Αυτόνομη Αγωνιστική Κίνηση
καθηγητών Ν. Πιερίας
Ενημερωτικό Δελτίο των αιρετών του ΠΥΣΔΕ Πιερίας
Ντελή Μιχάλη και Δημήτρη Γάτα

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε σχετικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης και τις
αποφάσεις που πάρθηκαν στη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Πιερίας που
πραγματοποιήθηκε στις 03 Ιουλίου 2018.

Θέματα:
1.Αίτημα εκπαιδευτικού για ένταξη στις ειδικές κατηγορίες
μετάθεσης. Έγινε ομόφωνα αποδεκτό το αίτημα εκπαιδευτικού για την
ένταξή της στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης. Η απόφαση στηρίχθηκε
στη γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής. Από τη διαδικασία απείχε ο
αιρετός κ. Μπουλούμης με το σκεπτικό πως το ΠΥΣΔΕ δεν είναι το
αρμόδιο όργανο για την ένταξη των εκπαιδευτικών στις ειδικές
κατηγορίες μετάθεσης.
2.Ακρόαση εκπαιδευτικού. Το ΠΥΣΔΕ ακροάστηκε εκπαιδευτικό ΠΕ02 η
οποία διατύπωσε το αίτημα της επανεξέτασης της απώλειας της
οργανικής της θέσης λόγω απόσπασής της σε σχολείο του εξωτερικού.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να διατυπωθεί γραπτό ερώτημα προς το
Υπουργείο Παιδείας και κατόπιν να παρθεί η τελική απόφαση για το
θέμα. Να επισημάνουμε ότι το ΠΥΣΔΕ δεν είναι το όργανο που
καθορίζει τις απώλειες οργανικών θέσεων, στην αρμοδιότητά του είναι
η κάλυψη των οργανικών κενών.
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3.Αιτήσεις άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.
Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αιτήσεις δύο εκπαιδευτικών για άδεια
άσκησης ιδιωτικού έργου.
4.Αίτηση θεραπείας Συλλόγου Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ88.04
Διατροφής. Συζητήθηκε αίτημα θεραπείας του Συλλόγου
Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ.88.04 (Διατροφής) σχετικά με τα
λειτουργικά κενά του ΕΕΕΕΚ Κατερίνης . Αποφασίστηκε ομόφωνα να
ζητηθεί έγγραφη απάντηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας
σχετικά με τις Α΄ αναθέσεις των ΠΕ80 και ΠΕ88.04 στα Εργαστήρια
Μαγειρικής ̶ Ζαχαροπλαστικής και στο Εργαστήριο Αυτόνομης
Διαβίωσης και κατόπιν να παρθεί απόφαση για το αίτημα των
συναδέλφων.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
με αφορμή τις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και σε ΠΥΣΠΕ σας
παραθέτουμε παρακάτω το Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ
Νεκτάριου Κορδή:

Θέμα: Σχετικά με τη Β΄ φάση αποσπάσεων 2018.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Άνοιξε σήμερα 2/7/2018 το ηλεκτρονικό σύστημα για την υποβολή ενστάσεων
επί της Α΄ φάσης των αποσπάσεων. Σας υπενθυμίζουμε ότι: « Μετά την
ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, δύνανται να υποβάλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και
εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών ένσταση επί των αποτελεσμάτων
αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της. Με τον ίδιο
τρόπο υποβάλλονται και επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης με δυνατότητα
αλλαγής/τροποποίησης των προτιμήσεων ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ. Εφιστούμε την προσοχή
στους εκπαιδευτικούς για την υποβολή ένστασης, η οποία αφορά αποκλειστικά
στην αμφισβήτηση της μη έγκρισης της απόσπασης, σε αντιδιαστολή με την
επανεξέταση η οποία αφορά σε δεύτερη φάση εξέτασης της αίτησης. Τούτο δε
διότι έχει παρατηρηθεί υποβολή σωρείας ενστάσεων, ενώ αντικείμενο της
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ένστασης εν τοις πράγμασι είναι η επανεξέταση. Εν κατακλείδι η ένσταση δε
συνιστά επανεξέταση και δεν εξετάζεται ως τέτοια ».
Ως εκ τούτου οι εκπαιδευτικοί που δεν αποσπάστηκαν στην Α΄ Φάση, θα πρέπει
να υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης για να παραμείνει ενεργή η αίτησή τους.
Παράλληλα
μπορούν να υποβληθούν και νέες αιτήσεις απόσπασης από
ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. Σχετικά με τις ανακλήσεις των αποσπάσεων και
τις νέες αιτήσεις σας υπενθυμίζουμε ότι: «Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων
οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να
υποβάλουν, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, αίτηση ανάκλησης της
απόσπασής τους μέχρι 24 Αυγούστου 2018, αναφέροντας συνοπτικά και με
σαφήνεια τους λόγους υποβολής της, προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως. Η
ανάκληση μπορεί να ζητηθεί μετά τις 24 Αυγούστου 2018 για εξαιρετικούς λόγους
υγείας, όπως προκύπτουν από δικαιολογητικά δημόσιου νοσοκομείου. Μετά την
ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης δύνανται να υποβάλουν, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, νέα
αίτηση, εφόσον δεν είχαν υποβάλει εντός των προθεσμιών της παρούσας
εγκυκλίου, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της. Η
εξέταση των αιτήσεων αυτών είναι δυνητική. Σε κάθε περίπτωση θα επιδιώξουμε
να γίνει εντός του Αυγούστου η Β΄ φάση αποσπάσεων!
Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Αθήνα 2/7/2018
Νεκτάριος Κορδής,
αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
(τηλ.: 6977513534,
ηλ. δ/νση: nekordis@yahoo.gr
http://nekordis64.blogspot.gr )

Ντελής Μιχάλης
αιρετό τακτικό μέλος του
ΠΥΣΔΕ
τηλ.: 6947825687
mixalis_delis@yahoo.gr

Γάτας Δημήτρης
αιρετό αναπλ. μέλος του
ΠΥΣΔΕ
τηλ.: 6976155497
mail: dimgatas@gmail.com
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