ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ
της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Θέμα: Συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 1, 2, 3 & 4-042019 είναι τα εξής:
Συνεδρίαση της 01-04-19 ( Πράξη 17η )
Θέμα 1ο: Ανάθεση διδασκαλίας με ωριαία αντιμισθία εμπειροτέχνη μουσικού
στο Μουσικό σχολείο Κατερίνης.
Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα.
Θέμα 2ο: Διάθεση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ82 στο Ε.Κ Κατερίνης και
τροποποίηση διάθεσης εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ87.09 στο Ε.Κ Κατερίνης.
Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα.
Θέμα 3Ο: Ανάκληση διάθεσης εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ87.02 στο Ε.Κ Κατερίνης,
λόγω παραίτησής της.
Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα.
Συνεδρίαση της 02-04-19 ( Πράξη 18η )
Θέμα 1ο: Ανάθεση διδασκαλίας με ωριαία αντιμισθία τεσσάρων μουσικών
ειδικότητας ΠΕ79.01, ΤΕ16 και εμπειροτεχνών μουσικών στο Μουσικό σχολείο
Κατερίνης.
Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα.
Συνεδρίαση της 03-04-19 ( Πράξη 19η )
Θέμα 1ο: Ανάθεση διδασκαλίας με ωριαία αντιμισθία ενός εκπ/κού
ειδικότητας ΠΕ79.01 στο Μουσικό σχολείο Κατερίνης.
Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα.

Συνεδρίαση της 04-04-19 ( Πράξη 20η )
Θέμα 1ο : Αίτημα του Δ/ντή του Γυμνασίου Αιγινίου, που αφορούσε στην
κάλυψη νέου λειτουργικού κενού στην ειδικότητα ΠΕ06, λόγω αναρρωτικής
άδειας εκπ/κού.

Το αίτημα ικανοποιήθηκε εν μέρει, διότι για την κάλυψη του εν λόγω κενού θα
έπρεπε να μετακινηθούν πολλοί εκπ/κοί, αφού δεν υπάρχει εκπ/κός με μεγάλο
πλεόνασμα ωρών.
Η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία 3:2, μειοψηφώντας οι δύο αιρετοί, ενώ
η σχετική απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.
Ο αιρετός της ΚΕΕ μειοψήφησε, διότι ζήτησε να καλυφθεί το εν λόγω κενό με
πρόσληψη αναπληρωτή εκπ/κού, ώστε να μην αναστατωθούν τα ωρολόγια
προγράμματα των σχολικών μονάδων, καθώς επίσης και ο προγραμματισμός
όλων των εμπλεκομένων εκπ/κών κυρίως ως προς τις μετακινήσεις.
Θέμα 2ο: Αιτήσεις δύο εκπ/κών ειδικότητας ΠΕ03 και ΠΕ79.01 για αναγνώριση
της συνάφειας του μεταπτυχιακού τους.
Η αίτηση του πρώτου έγινε ομόφωνα δεκτή, ενώ του δεύτερου απορρίφθηκε
διότι δεν υπήρχε ο προβλεπόμενος τίτλος.
Θέμα 3ο: : Αίτημα της Δ/ντριας του Γυμνασίου Λεπτοκαρυάς, που αφορούσε
την κάλυψη νέου λειτουργικού κενού στην ειδικότητα ΠΕ04, λόγω
αναρρωτικής άδειας εκπ/κού.
Το αίτημα θα επανεξεταστεί σε επόμενη συνεδρίαση εφ’ όσον ο αδειούχος
εκπ/κός λάβει εκ νέου μακροχρόνια αναρρωτική άδεια.
Θέμα 4ο: Αίτηση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ82, που αφορούσαν την αναγνώριση
της συνάφειας του μεταπτυχιακού του ως ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο
σπουδών ( integrated master ).
Τo αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό.
Θέμα 5ο: Αίτηση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ04.01, που αφορούσε στην προσωρινή
του τοποθέτηση σε σχολική μονάδα, για παροχή διοικητικού έργου.
Το αίτημά του ικανοποιήθηκε ομόφωνα και τοποθετήθηκε με βάσει τη δήλωσή
του στο 1ο Γυμνάσιο.
Θέμα 6ο: Αίτηση αναπληρώτριας εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ02, που αφορούσε
στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας της για την βαθμολογική της εξέλιξη.
Κατόπιν αρνητικής εισήγησης του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας, η αίτησή
της απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία 4:1 ( μειοψηφώντας ο αιρετός της ΚΕΕ).
Ο αιρετός της ΚΕΕ μειοψήφησε διότι σε μία βεβαίωση εμφανιζόταν ότι η
εκπ/κός είχε εργαστεί σε ιδιωτικό σχολείο για διδακτικό έργο και σε μία άλλη ο
εργοδότης εμφάνιζε ότι εργαζόταν ως γραμματέας και συνοδός. Προφανώς την
μεγάλη ευθύνη αυτών των αυθαιρεσιών την έχουν κάποιοι άλλοι και όχι οι
άνεργοι νέοι, που πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από τους επιτήδειους.
Επομένως η ουσία είναι ότι εφόσον η εκπ/κός απασχολήθηκε για διδακτικό έργο
δικαιούται και την αναγνώριση της αντίστοιχης προϋπηρεσίας.
Θέμα 7ο: Προσωρινή τοποθέτηση αναπληρωτή εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ02 σε
τμήματα ένταξης του Γυμνασίου Κάτω Μηλιάς, του Γυμνασίου Κορινού και του
6ου Γυμνασίου.

Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα.
Θέμα 8ο: Αίτηση αναπληρώτριας εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ02, που αφορούσε
στην αναβάθμισή της από μειωμένου ωραρίου σε πλήρους.
Η αίτησή της απορρίφθηκε, κατόπιν αρνητικής εισήγησης του αρμόδιου
τμήματος της υπηρεσίας, διότι δεν υπήρχαν οι απαραίτητες ώρες διδασκαλίας
προκειμένου να αναβαθμιστεί.
Θέμα 9ο : Αίτημα του Δ/ντή του Ε.Κ Κατερίνης, που αφορούσε στην
τροποποίηση της απόφασης διάθεσης εκπ/κών σ’ αυτό.
Το αίτημα ικανοποιήθηκε ομόφωνα.
Θέμα 10ο : Τροποποιήσεις προσωρινών τοποθετήσεων και τροποποιήσεις στη
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εκπ/κών λόγω επιστροφής άλλων
συναδέλφων από αναρρωτικές άδειες.
Οι αποφάσεις πάρθηκαν ομόφωνα με εξαίρεση αυτήν που αφορούσε την
ειδικότητα ΠΕ06 (αυτή, όπως προαναφέρθηκε στο 1ο θέμα, πάρθηκε κατά
πλειοψηφία 3:2, μειοψηφώντας οι δύο αιρετοί) και θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα της Δ/νσης.
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