
 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ  ΠΡΑΞΗ 7η 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Διάθεση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11 της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαιδευσης Πιερίας για 

κάλυψη λειτουργικού κενού της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαιδευσης Πιερίας. 

Εγκρίθηκε η Διάθεση ενός εκπαιδευτικού για κάλυψη του λειτουργικού κενού στο 

Δημοτικό Σχολείο του Κορινού κατά πλειοψηφία (8-2) χωρίς αίτηση ενώ είχε προηγηθεί 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν επιθυμούσε κανείς συνάδελφος να 

διατεθεί. Ο αιρετός της παράταξης καταψήφισε την απόφαση γιατί η συνάδελφος 

διατέθηκε χωρίς αίτησή της. 

 

ΠΡΑΞΗ 68η/18-12-2019 

 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών της ιδιωτικής 

εκπαίδευσης. 

  

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. 

Εγκρίθηκε η αναγνώριση της συνάφειας για το σύνολο των εκπαιδευτικών που την 

αιτήθηκαν. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση. 

  



ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ80. 

Εγκρίθηκε η χορήγησή της αφού δεν παρακωλύεται η λειτουργία του σχολείου της ενώ 

δεν εγκρίθηκε σε αναπληρωτή εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ87.01 επειδή δεν προσκόμισε τα 

προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση 

συνολικά. 

  

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση Διάθεσης και Διάθεση εκπαιδευτικών στο ΕΚ Κατερίνης. 

Εγκρίθηκε η διάθεση βάσει της εισήγησης του ΕΚ Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης 

υπερψήφισε την απόφαση. 

 

ΘΕΜΑ 5ο Εξέταση αιτήματος απαλλαγής από καθήκοντα Υπεύθυνου Τομέα Σχολικού 

Εργαστηρίου. 

Το συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά στο αίτημα της συναδέλφου για απαλλαγή από τα 

καθήκοντα της Υπεύθυνης Τομέα Σχολικού Εργαστηρίου μετά και την ακρόασή της. Ο 

αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την πρόταση απαλλαγής από τα καθήκοντα της 

Τομεάρχου. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Ανάκληση, Διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου 

και Απόσπαση με αίτησή του μετά από μακροχρόνια άδεια. 

Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους μετά από σχετικά αιτήματα των συναδέλφων και 

ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία στην ιστοσελίδα της. Ο αιρετός της παράταξης 

υπερψήφισε την απόφαση. 

 

ΘΕΜΑ 7ο Εξέταση ένστασης εκπαιδευτικού για την κατανομή των οργανικών κενών ειδικής 

αγωγής για τα τμήματα ένταξης στον κλάδο ΠΕ04. 

Το συμβούλιο απέρριψε την ένσταση της συναδέλφου γιατί λήφθηκε υπόψη η 

ποσόστωση θέσεων μεταξύ των ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ04, όπως προέβλεπε ρητά 

και η αντίστοιχη εγκύκλιος του υπουργείου. 

 



ΘΕΜΑ 8ο: Εξέταση αιτημάτων ένταξης σε ειδική κατηγορία μετάθεσης για τις οργανικές 

τοποθετήσεις 2020. 

Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση ένταξης σε ειδική κατηγορία 

μετάθεσης. 

 

 

 

 
 
 

Τόκας Στέργιος 

Τακτικό αιρετό μέλος 

Email: tokasast@gmail.com 

Τηλ.: 6976616716 

Θεόδωρος Σιαμάγκας 

Αναπληρωματικό αιρετό μέλος 

Email: siamagkas@gmail.com 

Τηλ.: 6981677992 
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