ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ
της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 07-03-19
Θέμα 1 : Κατάρτιση οριστικού αξιολογικού πίνακα επιλογής των δεκτών
υποψηφίων για τη θέση του υπεύθυνου του ΕΚΦΕ Κατερίνης.
Ο πίνακας εγκρίθηκε ομόφωνα και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Β΄/θμιας
Εκπ/σης Πιερίας.
ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 08-03-19
Θέμα 1ο: Πρόταση του συμβουλίου για την κάλυψη της κενής θέσης του
υπεύθυνου εκπ/κού για το ΕΚΦΕ Κατερίνης.
Λαμβάνοντας υπόψη τον τελικό αξιολογικό πίνακα, το συμβούλιο πρότεινε
ομόφωνα για τη συγκεκριμένη θέση τον συνάδελφο κ. Ιωάννου Νίκο.
Ο Δ/ντής Εκπ/σης έβγαλε τη σχετική απόφαση, η οποία αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα της Δ/νσης και τον ορίζει ως υπεύθυνο του ΕΚΦΕ, οπότε του
ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του.
Θέμα 2ο: Αιτήσεις δύο εκπ/κών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου,
προκειμένου ο ένας να διδάξει στο ΔΙΕΚ Κατερίνης και ο άλλος στο ΚΣΕ του 4ου
ΓΕΛ.
Οι αιτήσεις έγιναν ομόφωνα δεκτές.
Θέμα 3ο: Προσωρινή τοποθέτηση αναπληρωτή εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ11.50
στο ΕΕΕΓΛ Κατερίνης.
Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα .
Θέμα 4ο: Αίτηση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ81 για αναγνώριση της συνάφειας του
μεταπτυχιακού του ως ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών.
Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό.
Θέμα 5ο: Αίτηση αναπληρωτή εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ02.50 για αναγνώριση
της συνάφειας του μεταπτυχιακού του.
Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα.
Θέμα 6ο: Ένσταση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ02, που αφορούσε διάθεση της
εκπ/κού σε κατ’ οίκον διδασκαλία.
Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό και ανακλήθηκε η διάθεσή της στο ΓΕΛ
Κολινδρού.
Θέμα 7ο: Αίτηση εκπ/κού, που αφορούσε την παροχή διοικητικού έργου σε
άλλη σχολική μονάδα από αυτήν που είχε τοποθετηθεί.

Το αίτημά του δεν έγινε δεκτό, διότι σε λίγες ημέρες θα επιστρέψει από άδεια
άλλος εκπ/κός, με οργανική στη σχολική μονάδα, που επιθυμούσε να παρέχει
διοικητικό έργο και επιπλέον θα προέκυπτε πρόβλημα στην σχολική μονάδα,
που παρέχει έως σήμερα γραμματειακή υποστήριξη.
Θέμα 8ο: Προσωρινές τοποθετήσεις και συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου των εκπ/κών, λόγω αναρρωτικής άδειας εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ11
και λόγω της μείωσης του ωραρίου εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ02, ως εκλεγμένου
μέλους στο προεδρείο της ΕΛΜΕ.
Οι παραπάνω τοποθετήσεις και συμπληρώσεις έγιναν ομόφωνα με εξαίρεση την
τοποθέτηση της συναδέλφισσας ειδικότητας ΠΕ02, που έγινε κατά πλειοψηφία
3:1 (τα παρόντα μέλη του συμβουλίου ήταν τέσσερα λόγω απουσίας του ενός
υπηρεσιακού μέλους), μειοψηφώντας ο αιρετός της ΚΕΕ, διότι θα πρέπει η
εκπ/κός να παρέχει κατ’ οίκον διδασκαλία, χωρίς να έχει υποβάλει σχετική
αίτηση.
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