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

Συνεδρίαση της 07-05-19 (Πράξη 27η)
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 07-05-2019
είναι τα εξής:
Θέμα 1ο : Αίτημα του Δ/ντή του 3ου ΓΕΛ, που αφορούσε στην κάλυψη νέου
λειτουργικού κενού στην ειδικότητα ΠΕ86, λόγω αναρρωτικής άδειας εκπ/κού.
Το αίτημα ικανοποιήθηκε ομόφωνα.
Θέμα 2ο: Αιτήσεις πέντε εκπ/κών ειδικότητας ΠΕ02, ΠΕ06, ΠΕ79.01, ΠΕ86 και
ΠΕ87.09 για αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού τους.
Τo αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.
Θέμα 3ο: Αίτηση δύο εκπ/κών ειδικότητας ΠΕ86 και ενός, ειδικότητας ΠΕ06, για
χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.
Το αίτημά τους έγινε ομόφωνα δεκτό.
Θέμα 4ο: Αίτηση εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ08, που αφορούσε στην αναγνώριση
της συνάφειας του μεταπτυχιακού του ως ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο
σπουδών (integrated master).
Τo αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό.
Θέμα 5ο: Πρόταση του συμβουλίου προς την Περιφέρεια για τροποποίηση του
διοικητικού έργου τεσσάρων εκπ/κών.
Η πρόταση αποφασίστηκε ομόφωνα.
Θέμα 6ο: Αίτηση του Ε.Κ Κατερίνης, που αφορούσε στην τροποποίηση της
απόφασης διάθεσης εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ87.01 στο συγκεκριμένο Ε.Κ.
Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα.

Θέμα 7ο: Σύνταξη πίνακα προακτέων εκπ/κών της Δ.Δ.Ε Πιερίας για
βαθμολογική εξέλιξη.
Ένας εκπ/κός ειδικότητας ΠΕ33 προήχθη από το Γ΄ βαθμό στον Β΄ και ένας
εκπ/κός ειδικότητας ΠΕ02 προήχθη από το Β΄ βαθμό στον Α΄.
Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα.
Θέμα 8ο: Αίτηση του αιρετού της ΚΕΕ Μπουλούμη Δημήτρη, που αφορούσε στο
από 15-04-2019 ενημερωτικό της ΔΑΚΕ, σχετικά με τα λειτουργικά κενά του
Μουσικού Σχολείου.
Στο ενημερωτικό της ΔΑΚΕ σχετικά με την 26η πράξη του ΠΥΣΔΕ αναφέρθηκε ότι
τα λειτουργικά κενά του Μουσικού Σχολείου αποφασίστηκαν κατά πλειοψηφία
4:1, μειοψηφώντας ο αιρετός της ΔΑΚΕ και όχι ομόφωνα. Προκειμένου λοιπόν να
αποσαφηνιστούν τα γεγονότα, υπέβαλλα το παραπάνω αίτημα, οπότε κατά τη
σημερινή συζήτηση διαπιστώθηκε και από τις γραπτές σημειώσεις των δύο
υπηρεσιακών μελών, ότι η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε ομόφωνα, όπως το
είχε καταγράψει και ο αιρετός της ΚΕΕ αλλά και η γραμματέας του ΠΥΣΔΕ.
Τέλος ζητήθηκε από τον Πρόεδρο του συμβουλίου να κατατεθούν εγγράφως οι
απόψεις των δύο αιρετών επί του θέματος.
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