινε πως το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών δεν 
είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης της  εκπ/κού. 

 

3.Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με 
αμοιβή 

 Έγιναν  δεκτές οι αιτήσεις που τέθηκαν υπόψη του συμβουλίου           
καθώς  πληρούσαν τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Ν.3528/2007 
(έργο που συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του εκπαιδευτικού, 
δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του και ασκείται 
εκτός εργασιακού ωραρίου)  
 Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί  θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις 

τους πριν την έναρξη της άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή γιατί δεν 

μπορεί να χορηγηθεί η άδεια αναδρομικά(βλ.σχετικό έγγραφο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. με Α.Π. 77045/Ε1/13-05-2016 - Ενημέρωση για άδεια άσκησης  
ιδιωτικού έργου με αμοιβή). 
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4.Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών Εκπαιδευτικών 

Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία  των αναπληρωτών εκπ/κών που 
πληρούσαν τις προϋποθέσεις. 
 
5.Ορισμός αναπληρωτών Δ/ντών σχολικών μονάδων 
(εκτός ημερήσιας διάταξης) 
Στις σχολικές μονάδες όπου δεν ορίζονται υποδ/ντές έγινε αναπλήρωση 
των θέσεων σύμφωνα με το αρ. 11 περ.Ε΄παρ. 2 του Ν.1566/1985  
(Αν δεν υπάρχει υποδιευθυντής σχολικής μονάδας ή υπεύθυνος τομέα 
ΣΕΚ ή απουσιάζει, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από 
τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια μονάδα ή σε σχολείο που 
εξυπηρετείται από το ΣΕΚ κατά περίπτωση. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, 
καθήκοντα υποδιευθυντή ή υπεύθυνου τομέα ΣΕΚ ασκεί εκείνος που 
ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης ή 
γραφείου εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού 
υπηρεσιακού συμβουλίου) 
 
Συναδέλφισσες,Συνάδελφοι  
Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ Έβρου 
για τη διάθεση  εκπαιδευτικών ΠΕ11 (πλεονάζοντες εκπ/κοί στη Β/θμια) 
για την κάλυψη λειτουργικών κενών στην Α/θμια. 
Το ΠΥΣΔΕ Έβρου  εισηγήθηκε  τη διάθεση τεσσάρων (4) εκπ/κών ΠΕ11 και 
αναμένεται η  απόφαση έγκρισης της διάθεσης  από τον  Περιφερειακό 
Δ/ντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
 
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 

 


