ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 4η/01-10-2019 ως Συμβούλιο Επιλογής
ΘΕΜΑ 1ο: Πρόταση τοποθέτησης σε κενούμενη θέση υποδιευθυντή στο 4ο Γ/σιο Κατερίνης.
Το συμβούλιο ως συμβούλιο επιλογής αποφάσισε να προτείνει στον Δ/ντή
Εκπαίδευσης την τοποθέτηση της υποδιευθύντριας στην κενούμενη θέση υποδιευθυντή
του 4ου Γ/σίου Κατερίνης, βάσει της πρότασης του συλλόγου διδασκόντων. Οι αιρετοί της
ΔΑΚΕ της εύχονται καλή επιτυχία στο έργο της.

ΘΕΜΑ 2ο: Πρόταση κατάργησης θέσης υποδιευθυντή στο ΓΕΛ Αιγινίου λόγω μείωσης του
αριθμού των μαθητών.
Το συμβούλιο ως συμβούλιο επιλογής αποφάσισε να προτείνει στον Δ/ντή
Εκπαίδευσης την κατάργηση της θέσης του υποδιευθυντή εξαιτίας της μείωσης του
αριθμού των μαθητών κάτω από το όριο των 120 μαθητών που προβλέπεται για να
υφίσταται η θέση του υποδιευθυντή.

ΠΡΑΞΗ 52η/01-10-2019
ΘΕΜΑ 1ο: Διεξαγωγή συνεντεύξεων για τη θέση του/της Υπευθύνου/ης Πληροφορικής και Νέων
Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας.
Διενεργήθηκε η συνέντευξη του μοναδικού υποψηφίου και ο πίνακας μοριοδότησης θα
ανακοινωθεί από την υπηρεσία στην ιστοσελίδα της.

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός Υπευθύνων Ε.Κ. Κατερίνης για το ωράριο που εκπαιδεύονται οι σπουδαστές
του ΔΙΕΚ Κατερίνης.

Εγκρίθηκαν οι προτάσεις του ΕΚ Κατερίνης για τον ορισμό ενός εκπαιδευτικού του 1ου
ΕΠΑΛ Κατερίνης και δύο του 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης.

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμους εκπαιδευτικούς.
Εγκρίθηκε η παράταση για την χρονική διάρκεια της άδειας που είχε λάβει σε
προγενέστερο χρόνο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 και η χορήγηση σε εκπαιδευτικό
κλάδου ΠΕ86, εφόσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία του σχολείου. Απορρίφθηκε
αντίστοιχο αίτημα σε αναπληρωτή εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ88.04 γιατί δεν κατέθεσε τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΘΕΜΑ 4ο: Διάθεση εκπαιδευτικών στο ΕΚ Κατερίνης.
Εγκρίθηκε η διάθεση βάσει της εισήγησης του ΕΚ Κατερίνης.

ΘΕΜΑ 5ο: Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά και διάθεση για συμπλήρωση του
υποχρεωτικού τους ωραρίου.
Εγκρίθηκαν οι τοποθετήσεις στο σύνολό τους και ανακοινώθηκαν από την υπηρεσία
στην ιστοσελίδα της.
Ο αιρετός της παράταξης υπερψήφισε το σύνολο των τοποθετήσεων και διαθέσεων για
συμπλήρωση ωραρίου με αίτηση των συναδέλφων και όσων έγιναν χωρίς αίτησή τους
έχοντας τα λιγότερα μόρια. Για όλες τις συμπληρώσεις ωραρίου που έγιναν χωρίς
αίτησή τους τις καταψήφισε (4-1) γιατί δεν λήφθηκαν υπόψη τα μόρια μετάθεσης για να
τοποθετηθούν οι έχοντες τα λιγότερα μόρια μετάθεσης τουλάχιστον εντός της ίδιας
περιοχής μετάθεσης.
Οι τοποθετήσεις θα συνεχιστούν και αύριο Τετάρτη για τις υπόλοιπες ειδικότητες.
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