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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΞΗ 

ΠΡΑΞΗ 19θ  

τθν Αλεξανδροφπολθ ςιμερα  29 Μαΐου 2020, θμζρα Παραςκευι  και ϊρα 13:30, 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. 

1. Σοποκετιςεισ – Διακζςεισ εκπαιδευτικϊν. 

2. Χαρακτθριςμόσ ονομαςτικά των εκπαιδευτικϊν ωσ υπεράρικμων, ανά κλάδο και ειδικότθτα κατά 
ςχολικι μονάδα. 

3. Εξζταςθ αιτιςεων εκπαιδευτικϊν για αναγνϊριςθ ςυνάφειασ μεταπτυχιακϊν τίτλων ςπουδϊν. 

4. Εξζταςθ αίτθςθσ εκπαιδευτικοφ για χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου. 
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ΘΕΜΑ 1ο 

Σοποκετιςεισ – Διακζςεισ εκπαιδευτικών. 

Ο ειςθγθτισ κ. Αποςτολακοφδθσ τζργιοσ κζτει υπόψθ του ςυμβουλίου:  

1. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/08-03-1996 τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε από τισ 
διατάξεισ του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94/22-05-1997 τ. Αϋ). 

2. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 14 του άρκρου 14 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-09-1985 τ. Αϋ). 

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 16 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-09-1985 τ. Αϋ), όπωσ αυτζσ 
τροποποιικθκαν και ςυμπλθρϊκθκαν από τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 
296/30-12-1988 τ. Αϋ). 

4. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-05-2010 τ. Αϋ). 
«Αναβάθμιςη του ρόλου του εκπαιδευτικοφ - καθιζρωςη κανόνων αξιολόγηςησ και αξιοκρατίασ 
ςτην εκπαίδευςη και λοιπζσ διατάξεισ». 

5. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 21 του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/13-07-2006 τ. Αϋ). 
«Οργάνωςη και λειτουργία τησ δευτεροβάθμιασ επαγγελματικήσ εκπαίδευςησ και άλλεσ 
διατάξεισ». 

6. Σισ διατάξεισ του Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235Α/2013), άρκρο 25 «Θζματα Πρωτοβάθμιασ και 
Δευτεροβάθμιασ Δημόςιασ Εκπαίδευςησ και άλλεσ διατάξεισ», Παράγραφοσ 1 όπωσ 
αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 33, παρ. 5, του Ν. 4386/2016 και ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 
46 του Ν. 4415/2016. 

7. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 παρ. 2 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 79Α/2017) 

8. Σισ διατάξεισ του άρκρου3 του Ν.4553/2018 (ΦΕΚ Α119/2018) 

9. Σο υπ’ αρικ. πρωτ.: 118746/Ε2/13.07.2018 ζγγραφο του ΤΠΠΕΘ με κζμα: «Διευκρινίςεισ για το 
ν.4553/2018» 

10. Σισ διατάξεισ τθσ υπ. αρικ. πρωτ.: 76099/Δ2/11.05.2018 (ΦΕΚ 1704Β/2018) «Αναθζςεισ 
μαθημάτων Γυμναςίου και Γενικοφ Λυκείου».  

11. Σισ διατάξεισ τθσ υπ. αρικ. πρωτ.: Φ22/75401/Δ4/10.05.2018 (ΦΕΚ 1664Β/2018) «Αναθζςεισ 
μαθημάτων Επαγγελματικοφ Λυκείου», όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν υπ’  αρικ. πρωτ. 
Φ22/107970/Δ4/28.06.2018 (ΦΕΚ 2637Β/2018). 

12. Σο Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/03-01-2003 τ. Αϋ) «Σφνθεςη, ςυγκρότηςη και λειτουργία των 
υπηρεςιακών ςυμβουλίων πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ και ειδικήσ 
αγωγήσ, αρμοδιότητεσ αυτών, όροι προχποθζςεισ και διαδικαςία εκλογήσ των αιρετών 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ςυμβουλίων αυτών». 

13. Σθ με αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Τ.Α. «Καθοριςμόσ των ειδικότερων καθηκόντων 
και αρμοδιοτήτων των περιφερειακών υπηρεςιών πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπ/ςησ, 
των διευθυντών και υποδιευθυντών των ςχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των ςυλλόγων 
διδαςκόντων». 

14. Σθν από 26 Μαΐου 2020 αίτθςθ τθσ εκπαιδευτικοφ Δθμάδθ Ελζνθσ, κλάδου ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΘ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, με τθν οποία αιτείται τθν προςωρινι τοποκζτθςι τθσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ 
πόλθσ τθσ Αλεξανδροφπολθσ. 

