
 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΠΡΑΞΗ 36η/30-09-2020 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικού τίτλου σε 

μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. 

Εγκρίθηκε η συνάφεια, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, για το σύνολο των 

μεταπτυχιακών τίτλων ( 5 ), καθώς και του διδακτορικού τίτλου. Ο αιρετός της παράταξης 

υπερψήφισε την απόφαση. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε δύο εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02 και 

ΠΕ79.01. 

Εγκρίθηκε η χορήγηση για το σύνολο των αιτούντων, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο 

αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για μισθολογική 

κατάταξη. 

Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, για 16 εκπαιδευτικούς. Ο 

αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε μόνιμη εκπαιδευτικό για βαθμολογική εξέλιξη. 

Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και προσαυξάνεται ο 

πλεονάζων χρόνος στο βαθμό της. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση. 



ΘΕΜΑ 5ο: Διάθεση και Τροποποίηση Διάθεσης εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑΛ Κατερίνης στο Ε.Κ. 

Κατερίνης. 

Εγκρίθηκε η Διάθεση, καθώς και η Τροποποίηση Διάθεσης στο Ε.Κ. Κατερίνης μετά από σχετική 

εισήγηση του Δ/ντή του Ε.Κ. Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Εξέταση αιτημάτων εκπαιδευτικών. 

Εξετάστηκαν 17 αιτήματα εκπαιδευτικών εκ των οποίων τα 13 έγιναν δεκτά γιατί δε θίγονταν 

άλλοι συνάδελφοι ή διαφοροποιήθηκαν στοιχεία των σχολικών μονάδων, ενώ τα 4 

απορρίφθηκαν γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα από την υπηρεσία να τα ικανοποιήσει, αφού 

εξαντλήθηκαν τα πλεονάσματα και οι συμπληρώσεις έγιναν σύννομα.  

Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση συνολικά, είτε αφορούσε αιτήματα που 

έγιναν αποδεκτά είτε απορρίφθηκαν αφού οι τοποθετήσεις ήταν σύννομες από πλευράς 

συμβουλίου. 

 
 

ΘΕΜΑ 7ο: Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που παρέμεναν στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ σε νέα 

λειτουργικά κενά, καθώς και συμπληρώσεις ωραρίου. 

Αφού εξετάστηκαν τα αιτήματα των συναδέλφων το συμβούλιο προχώρησε σε τοποθετήσεις 

και τροποποίηση στη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου υλοποιώντας την 

προηγούμενη απόφαση. Οι όποιες αλλαγές θα ανακοινωθούν από την υπηρεσία στην 

ιστοσελίδα της. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Λειτουργικά κενά ειδικής αγωγής, γενικής παιδείας και μουσικών ειδικοτήτων του 

Μουσικού Σχολείου για την 3η φάση πρόσληψης αναπληρωτών. 

Το συμβούλιο ενέκρινε τον πίνακα κενών που εκκρεμούν για να καλυφθούν οι ανάγκες των 

σχολικών μονάδων. Τα κενά αυτά είτε δεν είχαν καλυφθεί είτε δημιουργήθηκαν μετά τις δύο 

φάσεις πρόσληψης αναπληρωτών λόγω μακροχρόνιων αδειών. Τα κενά λόγω αδειών ευπαθών 

ομάδων θα καλυφθούν με αναπληρωτές τρίμηνης διάρκειας αφού ολοκληρωθεί η 3η φάση 

πρόσληψης αναπληρωτών. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση. 

Τα κενά παρατίθενται παρακάτω ανά κατηγορία: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
KENΑ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΩΡΑΡΙΟΥ 
KENΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ 

ΩΡΑΡΙΟΥ 

ΠΕ02.00 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ -1 -1 

ΠΕ03.00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ -1  

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ -1 -2 

ΣΜΕΑΕ και ΤΕ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
KENΑ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΩΡΑΡΙΟΥ 
KENΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ 

ΩΡΑΡΙΟΥ 

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ -3  

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ -1  

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ -2 -1 

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ  -1 

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  -1 

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -1  

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  -1 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
KENΑ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΩΡΑΡΙΟΥ 
KENΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ 

ΩΡΑΡΙΟΥ 

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ -1 -2 

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ -2 -2 

ΠΕ08 ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -1  

ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ -2  

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -2  

ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ -3  

ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -2  

ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ -1  

ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 

-1 

ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ -1  

ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -1  

ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ -1  

ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ -2  



ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΕΝΑ ΣΕ ΩΡΕΣ 

Ακορντεόν 20 

Βιολί 50 

Βιολί (Παραδοσιακό) 8 

Κιθάρα ηλεκτρική 40 

Κιθάρα κλασική 94 

Κλαρινέτο 7 

Κλαρίνο (Παραδοσιακό) 8 

Κοντραμπάσο 12 

Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά - 
Σύγχρονα) 

10 

Κρουστά παραδοσιακά 8 

Λαούτο 12 

Λύρα Ποντιακή 21 

Μπουζούκι (Τρίχορδο) 6 

Ούτι 12 

Πιάνο 140 

Σαντούρι 16 

Σαξόφωνο (Άλτο - Βαρύτονο - Τενόρο) 22 

Ταμπουράς 143 

Τρομπέτα 16 

Φλάουτο 12 

 

 
 
 
 

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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