
 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΠΡΑΞΗ 20η/04-06-2020 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86. 

Χορηγήθηκε η άδεια, μετά από σχετική εισήγηση τα υπηρεσίας, αφού πληρούνταν οι 

προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση. 

  

ΘΕΜΑ 2ο: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη σε εκπαιδευτικό κλάδου 

ΠΕ81. 

Εγκρίθηκε η αναγνώριση, μετά από σχετική εισήγηση τα υπηρεσίας. Ο αιρετός της 

παράταξης υπερψήφισε την απόφαση. 

  

ΘΕΜΑ 3ο: Εξέταση ενστάσεων εκπαιδευτικών για τις οργανικές τοποθετήσεις 2020. 

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 κατέθεσε ένσταση επειδή δεν τοποθετήθηκε στο ΓΕΛ 

Λεπτοκαρυάς μετά την αποχώρηση της συναδέλφου που έκανε βελτίωση θέσης. Το 

αίτημα του συναδέλφου απορρίφθηκε γιατί οι ώρες που απέμειναν ήταν λιγότερες από 

12, βάσει των στοιχείων της υπηρεσίας και δε συνιστούσαν οργανικό κενό.  Ο αιρετός 

της παράταξης υπερψήφισε την απόρριψη του αιτήματος του συναδέλφου. 

  

ΘΕΜΑ 4ο: Οριστικοποίηση οργανικών τοποθετήσεων 2020. 

Μετά την εξέταση των ενστάσεων οριστικοποιήθηκαν οι οργανικές τοποθετήσεις που 

έγιναν με την 19η / 19-06-2020 Πράξη του ΠΥΣΔΕ. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε 

την απόφαση. 

  

 



ΘΕΜΑ 5ο: Οργανικά κενά ειδικής αγωγής εκπαιδευτικών για ΣΜΕΑΕ και ΤΕ 2020. 

Μετά από σχετική εισήγηση από την υπηρεσία και αφού λήφθηκαν υπόψη τα στοιχεία 

από τις σχολικές μονάδες που είχαν σταλεί κατά τη διενέργεια των μεταθέσεων, 

εγκρίθηκαν τα οργανικά κενά για τις ΣΜΕΑΕ και τα Τμήματα Ένταξης.  Ο αιρετός της 

παράταξης υπερψήφισε την απόφαση. Τα οργανικά κενά αποτυπώνονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

ΣΜΕΑΕ 
ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΕ03 ΠΕ04.01 ΠΕ04.02 ΠΕ06 ΠΕ08 ΠΕ78 ΠΕ79 ΠΕ80 ΠΕ86 ΠΕ88.01 ΠΕ88.02 ΠΕ88.03 ΠΕ88.04 ΠΕ88.05 ΠΕ70 

ΕΕΕΕΚ -1    -1 -1 -1 -2  -1 -1 -1 -1 -1 -1 

ΕΝΕΕΓΥΛ -3 -1 -1 -1    -1 -3       

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕ02 ΠΕ03 ΠΕ04.01 ΠΕ04.02 ΠΕ04.04 

1Ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -1 -1    

2Ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -1 -1    

4Ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -1 -1    

6Ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -1 -1  -1  

7Ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -1 -1   -1 

Γ/ΣΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΣΑΣ -1 -1 -1   

Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ -1 -1    

Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ -1 -1    

Γ/ΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ -1 -1    

Γ/ΣΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ -1 -1    

Γ/ΣΙΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ -1     

 
 

 Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 

και επιθυμούν να κάνουν βελτίωση θέσης ή ήρθαν με μετάθεση για αυτές, μπορούν να 

καταθέσουν αίτηση ηλεκτρονικά στην υπηρεσία μέχρι και την Τετάρτη 10-06-2020 και 

ώρα 23:59 .  

 
 

 
 

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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