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  

τθν προςωρινι τοποκζτθςθ τθσ εκπαιδευτικοφ Δθμάδθ Ελζνθσ, κλάδου ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΘ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, ςτο 3ο Γενικό Λφκειο Αλεξανδροφπολθσ (άςκθςθ διοικθτικοφ ζργου) από 1 Ιουνίου 2020 ζωσ 

τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ 2019-2020. 
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ΘΕΜΑ 2ο 

Χαρακτθριςμόσ ονομαςτικά των εκπαιδευτικών ωσ υπεράρικμων, ανά κλάδο και ειδικότθτα 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. 

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. Σουσ πίνακεσ των οργανικϊν κενϊν Γενικισ Εκπαίδευςθσ και ΜΕΑΕ. 

8. Σθν ζνςταςθ τθσ εκπαιδευτικοφ Κομβοποφλου Δζςποινασ, κλάδου ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΘ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, 
του Γυμναςίου Φερϊν.  

 

Σο υμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ του όλα τα παραπάνω, ιδιαιτζρωσ το υπ’ αρικ. πρωτ.: 
25894/Ε2/21.02.2020 ζγγραφο του ΤΠΑΙΘ, με κζμα: «Διευκρινίςεισ ςχετικά με το ν. 4653/2020 
(ΦΕΚ 12Α’)», «υνεπϊσ, εφεξισ, οι πολφτεκνοι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί που λόγω 
ποςοςτοφ αναπθρίασ τζκνου 67%, εξομοιϊνονται με τουσ πολφτεκνουσ (παρ. 2 του άρκρου 39 
του ν.4403/2016, ΦΕΚ 125Α’), προτάςςονται και κατά τθ διαδικαςία μετακζςεων και 
τοποκετιςεων εντόσ τθσ ίδιασ περιοχισ, ενώ εξαιροφνται από τθν κρίςθ υπεραρικμίασ»,  και 
μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,  

α π ο φ α ς ί η ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

απορρίπτει  τθν ζνςταςθ τθσ ωσ άνω  εκπαιδευτικοφ και ειςζρχεται ςτθ ςυηιτθςθ του κζματοσ. 

 Σο υμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ του όλα τα παραπάνω, δζχεται τουσ πίνακεσ των 
ονομαςτικά υπεράρικμων, που ειςθγείται θ υπθρεςία, ωσ βάςθ ςυηιτθςθσ και ψθφίηει 
τουσ πίνακεσ των  ονομαςτικά υπεράρικμων ανά ειδικότθτα και ςχολικι μονάδα κατά 
πλειοψθφία, τρεισ (03) κετικζσ ψιφουσ (Αποςτολακοφδθσ, Λθμνιόσ, Πλακωτι) και δφο 
(02) αρνθτικζσ ψιφουσ (Κουςινίδθσ, Καλόγεροσ), ςτισ περιπτϊςεισ που δεν υφίςτανται 
οργανικά κενά (Καλόγεροσ) ι δεν υπζβαλαν αίτθςθ οι ενδιαφερόμενοι (Κουςινίδθσ). τισ 
υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ οι πίνακεσ ψθφίηονται ομόφωνα. 

 Σο υμβοφλιο, επίςθσ, αφοφ ζλαβε υπόψθ του όλα τα παραπάνω, δζχεται τουσ πίνακεσ 
των οργανικϊν κενϊν (Γενικισ Παιδείασ και ΜΕΑΕ), που ειςθγείται θ υπθρεςία. 
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ΘΕΜΑ 3ο 

Εξζταςθ αιτιςεων εκπαιδευτικών για αναγνώριςθ ςυνάφειασ μεταπτυχιακών τίτλων ςπουδών. 

Ο ειςθγθτισ κ. Αποςτολακοφδθσ τζργιοσ κζτει υπόψθ του ςυμβουλίου:  

1. Σθ με αρικμό Σ5/56/2000 (ΦΕΚ 1409 Β/17-11-2000) απόφαςθ του Τπουργοφ Εκνικισ Παιδείασ 
και Θρθςκευμάτων «Μεταβίβαςη δικαιώματοσ υπογραφήσ με εντολή Υπουργοφ ςτουσ 
Προϊςταμζνουσ των Διευθφνςεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ 
των νομών και των νομαρχιών». 

2. Σθ με αρικμό Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-02 Απόφαςθ του Τπουργοφ Εκνικισ Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων «Καθοριςμόσ των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊςταμζνων 
των Περιφερειακών υπηρεςιών πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ, των διευθυντών 
και υποδιευθυντών των ςχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των ςυλλόγων των διδαςκόντων». 

3. Σα με αρικμοφσ 2/786/0026/7-1-2014, 2/30341/0026/10-4-2014 και 2/49243/0026/23-6-2014 
ζγγραφα τθσ 26θσ Διεφκυνςθσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ.  

