
 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΠΡΑΞΗ 45η/16-11-2020 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και ενός διδακτορικού 

τίτλου σπουδών. 

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

μεταπτυχιακών τίτλων (6), καθώς και του διδακτορικού τίτλου. Ο αιρετός της παράταξης 

υπερψήφισε την απόφαση. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Εξέταση αιτημάτων. 

 Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ81 για ανάκληση διάθεσης στο Εσπερινό ΕΠΑΛ 

Κατερίνης το οποίο έγινε αποδεκτό λόγω δύσκολης μετακίνησης και θα 

υλοποιηθεί μετά την πρόσληψη αναπληρωτών  που αναμένεται να γίνει άμεσα. 

 Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ86 για ανάκληση διάθεσης στο ΕΠΑΛ Αιγινίου το 

οποίο έγινε και αυτό αποδεκτό για τους ίδιους λόγους με το παραπάνω  και θα 

υλοποιηθεί μετά την πρόσληψη αναπληρωτών  που αναμένεται να γίνει άμεσα. 

  Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ81 για ανάκληση διάθεσης στο Εσπερινό ΕΠΑΛ 

Κατερίνης το οποίο δεν έγινε αποδεκτό. Ο αιρετός της παράταξης καταψήφισε 

την απόρριψη του αιτήματος του συναδέλφου, όπως και την διάθεσή του αρχικά 

γιατί ο εκπαιδευτικός θα διδάσκει την ίδια μέρα σε πρωινή και απογευματινή 

ζώνη. Η υπηρεσία διαβεβαίωσε ότι η διδασκαλία δεν θα γίνεται την ίδια μέρα και 

στις δύο ζώνες. 

 Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06 για ανάκληση διάθεσης στο ΓΕΛ 

Λεπτοκαρυάς το οποίο δεν έγινε αποδεκτό. Ο αιρετός της παράταξης 

καταψήφισε την απόρριψη του αιτήματος της συναδέλφου, όπως και την 

διάθεσή της αρχικά γιατί η εκπαιδευτικός συμπλήρωνε το ωράριό της στη 

σχολική της μονάδα και η μετακίνηση έγινε χωρίς τη συναίνεσή της. 



  Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ03 του 1ου ΕΠΑΛ Κατερίνης για τροποποίηση 

τοποθέτησης. Το ένα αίτημα δεν έγινε αποδεκτό γιατί δεν υπήρχε λειτουργικό 

κενό. 

 Αίτημα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ80 για ανάκληση διάθεσης στο 2ο ΕΠΑΛ 

Κατερίνης το οποίο θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά τον ορισμό 

τομεάρχη από την ειδικότητα αυτή.  

 

ΘΕΜΑ 3ο: Προσδιορισμός λειτουργικών κενών για την επόμενη φάση (4η) πρόσληψης 

αναπληρωτών. 

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

των σχολικών μονάδων. Τα κενά αυτά προέκυψαν είτε από αύξηση του μαθητικού 

δυναμικού και σπάσιμο τμημάτων είτε λόγω μακροχρόνιων αδειών. Ο αιρετός της 

παράταξης υπερψήφισε την απόφαση. 

Τα κενά παρατίθενται παρακάτω ανά κατηγορία: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 4η ΦΑΣΗ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
KENΑ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΩΡΑΡΙΟΥ 
KENΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ 

ΩΡΑΡΙΟΥ 

ΠΕ02.00 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 

 

 -1 Braille 

ΠΕ02.00 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 

 

 -1 

ΠΕ03.00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ  -1 

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 

 

             -1 Braille 

ΣΜΕΑΕ και ΤΕ 4η ΦΑΣΗ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
KENΑ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΩΡΑΡΙΟΥ 
KENΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ 

ΩΡΑΡΙΟΥ 

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ -1 -2 

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ -1  

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ -2 -1 

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -1  

ΔΥΕΠ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
KENΑ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΩΡΑΡΙΟΥ 
KENΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ 

ΩΡΑΡΙΟΥ 

ΠΕ02.00 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ -1  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΖΕΠ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
KENΑ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΩΡΑΡΙΟΥ 
KENΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ 

ΩΡΑΡΙΟΥ 

ΠΕ02.00 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 

 

-9 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
KENΑ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΩΡΑΡΙΟΥ 
KENΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ 

ΩΡΑΡΙΟΥ 

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 

 

-1 

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -1  

ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

 

-1 

ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ -1 -1 

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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