
 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΠΡΑΞΗ 1η/03-01-2020 

ΘΕΜΑ 1ο: Τοποθέτηση ωρομισθίου εκπαιδευτικού Μουσικής Ειδίκευσης στο Μουσικό Σχολείο 

Κατερίνης. 

Εγκρίθηκε η τοποθέτηση ενός ωρομισθίου που ανέλαβε υπηρεσία. Ο αιρετός της 

παράταξης υπερψήφισε την απόφαση. 

 

ΠΡΑΞΗ 2η/08-01-2020 

ΘΕΜΑ 1ο: Τοποθέτηση ωρομισθίου εκπαιδευτικού Μουσικής Ειδίκευσης στο Μουσικό Σχολείο 

Κατερίνης. 

Εγκρίθηκε η τοποθέτηση ενός ωρομισθίου που ανέλαβε υπηρεσία. Ο αιρετός της 

παράταξης υπερψήφισε την απόφαση. 

 

ΠΡΑΞΗ 3η/10-01-2020 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Εξέταση αιτημάτων αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών της ιδιωτικής 

εκπαίδευσης. 

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 

Εγκρίθηκε η αναγνώριση της προϋπηρεσίας μετά από σχετική εισήγηση τους αρμοδίου 

τμήματος της υπηρεσίας για 12 συνολικά εκπαιδευτικούς. Ο αιρετός της παράταξης 

υπερψήφισε την απόφαση. 

  

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμους και αναπληρωτές  

εκπαιδευτικούς. 



Εγκρίθηκε η χορήγησή της, σε τρείς αναπληρωτές και δύο μόνιμους εκπαιδευτικούς, 

αφού δεν παρακωλύεται η λειτουργία των σχολείων τους. Ο αιρετός της παράταξης 

υπερψήφισε την απόφαση. 

  

ΘΕΜΑ 4ο: Εξέταση αιτήματος εκπαιδευτικού για ανάκληση διάθεσης στην Α/θμια Πιερίας. 

Έγινε παραπομπή στο κοινό ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ λόγω αναρμοδιότητας του ΠΥΣΔΕ γιατί το 

κοινό συμβούλιο έκανε τη διάθεση. 

  

ΘΕΜΑ 5ο: Εξέταση αιτήματος εκπαιδευτικού για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης. 

Δεν έγινε δεκτό το αίτημα της συναδέλφου γιατί δεν εμπίπτει στις κατηγορίες του 

άρθρου 13 του ΠΔ50/96. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση. 

  

ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση τοποθετήσεων και συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου 

εκπαιδευτικών. 

Μετά από επιστροφές από μακροχρόνιες άδειες και έγκριση νέων αδειών έγιναν οι 

τοποθετήσεις και τροποποιήσεις τοποθετήσεων – συμπληρώσεων, όπως ανακοινώθηκαν 

από την υπηρεσία. Ο αιρετός της παράταξης καταψήφισε την διάθεση για κατ’ οίκον 

διδασκαλία γιατί δεν επιθυμούσε η συνάδελφος να διατεθεί, ενώ υπερψήφισε όλες τις 

άλλες τοποθετήσεις. 

 

Οι αιρετοί της ΔΑΚΕ εύχονται καλή χρονιά, γεμάτη υγεία στους 
συναδέλφους και στις οικογένειές τους και καλές ειδήσεις για μαθητές, 
γονείς και εκπαιδευτικούς  το 2020!!! 
 
 
 
 
 

 

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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