4. Σισ διατάξεισ των άρκρων 7 παρ. 1, αρκρ. 11 και αρκρ. 26, του  Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Σ.Α./16-12-
2015) και τθν αρ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9Θ-ΟΝΜ) εγκφκλιο του Γενικοφ Λογιςτθρίου 
του Κράτουσ. 

5. Σθν υπ’ αρ. πρωτ. Οικ.2/1868/ΔΕΠ/8-2-2018 εγκφκλιο του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ με 
κζμα: «Άρςη αναςτολήσ τησ μιςθολογικήσ εξζλιξησ τησ παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 4354/2015» 

6. Σισ αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων μονίμων και αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν. 

 

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  

για τθ ςυνάφεια του περιεχομζνου των κατατεκζντων τίτλων  με το αντικείμενο τθσ εργαςίασ των 
εκπαιδευτικϊν,  ωσ ο παρακάτω πίνακασ: 

 

Α). Αναγνϊριςθ ςυνάφειασ μεταπτυχιακοφ τίτλου μόνιμου εκπαιδευτικοφ: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ-ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ 

1 ΛΑΜΠΙΡΘ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ03 
ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ  

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευςθσ ςτθ ςτατιςτικι και 
επιχειρθςιακι ζρευνα  από το Ε,Κ.Π. ΑΘΘΝΩΝ 

 

Β). Αναγνϊριςθ ςυνάφειασ μεταπτυχιακοφ τίτλου αναπλθρωτι εκπαιδευτικοφ: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ-ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ 

1 ΧΑΣΗΘΙΩΑΝΝΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΕ02 

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ  
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα επιπζδου ΜΑΣΕΡ ςτθν εδικι εκπαίδευςθ 

από FREDERICK UNIVERSITY 
CYPRUS  αναγνωριςμζνο από το ΔΟΑΣΑΠ 
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ΘΕΜΑ 4ο 

Εξζταςθ αιτιςεων εκπαιδευτικών για χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου. 

Ο ειςθγθτισ κ. Αποςτολακοφδθσ τζργιοσ κζτει υπόψθ του υμβουλίου τισ αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων, 

με τισ οποίεσ ηθτοφν να απαςχολθκοφν εκτόσ ωραρίου ςχολείου, και παρακαλεί το υμβοφλιο να 

αποφαςίςει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 31 και 32 του Ν. 3528 (ΦΕΚ 26/9-2-07 τ. Αϋ) 

Τπαλλθλικόσ Κϊδικασ και τθσ παραγράφου 16 του άρκρου 14 του Ν. 1566/85. 

 

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  

α) προτείνει τθν τροποποίθςθ τθσ χοριγθςθσ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι ςτθν 

Μαργαρίτθ Μαρία του Ευάγγελου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.04 Βιολόγοι, θ οποία υπθρετεί 

ςτο Γυμνάςιο με Λυκειακζσ τάξεισ Μεταξάδων, για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020. 

 φμφωνα με τθν Φ.11.1/17289/06.12.2020 απόφαςθ του Διευκυντι  τθσ ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΤ, 

χορθγικθκε άδεια άςκθςθσ  ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι για το διάςτθμα από 02.12.2019 ζωσ 

30.06.2020, με αντικείμενο τθ διδαςκαλία Φυςικϊν Επιςτθμϊν.  

Φορζασ απαςχόλθςθσ: χολείο Δεφτερθσ Ευκαιρίασ Ορεςτιάδασ.  

Ώρεσ εβδομαδιαίασ απαςχόλθςθσ: Ζωσ  οκτϊ (08) 

Νζα άδεια  άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι: Ζωσ εννιά (09) ϊρεσ από 18 Μαΐου 

2020 ζωσ 30 Ιουνίου 2020. 

 

Σο υμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ του τθ Διλωςθ – αίτθςθ που κατζκεςε θ εκπαιδευτικόσ, 

Καμπαρμοφςθ Μαρία, κλάδου ΠΕ11 – ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ, με τθν οποία ενθμερϊνει τθν υπθρεςία 

για τθ ςυμμετοχι τθσ ςε ενεργειακι κοινότθτα του Ν. 4513/2018 (που αποτελεί αςτικό 

ςυνεταιριςμό αποκλειςτικοφ ςκοποφ) και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ, 

α π ο φ α ς ί η ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

ότι θ ςυμμετοχι τθσ ωσ άνω εκπαιδευτικοφ ςτο ςυγκεκριμζνο ςχιμα δεν προςκροφει ςτισ 
διατάξεισ των άρκρων 31 και 32 του Ν. 3528 (ΦΕΚ 26/9-2-07 τ. Αϋ) Τπαλλθλικόσ Κϊδικασ και τθσ 
παραγράφου 16 του άρκρου 14 του Ν. 1566/85. 

 

 

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


