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 19-07-2016
1. Εγκρίθηκε το αίτημα εκπαιδευτικού για ένταξη σε ειδική κατηγορία.
2. Τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά.
Τοποθετήθηκαν επτά συνάδελφοι σε οργανικά κενά μετά από αίτησή τους.
Δεν τοποθετήθηκε συνάδελφος σε κενό Τεχνολογίας γιατί υπήρχε ακάλυπτο
κενό στην ομάδα του.
Μετά την τοποθέτηση των υπεράριθμων σε οργανικά κενά διαμορφώθηκε ο
τροποποιημένος ονομαστικός πίνακας υπεράριθμων εκπαιδευτικών.
Όσοι συνάδελφοι- συναδέλφισσες θέλουν να διεκδικήσουν μία από τις
εναπομείνασες οργανικές θέσεις πρέπει να υποβάλουν αίτηση-δήλωση για
οριστική τοποθέτηση. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από
σήμερα 19-07-16 ως τη Δευτέρα 25-07-16 στις 09:00 π.μ.
Τις οργανικές θέσεις μπορούν να τις διεκδικήσουν με τα μόρια μετάθεσης
όλοι όσοι είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, όσοι επιστρέφουν από το εξωτερικό,
όσοι ζητούν βελτίωση, όσοι ήρθαν με μετάθεση και όσοι συνεχίζουν να
παραμένουν υπεράριθμοι. Οι συνάδελφοι που είναι ενταγμένοι σε ειδική
κατηγορία μετάθεσης προηγούνται απολύτως όλων των άλλων.
Αίτηση-Δήλωση προτίμησης δεν χρειάζεται να καταθέσουν οι εκπαιδευτικοί
των κλάδων στους οποίους δεν υπάρχει κανένα οργανικό κενό. Τα κενά της
Τεχνολογίας των Γυμνασίων απευθύνονται σε όλους τους κλάδους που την
έχουν Α΄ ανάθεση. Ο αριθμός των δυνατών επιλογών στα σχολεία
προτίμησης είναι μέχρι είκοσι. Ανεξάρτητα αν εμφανίζονται κενά στην
ειδικότητά σας καλό είναι να δηλώσετε περισσότερα σχολεία προτίμησης
γιατί είναι πιθανό να προκύψει κάποιο κενό από βελτίωση θέσης.
Οι οργανικές τοποθετήσεις θα γίνουν στη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ τη Δευτέρα
25-07-16.

Στην ιστοσελίδα της ΔΙΔΕ Πιερίας μπορείτε να βρείτε αναρτημένους τους
πίνακες με τις οριστικές τοποθετήσεις των υπεράριθμων, τον
τροποποιημένο ονομαστικό πίνακα υπεράριθμων μετά τις οργανικές
τοποθετήσεις καθώς και τις αιτήσεις-δηλώσεις για να κάνετε τη δήλωση
προτίμησής σας.
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