ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 36η/12-08-2019
ΘΕΜΑ 1ο: Έκδοση απόφασης για την ένσταση αναπληρώτριας συναδέλφου κλάδου ΠΕ02 που
είχε συζητηθεί κατά την 31η ΠΡΑΞΗ του ΠΥΣΔΕ.
Το συμβούλιο αφού μελέτησε τα νέα στοιχεία που κατέθεσε η συνάδελφος δια της
πληρεξουσίου δικηγόρου της, απέρριψε εκ νέου την ένσταση της συναδέλφου κατά
πλειοψηφία 4-1. Παρά την προθεσμία που δόθηκε στη συνάδελφο, δεν κατέστη δυνατό
να καταθέσει ανάλογη απόφαση για συνάδελφό της που ανήκε στην ίδια περίπτωση με
αυτή. Τα νέα στοιχεία που είχε καταθέσει πιστοποιούσαν ότι ενώ είχε προσληφθεί ως
διοικητικό προσωπικό, δίδασκε ως εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 όχι μαθήματα της
ειδικότητας της, αλλά μαθήματα στο ιδιωτικό δημοτικό σχολείο της ειδικότητας των
δασκάλων. Για τους παραπάνω λόγους ο αιρετός της παράταξης έμεινε στην αρχική του
θέση και υπερψήφισε τη μη αναγνώριση της παραπάνω προϋπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 2ο: Εξέταση αιτήματος εκπαιδευτικού που εγκρίθηκε το αίτημά του για ένταξη σε ειδική
κατηγορία μετάθεσης.
Απορρίφθηκε το αίτημα του εν λόγω συναδέλφου για άρση της ονομαστικής οργανικής
υπεραριθμίας λόγω παρέλευσης των προθεσμιών. Για οποιαδήποτε μελλοντική
διαδικασία κρίσης υπεραριθμιών ο συνάδελφος θα λαμβάνεται υπόψη ως ειδική
κατηγορία και θα εξαιρείται της διαδικασίας, εφόσον δεν επιθυμεί να ονομαστεί
υπεράριθμος.

ΘΕΜΑ 3ο: Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ του ΠΥΣΔΕ Πιερίας.
Εγκρίθηκε η οργανική τοποθέτηση της συναδέλφου εκπαιδευτικού που ήρθε με
μετάθεση κατά τις μεταθέσεις του τρέχοντος έτους και ανακοινώθηκε από την υπηρεσία
στην ιστοσελίδα της.

ΘΕΜΑ 4ο: Οργανικές Τοποθετήσεις – Βελτιώσεις εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Πιερίας σε σχολικές
μονάδες Γενικής Παιδείας.
Εγκρίθηκαν οι οργανικές τοποθετήσεις και ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία στην
ιστοσελίδα της. Ο αιρετός της παράταξης αποχώρησε κατά τη διαδικασία οργανικών
τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04.01 λόγω του ότι συμμετείχε και ο ίδιος
στη διαδικασία αιτούμενος οργανική τοποθέτηση.
ΘΕΜΑ 5ο: Εξέταση αιτήματος δύο συναδέλφων κλάδου ΠΕ79.01 για αμοιβαία μετάθεση εντός
ΠΥΣΔΕ Πιερίας.
Δεν έγινε δεκτό το αίτημα των συναδέλφων γιατί δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις του
νόμου. Είχαν διαφορά ετών υπηρεσίας μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών που προβλέπει η
κείμενη νομοθεσία.
Στη συνέχεια το συμβούλιο έδωσε προθεσμία μέχρι και την Τετάρτη 14-08-2019 και ώρα
10:30π.μ. για κατάθεση αίτησης από τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους, εφόσον διαπιστώσουν
λάθος ή παράλειψη κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία. Επίσης, επαναπροκήρυξε τα εναπομείναντα
οργανικά κενά, όπως φαίνονται στον πίνακα που ανακοίνωσε η υπηρεσία στην ιστοσελίδα της, και
έδωσε προθεσμία ίδια με την προηγούμενη για κατάθεση νέων Αιτήσεων – Δηλώσεων προτίμησης
από συναδέλφους που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Πιερίας και επιθυμούν να
τοποθετηθούν σε κάποιο από αυτά. Εφόσον δεν καλυφθούν πάλι κάποια από τα παραπάνω
εναπομείναντα κενά, τότε το συμβούλιο θα τοποθετήσει αναγκαστικά τους έχοντες τα λιγότερα
μόρια μετάθεσης.
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