ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 44η/10-09-2019
ΘΕΜΑ 1ο: Ακρόαση Δ/ντή Μουσικού Σχολείου Κατερίνης.
Μετά την τροποποίηση των κριτηρίων απόσπασης στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης από
το ΠΥΣΔΕ, ο Δ/ντής του εν λόγω σχολείου ζήτησε ακρόαση και εξέφρασε τους
προβληματισμούς του για κάποια σημεία της εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ..

ΘΕΜΑ 2ο: Ένταξη εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11 σε ειδική κατηγορία μετάθεσης.
Δεν έγινε δεκτό το αίτημα του συναδέλφου επειδή, αφενός το πιστοποιητικό ήταν
Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, αφετέρου δε η εν λόγω ασθένεια δεν εμπίπτει σε
αυτές που προσδιορίζονται στο άρθρο 13 του ΠΔ50/1996. Σε αυτό το σημείο να
τονίσουμε το πάγιο αίτημα του κλάδου για τροποποίηση του παραπάνω άρθρου και
ένταξη νέων ασθενειών ισοδύναμων τουλάχιστον αυτών που αναφέρονται στο
παραπάνω άρθρο.

ΘΕΜΑ 3ο: Εξέταση αιτημάτων μονίμων εκπαιδευτικών για διάθεση σε ΣΜΕΑΕ και τμήματα
ένταξης.
Δεν έγινε δεκτό το αίτημα των συναδέλφων κλάδου ΠΕ86 και ΠΕ06 για απόσπαση σε
ΣΜΕΑΕ γιατί κατά τις προηγούμενες μέρες προηγήθηκε η πρόσληψη αναπληρωτών
εκπαιδευτικών και κάλυψαν το σύνολο των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό.
Αντιθέτως στον κλάδο ΠΕ02 δεν καλύφθηκαν οι ανάγκες στα τμήματα ένταξης και
δόθηκε η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς με μειωμένα προσόντα, όπως προβλέπει η
σχετική νομοθεσία, να διατεθούν σε αυτά πριν από τους αναπληρωτές.
Σε αυτό το σημείο ο αιρετός της παράταξης αναφέρθηκε στη μη γνωστοποίηση από την
υπηρεσία ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί με μειωμένα προσόντα που θα μπορούσαν να

διατεθούν στις ΣΜΕΑΕ. Εάν ήταν αυτό γνωστό θα έπρεπε να ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε
να διατεθούν πρώτα αυτοί και να δοθούν τα υπολειπόμενα λειτουργικά κενά για
πρόσληψη αναπληρωτών.

ΘΕΜΑ 4ο: Κατάρτιση πίνακα δεκτών υποψηφιοτήτων για το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Πιερίας.
Εγκρίθηκε ο πίνακας δεκτών υποψηφιοτήτων και ανακοινώθηκε από την υπηρεσία
στην ιστοσελίδα της.

ΘΕΜΑ 5ο: Αίτημα δύο εκπαιδευτικών να διατεθούν για διοικητικό έργο.
Το αίτημα θα εξεταστεί κατά την τοποθέτηση για διοικητικό έργο.

ΘΕΜΑ 6ο: Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών.
Αποφασίστηκε από το συμβούλιο η τοποθέτηση όλων των εκπαιδευτικών που
σχετίζονται με τις ΣΜΕΑΕ και τα τμήματα ένταξης, οι υπεράριθμοι και από αυτούς που
βρίσκονται στη διάθεση το σύνολο των ειδικοτήτων πλην των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ04 και
ΠΕ11. Το συμβούλιο διακόπηκε και θα συνεχιστεί την Πέμπτη με τις τοποθετήσεις των
υπολοίπων ειδικοτήτων. Οι πίνακες με τις τοποθετήσεις ανακοινώθηκαν από την
υπηρεσία στην ιστοσελίδα της. Οι παραπάνω συνάδελφοι θα παρουσιαστούν στις
σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν ενώ οι υπόλοιποι σ’ αυτές που παρουσιάζονται
μέχρι σήμερα.

ΘΕΜΑ 7ο: Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ και
απουσιάζουν με μακροχρόνιες άδεις ή είναι αποσπασμένοι σε φορείς ή σε άλλα
ΠΥΣΔΕ.
Ο αιρετός της παράταξης έθεσε το παραπάνω θέμα στο συμβούλιο γιατί το νομοθετικό
πλαίσιο είναι ασαφές. Και εξηγούμαστε. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί απουσιάζουν οπότε δεν
έχει νόημα η προσωρινή τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά βάσει αίτησης τοποθέτησης
γιατί δεν πρόκειται να καλύψουν το διδακτικό ωράριο της θέσης που θα καταλάβουν
βάσει μορίων. Για αυτό προτείναμε, κατ’ αναλογία με τους εκπαιδευτικούς που έχουν
οργανική θέση, να παίρνουν τα μόρια του σχολείου που υπηρέτησαν κατά το
προηγούμενο σχολικό έτος. Έτσι θα αποφύγουμε φαινόμενα να ζητούν τοποθέτηση σε
σχολικές μονάδες με το μέγιστο δυνατό αριθμό μορίων, επειδή θα απουσιάζουν σε
μακροχρόνια άδεια και δεν θα υπηρετήσουν στην παραπάνω σχολική μονάδα.

Το συμβούλιο απέρριψε το αίτημά μας κατά πλειοψηφία 4-1 και παρέμεινε στην
αρχική του θέση να τοποθετούνται οι εκπαιδευτικοί σε όποια σχολική μονάδα υπάρχει
κενό και μπορούν να το καταλάβουν σαν να ήταν παρόντες.

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ ΠΡΑΞΗ 4η
ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση για λειτουργικά κενά στην Α/θμια Εκπ/ση Πιερίας.
Ζητήθηκε από την Α/θμια Εκπ/ση Πιερίας να καλυφθούν οι ανάγκες της σε
εκπαιδευτικό προσωπικό στον κλάδο ΠΕ86 οι οποίες αριθμούν 5 κενά. Επειδή δεν είναι
γνωστό ακόμη αν και πόσα πλεονάσματα θα έχουμε στον παραπάνω κλάδο, μόλις
προχωρήσουν οι τοποθετήσεις και διαπιστωθεί ότι υπάρχουν πλεονάσματα, θα βγει
πρόσκληση ενδιαφέροντος για το ποιοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να διατεθούν.
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