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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΞΗ 

ΠΡΑΞΗ 18θ  

τθν Αλεξανδροφπολθ ςιμερα  20 Μαΐου 2020, θμζρα Σετάρτθ  και ϊρα 12:00, ςυνιλκε ςε τακτικι 

ςυνεδρίαςθ το Π.Τ..Δ.Ε. Ζβρου, μζςω τθλεδιάςκεψθσ,  που ςυγκροτικθκε με τθ με αρ. Φ.30/11227ΙΓ/21-

12-2018 (ΑΔΑ: 6ΠΛ54653Π-ΞΡ9) απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ.  

τθ ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν: 

1. 
Αποςτολακοφδθσ τζργιοσ, Διευκυντισ τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ   Ζβρου, 

εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ80  Οικονομίασ, ωσ Πρόεδροσ 

2. 
Λθμνιόσ Νικόλαοσ, εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ03 Μακθματικοί, Διευκυντισ του Γυμναςίου Συχεροφ, ωσ 

Αντιπρόεδροσ 

3. 
Πλακωτι Ελζνθ, εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ01 Θεολόγοι, Διευκφντρια του Μουςικοφ χολείου 

Αλεξανδροφπολθσ, ωσ τακτικό μζλοσ 

4. 
Καλόγεροσ Γεώργιοσ, εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ02 Φιλόλογοι, τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ  Ζβρου, ωσ τακτικό αιρετό μζλοσ 

5. 
Κουςινίδθσ Χαρίλαοσ, εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ04.01 Φυςικοί, τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ  Ζβρου, ωσ τακτικό αιρετό μζλοσ  

 

τθ ςυνεδρίαςθ είναι παροφςα θ Λεονταρίδου Ευαγγελία, κλάδου ΔΕ1 Διοικθτικϊν-Γραμματζων, ωσ  
γραμματζασ, θ οποία ορίςτθκε  με τθν ανωτζρω απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ 
Ανατολικισ Μακεδονίασ – Θράκθσ.   

 

 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. 

Χαρακτθριςμόσ ονομαςτικά των εκπαιδευτικϊν ωσ υπεράρικμων, ανά ειδικότθτα και κλάδο, μόνο ςτον 

κλάδο ΠΕ04, κατά ςχολικι μονάδα. 

Ο ειςθγθτισ κ. Αποςτολακοφδθσ τζργιοσ κζτει υπόψθ του ςυμβουλίου:  

1. Σθν υπ’ αρικ. πρωτ.: 38350/Ε2/17.03.2020 Τ.Α., με κζμα: «Μεταθζςεισ Εκπαιδευτικών 
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςτην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευςη (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Ε.Ε.Ε.ΕΚ., T.E.), ςε 
Σχολεία Κωφών-Τυφλών και ςε Κζντρα Εκπαιδευτικήσ και Συμβουλευτικήσ Υποςτήριξησ (Κ.Ε.Σ.Υ.) 
ζτουσ 2020». 

2. Σθν υπ’ αρικ. πρωτ.: 48499/Ε2/24.04.2020 Τ.Α., με κζμα: «Μεταθζςεισ Εκπαιδευτικών 
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ζτουσ 2020». 

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Π.Δ. 50/1996, όπωσ το άρκρο αυτό ζχει τροποποιθκεί ι 
ςυμπλθρωκεί μεταγενζςτερα με το άρκρο 12 του Π.Δ.100/1997 
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4. Σο Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/03-01-2003 τ. Αϋ) «φνκεςθ, ςυγκρότθςθ και λειτουργία των υπθρεςιακϊν 
ςυμβουλίων  πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπ/ςθσ και ειδικισ αγωγισ, αρμοδιότθτεσ 
αυτϊν, όροι προχποκζςεισ και διαδικαςία εκλογισ των αιρετϊν τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν 
μελϊν των ςυμβουλίων αυτϊν». 

5. Σισ αιτιςεισ – δθλϊςεισ των ενδιαφερομζνων 

6. Σουσ πίνακεσ των εκπαιδευτικϊν που, με βάςθ τα παραπάνω, πρζπει να χαρακτθριςτοφν ωσ 
ονομαςτικά υπεράρικμοι. 

7. Σθν πρόταςθ του Διευκυντι τθσ ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΤ για προςωρινι διακοπι τθσ διαδικαςίασ των 
υπθρεςιακϊν μεταβολϊν. 

 

Ενθμερϊνει τα μζλθ του υμβουλίου ότι, ςφμφωνα με τισ πλθροφορίεσ που ζχει θ υπθρεςία από 
το ΤΠΑΙΘ, το επόμενο διάςτθμα αναμζνεται θ απόφαςθ ςχετικά με το αίτθμα τθσ ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΤ για 
τθν ίδρυςθ νζων ςχολικϊν μονάδων (6ο Ημεριςιο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολθσ, 4ο Ημεριςιο 
ΕΠΑ.Λ. Αλεξανδροφπολθσ και Γϋ Λυκειακι τάξθ του Μουςικοφ Γυμναςίου Αλεξανδροφπολθσ). 

Επομζνωσ θ Διοίκθςθ διακόπτει τισ διαδικαςίεσ των υπθρεςιακϊν μεταβολϊν, το πρόγραμμα που 
είχε ανακοινωκεί δεν ιςχφει και κα ανακοινωκεί νζο. 

Ο ειςθγθτισ κ. Αποςτολακοφδθσ τζργιοσ κζτει υπόψθ του ςυμβουλίου, τθν αίτθςθ και τα 
ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά που κατζκεςε θ  ιδθρά Μαρία, εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ06 –
ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, και με τθν οποία ηθτάει να ενταχκεί ςτθν ειδικι κατθγορία των 
μετακζςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Π.Δ. 50/1996, όπωσ το άρκρο αυτό ζχει τροποποιθκεί 
ι ςυμπλθρωκεί μεταγενζςτερα με το άρκρο 12 του Π.Δ.100/1997:  

Σο υμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ του όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,  

Α π ο φ α ς ί η ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

δζχεται το αίτθμα τθσ εκπαιδευτικοφ για τουσ λόγουσ που επικαλείται ςτθν αίτθςι τθσ και τθν 
εντάςςει ςτθν  ειδικι κατθγορία των μετακζςεων. 

 

τθ ςυνζχεια, αφοφ δεν υπιρχε άλλο κζμα για ςυηιτθςθ, ο Πρόεδροσ ζλυςε τθ ςυνεδρίαςθ. 


		2020-05-20T14:03:33+0300




