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Κανονική συνεδρίαση της 20-09-19  (Πράξη 48 
η
) 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 20-09-2019 

είναι τα εξής: 

 

 

Θέμα 1
ο
: Αίτηση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ86, για χορήγηση άδειας άσκησης 

ιδιωτικού έργου.  

Το αίτημά του έγινε ομόφωνα δεκτό. 

 

Θέμα 2
ο
: Αιτήματα εκπαιδευτικών, που αφορούσαν στην τροποποίηση της 

προσωρινής τους τοποθέτησης και τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους 

ωραρίου. 

Το αίτημα του ενός ικανοποιήθηκε ομόφωνα, ενώ των υπολοίπων θα εξεταστούν 

σε μεταγενέστερο χρόνο και αφού υποβληθούν οι αιτήσεις για συμπλήρωση του 

υποχρεωτικού ωραρίου. 

 

 Θέμα 3
ο
: Προσωρινές τοποθετήσεις,τροποποιήσεις προσωρινής τοποθέτησης 

και αποσπάσεις εκπ/κών, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών. 

Όλες αποφασίστηκαν ομόφωνα και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης, 

εκτός από δύο, που αποφασίστηκαν κατά πλειοψηφία. 

Η μία απόφαση που αφορούσε την ειδικότητα ΠΕ80 πάρθηκε κατά πλειψηφία 

4:1, μειοψηφώντας ο αιρετός της ΚΕΕ, διότι η τοποθέτηση της συναδέλφισσας 

στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ της δημιουργεί πολύ σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα. 

Η δεύτερη απόφαση που αφορούσε την ειδικότητα ΠΕ82 πάρθηκε κατά 

πλειοψηφία 3:2, μειοψηφώντας οι δύο αιρετοί. Ο αιρετός της ΚΕΕ καταψήφισε 

την εν λόγω τοποθέτηση διότι ο συνάδελφος αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό 

οικογενειακό πρόβλημα, ενώ ο αιρετός της ΔΑΚΕ, επειδή αμφισβητούσε την 

ορθότητα των στοιχείων της σχολικής μονάδας.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 



1) Κατά τη σημερινή συνεδρίαση υλοποιήθηκαν προσωρινές τοποθετήσεις ή 

αποσπάσεις και σε τρία νέα κενά που προέκυψαν από δύο αναρρωτικές 

άδειες συναδέλφων και μία μεταβολή στοιχείων σε σχολική μονάδα. 

2) Η επόμενη συνεδρίαση του συμβουλίου προγραμματίστηκε για τη 

Δευτέρα 23-09-19 και θα έχει ως βασικό θέμα τη διάθεση εκπ/κών στο 

ΔΙΕΚ Κατερίνης. 

3) Κατά πάσα πιθανότητα την επόμενη Τετάρτη 25-09-19 το συμβούλιο θα 

συνεδριάσει για τον υπολογισμό των μικρών κενών (κάτω των 12 ωρών) 

και θα κληθείτε από την υπηρεσία να υποβάλλετε σχετική δήλωση, για 

συμπλήρωση του υποχρεωτικού σας ωραρίου. 

 

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

αιρετό τακτικό μέλος αιρετό αναπληρ. μέλος 

του ΠΥΣΔΕ του ΠΥΣΔΕ 

τηλ. 6947842040 τηλ. 6930478469 

  


