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Κανονική συνεδρίαση της 17 -09-19  (Πράξη 46 
η
) 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 17-09-2019 

είναι τα εξής: 

 

Θέμα 1
ο 

: Κύρωση του πίνακα δεκτών υποψηφιοτήτων, για τη θέση του 

υπεύθυνου πληροφορικής και νέων τεχνολογιών.  

Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα. 

 

Θέμα 2
ο
: Αιτήσεις  εκπ/κών σχετικά με την προσωρινή τους τοποθέτηση. 

Τα αίτημά τους θα επανεξεταστούν στην επόμενη συνεδρίαση. 

 

Θέμα 3
ο
: Αιτήσεις δύο εκπ/κών ειδικότητας ΠΕ11 για χορήγηση άδειας 

άσκησης ιδιωτικού έργου.  

Το αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό. 

 

Θέμα 4
ο
: Αίτηση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ82, που αφορούσε στην απαλλαγή του 

από το διδακτικό έργο. 

Τo αίτημα του δεν έγινε δεκτό, διότι δεν ανήκει στις αρμοδιότητες του 

συμβουλίου. 

 

Θέμα 5
ο
: Αίτηση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ07, που αφορούσε στη συμπλήρωση 

του υποχρεωτικού της ωραρίου. 

Η συνάδελφος θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση με το ηλεκτρονικό 

σύστημα «ΑΘΗΝΑ», όταν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης πρόσκληση, για 

υποβολή αιτήσεων συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου.  

 

Θέμα 6
ο
: Αιτήματα τριών Δ/ντών σχολικών μονάδων για δημιουργία επιπλέον 

τμημάτων. 



Τα αιτήματα των δύο Δ/ντών, μολονότι έγιναν δεκτά, θα υλοποιηθούν μόνο όταν 

θα έρθει στο ΠΥΣΔΕ Πιερίας το απαραίτητο προσωπικό, ενώ το αίτημα του 

τρίτου Δ/ντή απορρίφθηκε.  

Όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν ομόφωνα.   

 

Θέμα 7
ο
: Υπολογισμός νέων λειτουργικών κενών. 

Όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν ομόφωνα, εκτός από την απόφαση, που 

αφορούσε λειτουργικό κενό ειδικότητας ΠΕ03 στο 2
ο
 Γυμνάσιο, η οποία πάρθηκε 

κατά πλειοψηφία 4:1, μειοψηφώντας ο αιρετός της ΔΑΚΕ.  

Στο προαναφερθέν σχολείο, ενώ παρουσίαζε κατά τη συνεδρίαση της 06-09-19 

κενό -10 ωρών στην ειδικότητα ΠΕ03 και αποφασίστηκε ομόφωνα ότι δεν 

έπρεπε να δοθεί λειτουργικό κενό (αφού απαιτείται κενό τουλάχιστον 12ωρών), 

κατά τη σημερινή συνεδρίαση, που εμφανίζονταν κενό -4 ώρες ο αιρετός της 

ΔΑΚΕ επέμενε πως έπρεπε να δηλωθεί ως λειτουργικό κενό στην ειδικότητα 

ΠΕ03.  

Όλα τα παραπάνω κενά ναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης. 

 

Θέμα 8
ο
: Αίτημα αναπληρωτή εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ04.04, που 

αφορούσε στην τροποποίηση της προσωρινής του τοποθέτησης και τη 

συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. 

Το αίτημα θα επανεξεταστεί στην επόμενη συνεδρίαση. 

 

 Θέμα 9
ο
: Πρόταση του αιρετού της ΔΑΚΕ με την οποία ζητούσε κάθε φορά, 

που θα προκύπτει ένα νέο λειτουργικό κενό, να καλούνται οι συνάδελφοι να 

υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης σχολείων για προσωρινή τοποθέτηση. 

Το αίτημά του απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία 4:1, διότι θα προέκυπταν πολλά 

διαδικαστικά και λειτουργικά προβλήματα, αν εφαρμόζονταν η πρότασή του. 

 

Θέμα 10
ο
: Αίτημα του αιρετού της ΚΕΕ, που αφορούσε στην ανάρτηση των 

δηλώσεων προτίμησης σχολείων για προσωρινή τοποθέτηση καθώς επίσης και 

των μορίων των εκπ/κών, όπως υλοποιούνταν τα τελευταία χρόνια.  

Μετά από διαβουλεύσεις η υπηρεσία δέχτηκε να αναρτήσει τα παραπάνω 

στοιχεία, μόνο που αντί του ονόματος του εκπ/κού να αναγράφεται ο αριθμός 

μητρώου, επικαλούμενη τη νέα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. 

Παρά ταύτα αιρετός της ΚΕΕ ζήτησε να υποβληθεί από την υπηρεσία σχετικό 

ερώτημα στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και το αίτημά του έγινε 

δεκτό. 

 

 



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1) Όλοι οι εκπ/κοί, που δεν έχουν τοποθετηθεί ή επιθυμούν απόσπαση εντός 

ΠΥΣΔΕ, πρέπει να υποβάλουν εκ νέου δήλωση μέσω του ηλεκτρονικού 

συστήματος «ΑΘΗΝΑ», έως την Πέμπτη 19-09-19 και ώρα 12μ. , οποία θα 

ισχύει για όλες τις τοποθετήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως το τέλος 

του σχολικού έτους. 

2) Η επόμενη συνεδρίαση του συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την 

Παρασκευή 20-09-19 και θα έχει ως βασικό θέμα την εξέταση των 

παραπάνω αιτήσεων. 

3) Μετά την κάλυψη των λειτουργικών κενών, που ανακοινώθηκαν σήμερα, 

θα αναρτηθούν όλα τα κενά, που είναι κάτω των 12 ωρών και θα κληθείτε 

να υποβάλλετε δήλωση προτίμησης σχολείων για τη συμπλήρωση του 

υποχρεωτικού σας ωραρίου.   

 

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

αιρετό τακτικό μέλος αιρετό αναπληρ. μέλος 

του ΠΥΣΔΕ του ΠΥΣΔΕ 

τηλ. 6947842040 τηλ. 6930478469 

  


