
 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΠΡΑΞΗ 38η/08-10-2020 

 

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

αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. 

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

μεταπτυχιακών τίτλων ( 4 ), καθώς και του διδακτορικού τίτλου. Ο αιρετός της παράταξης 

υπερψήφισε την απόφαση. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86. 

Εγκρίθηκε η χορήγηση εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο αιρετός της παράταξης 

υπερψήφισε την απόφαση. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Προσωρινή μισθολογική κατάταξη σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. 

Έγινε η προσωρινή κατάταξη για 3 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και 14 εκπαιδευτικούς μουσικής 

του Μουσικού Σχολείου, μέχρι να γίνει η αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους και να γίνει η οριστική 

κατάταξη. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας σε νεοδιόριστο εκπαιδευτικό ειδικής 

αγωγής. 

Έγινε η τροποποίηση, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας αφού ο συνάδελφος κατέθεσε 

συμπληρωματικά δικαιολογητικά. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Διάθεση εκπαιδευτικών στο Ε.Κ. Κατερίνης. 

Εγκρίθηκε η Διάθεση μετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντή του Ε.Κ. Κατερίνης για 7 εκπαιδευτικούς 

του 1ου ΕΠΑΛ Κατερίνης, 42 εκπαιδευτικούς του 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης και 2 εκπαιδευτικούς του Εσπερινού 

ΕΠΑΛ Κατερίνης. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση. 



 

ΘΕΜΑ 6ο: Προσωρινός πίνακας κατάταξης των δεκτών υποψηφίων για την θέση του υπευθύνου 

του ΕΚΦΕ Πιερίας. 

Αφού εξετάστηκαν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που περιέχονταν στους φακέλους 

τους, έγινε η μοριοδότηση αυτών και ανακοινώθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης αυτών. 

Δόθηκε προθεσμία ενστάσεων και μετά θα ανακοινωθεί ο οριστικός πίνακας κατάταξης. Ο 

αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση. 

 
 

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

αναπληρωτών που προσελήφθησαν κατά την 3η φάση σε 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. Οι όποιες αλλαγές θα 

ανακοινωθούν από την υπηρεσία στην ιστοσελίδα της. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε 

την απόφαση πλην μίας συμπλήρωσης ωραρίου γιατί δεν υπήρξε αιτιολόγηση από την 

υπηρεσία πως, ενώ η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός είχε τοποθετηθεί για πλήρες ωράριο, 

εμφανίστηκε ξαφνικά να έχει υπόλοιπο 11 ωρών. Η υπηρεσία δεσμεύτηκε να διερευνήσει το 

θέμα. 

 

 
 

ΠΡΑΞΗ 4η/01-10-2020 του Συμβουλίου Επιλογής 
 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Κατάργηση θέσης υποδιευθυντή σχολικής μονάδας. 

Εγκρίθηκε η κατάργηση της θέσης του 2ου υποδιευθυντή στο 3ο ΓΕΛ Κατερίνης γιατί ο 

αριθμός φοιτούντων μαθητών δεν είναι πάνω 270 μαθητές, όπως προβλέπει η κείμενη 

νομοθεσία. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Εξέταση υποψηφιοτήτων εκπαιδευτικών για κενές και κενούμενες θέσεις 

υποδιευθυντών σχολικών μονάδων. 

Εγκρίθηκε το σύνολο των υποψηφιοτήτων, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις της σχετικής 

προκήρυξης της υπηρεσίας. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση. 

 

 
 



ΠΡΑΞΗ 5η/08-10-2020 του Συμβουλίου Επιλογής 
 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Εξέταση αίτησης για απόσυρση υποψηφιότητας για θέση υποδιευθυντή σχολικής 

μονάδας. 

Έγινε δεκτό το αίτημα του συναδέλφου για απόσυρση της υποψηφιότητας για τη θέση του 

2ου  υποδιευθυντή στο Μουσικό Σχολείο. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Τοποθέτηση σε θέσεις υποδιευθυντών σχολικών μονάδων. 

Απεστάλησαν τα πρακτικά των συλλόγων διδασκόντων και οι προτάσεις τους για τοποθέτηση 

υποδιευθυντών στο 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης, στο 5ο Γ/σιο Κατερίνης, στο 5ο ΓΕΛ Κατερίνης και στο 

ΓΕΛ Λεπτοκαρυάς. Μετά τον έλεγχο των προϋποθέσεων από το συμβούλιο, αποφάσισε να 

προτείνει στη Δ/ντρια Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποδιευθυντών στις παραπάνω 

σχολικές μονάδες. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε την απόφαση. 

Συγχαίρουμε και ευχόμαστε καλή επιτυχία και δύναμη στο έργο τους στους υποδιευθυντές 

που ανέλαβαν τα καθήκοντά τους σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία για τα σχολεία μας λόγω 

πανδημίας. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Προκήρυξη θέσης υποδιευθυντή στο ΕΠΑΛ Αιγινίου. 

Μετά τη ολοκλήρωση των μετεγγραφών στο ΕΠΑΛ Αιγινίου ο αριθμός των φοιτούντων 

μαθητών υπερέβη τους 120 και όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία συστήθηκε θέση 

υποδιευθυντή και προκηρύχθηκε η στελέχωση αυτής. Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε 

την απόφαση. 

 
 
 
 
 

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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