ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ
της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Θέμα: Συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 19 και 20-09-2016
είναι τα εξής:
Θέμα 1ο: Ακροάστηκε το αίτημα εκπαιδευτικού και ζητήθηκε από το Δ/ντή της
σχολικής μονάδας γραπτή αιτιολόγηση σχετικά με το αίτημα.
Θέμα 2ο: Εξέταση πέντε (5) ενστάσεων. Ικανοποιήθηκαν οι δύο (2), ενώ για μία
εξ αυτών ζητήθηκε αιτιολόγηση από το Δ/ντή της σχολικής μονάδας.
Θέμα 3ο: Υλοποιήθηκαν ανακλήσεις κάποιων προσωρινών τοποθετήσεων και
τροποποιήσεις κάποιων άλλων, εξ αιτίας της μεταβολής των κενών –
πλεονασμάτων των σχολικών μονάδων που αποστέλλουν οι Δ/ντές αυτών. (Αυτό
οφείλεται κυρίως σε μετακινήσεις μαθητών, σε αλλαγές των επιλογών τους, καθώς
επίσης και στη χρήση της νομοθεσίας, που αφορά μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες.
Θέμα 4ο: Εξετάστηκαν αιτήματα 24 εκπαιδευτικών για αναγνώριση προϋπηρεσίας. Αναγνωρίστηκε μόνο μία. Οι υπόλοιπες απορρίφθηκαν διότι δεν εμπίπτουν
στη σχετική νομοθεσία.
Θέμα 5ο: Πραγματοποιήθηκαν διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση
ωραρίου σε κατ’ οίκον διδασκαλία 5 μαθητών.
Θέμα 6ο: Ζητήθηκαν αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου για παράλληλη στήριξη
ως εξής:
ΠΕ 02 : 3 εκπ.

και

2 εκπ. με ειδίκευση σε Braille

ΠΕ 03 : 1 εκπ.
ΠΕ 04.01: 1 εκπ.

και ΠΕ 04: 1 εκπ. με ειδίκευση σε Braille

Θέμα 7ο : Εξετάστηκαν πέντε (5) αιτήσεις για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου. Ικανοποιήθηκαν όλες.
Θέμα 8ο : Εξετάστηκαν επτά (7) αιτήσεις αναπληρωτών για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού. Αναγνωρίστηκαν οι 5, ενώ παραμένουν σε εκκρεμότητα οι 2,
λόγω έλλειψης δικαιολογητικών.
Θέμα 9ο : Υλοποιήθηκε επικαιροποίηση κενών για την πρόσληψη αναπληρωτών
Θέμα 10ο : Ενημέρωση του συμβουλίου για έγγραφο που απέστειλε ο Σύλλογος
Ελλήνων Γεωλόγων (ΣΕΓ), σχετικά με τις αναθέσεις του μαθήματος Γεωλογία –
Γεωγραφία και τα λειτουργικά κενά της ειδικότητας των γεωλόγων ΠΕ04.05.

Παρατηρήσεις:
1.

Την Τρίτη 20-09-2016 και ώρα 12:30 πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση
ΠΥΣΔΕ – ΠΥΣΠΕ, για θέματα που αφορούσαν στα κενά της Α/θμιας
Εκπαίδευσης των κοινών ειδικοτήτων.

2.

Την Δευτέρα 18-09-2016 αποσύρθηκα από το συμβούλιο στο θέμα που
αφορούσε δύο τροποποιήσεις προσωρινών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών
ειδικοτήτων ΠΕ 09 και ΠΕ 13, για ηθικούς λόγους (λόγω συγγένειας με την
μία εξ αυτών και εμπλοκής της δεύτερης συναδέλφου εξ αιτίας κοινών
αναθέσεων).
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