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ΠΡΟ: Γ. ΤΛΛΟΓΩΝ ΔΚΠ/ΚΩΝ Π.Δ. Α΄ ΑΘΖΝΑ
ΚΟΗΝ.:ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ Γ/ΝΖ Π.Δ. Α΄ ΑΘΖΝΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΠΤΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΑΞΗ 48
Σο ΠΤΠΕ Α΄ Αθήναρ ζςνεδπίαζε, ηην Πέμπηη 1 Νοεμβπίος 2018, με ηα παπακάηω
θέμαηα Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ:
1. Αποζπάζειρ εκπαιδεςηικών
Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε απόζπαζεο εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ70 από ην 14ν Γ
Αζελώλ ζην 10ν Γ Αζελώλ θαη απέξξηςε ηελ αίηεζε εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ11, ιόγσ κε
ύπαξμεο ιεηηνπξγηθνύ θελνύ ζην ζρνιείν πξνηίκεζήο ηνπ.
ρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ θελώλ ηόζν ηνπ πξσηλνύ όζν θαη ηνπ
νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο ε κνλαδηθή νδόο είλαη πιένλ ε επηθείκελε πξόζιεςε
αλαπιεξσηώλ/ηξηώλ εθπαηδεπηηθώλ, θαζώο ε δηάζεζε εθπαηδεπηηθώλ είηε νιηθή είηε κεξηθή
από ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε είλαη αηζζεηά πεξηνξηζκέλε.
2. Διάθεζη εκπαιδεςηικών για ηη ζςμπλήπωζη ηος ςποσπεωηικού ηοςρ ωπαπίος
μεηά ηην αλλαγή καθηκόνηων από διδακηικά ζε διοικηηικά
Καηόπηλ ππνβνιήο αηηήκαηνο ηξηώλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ70, θαζώο θαη ζρεηηθή ειζήγηζη
ηηρ Ππωηοβάθμιαρ Τγειονομικήρ Επιηποπήρ, ην ΠΤΠΔ πξόηεηλε ηελ αλάζεζε
δηνηθεηηθνύ έξγνπ γηα ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνύ δηδαθηηθνύ ηνπο σξαξίνπ (άπθπο 33,
παπ. 5 ηος Ν.4386/2016) γηα ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019.
3. Σποποποίηζη πποζωπινήρ ηοποθέηηζηρ εκπαιδεςηικών κλάδων ΠΕ08 και ΠΕ11
με ολική ή μεπική διάθεζη από ηο ΠΤΔΕ Α΄ Αθήναρ
Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ08, κε νιηθή δηάζεζε, γηα
ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο ηεο ηνπνζέηεζεο από ην 1ν Τκεηηνύ (12 ώξεο), ην 2ν Τκεηηνύ
(9 ώξεο) θαη ην 10ν Βύξσλα (2 ώξεο) ζην 1ν Τκεηηνύ (14 ώξεο) θαη ην 2ν Τκεηηνύ (9 ώξεο).
Σξνπνπνίεζε ηελ ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ11 από ην 12ν Αζελώλ (5 ώξεο) θαη ην 1ν
Αζελώλ (4 ώξεο) ζην 12ν Αζελώλ (5 ώξεο), ζην 1ν Αζελώλ (4 ώξεο) θαη ην 105ν Αζελώλ (2
ώξεο).
4. Σποποποίηζη ζςμπλήπωζηρ ωπαπίος εκπαιδεςηικών
Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ05 γηα ηξνπνπνίεζε ηεο
ζπκπιήξσζεο ηνπ ππνρξεσηηθνύ ηεο σξαξίνπ από ην 48ν Αζελώλ (8 ώξεο), ην 21ν Αζελώλ
(2 ώξεο), ην 165ν Αζελώλ (2 ώξεο), ην 79ν (4 ώξεο) θαη ην 1ν Νέαο Υαιθεδόλαο (4 ώξεο)
ζην 48ν Αζελώλ (6 ώξεο), ζην 21ν Αζελώλ (2 ώξεο), ζην 165ν Αζελώλ (2 ώξεο), ζην 79ν (4
ώξεο) θαη ην 1ν Νέαο Υαιθεδόλαο (6 ώξεο).

5. Αναγνώπιζη ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακών ηίηλων ζποςδών
Σν ΠΤΠΔ έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο αλαγλώξηζεο ζπλάθεηαο ΜΣ δύν εθπαηδεπηηθώλ
ΠΔ70 (ηίηινη από ηε ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Διιεληθνύ Αλνηρηνύ
Παλεπηζηεκίνπ).
6. Πποζωπινή ηοποθέηηζη εκπαιδεςηικών κλάδων ΠΕ07, ΠΕ11 και ΠΕ79 με ολική
διάθεζη από ηο ΠΤΔΕ Α΄ Αθήναρ
Σν ζπκβνύιην ηνπνζέηεζε έλαλ εθπαηδεπηηθό ΠΔ07 ζην 26ν Αζελώλ (2 ώξεο), ζην 40ν
Αζελώλ (2 ώξεο), ζην 150ν Αζελώλ (2 ώξεο), ζην 2ν Εσγξάθνπ (2 ώξεο) θαη ην 12ν
Εσγξάθνπ (2 ώξεο), κία εθπαηδεπηηθό ΠΔ11 ζην 38ν Αζελώλ (20 ώξεο), θαζώο θαη κία
εθπαηδεπηηθό ΠΔ79 ζην 3ν Ζιηνύπνιεο (6 ώξεο), ζην 10ν Ζιηνύπνιεο (3 ώξεο), ζην 11ν
Ζιηνύπνιεο (2 ώξεο), ζην 17ν Ζιηνύπνιεο (1 ώξα) θαη ην 21ν Ζιηνύπνιεο (3 ώξεο) γηα
ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνύ ηνπο σξαξίνπ.
7. Υοπήγηζη αδειών άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή
Παξέκεηλαλ ζε εθθξεκόηεηα γηα ηελ επόκελε ζπλεδξίαζε δύν αηηήζεηο: α) κηαο
εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ79 πνπ δελ πξνζθόκηζε βεβαίσζε ακνηβήο από ηνλ δεκόζην θνξέα πνπ ζα
απαζρνιεζεί θαη β) κηαο εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ70 πνπ δελ πξνζθόκηζε ηε ζύκβαζε αλάζεζεο
έξγνπ.
Έθαλε δεθηέο ηηο ππόινηπεο αηηήζεηο (μόνιμοι/ερ και αναπληπωηέρ/ηπιερ), θαζώο
πιεξνύζαλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άπθπος 31 ηος Ν.3528/2007 (έξγν πνπ ζπκβηβάδεηαη κε ηα
θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, δελ παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηεο
ππεξεζίαο ηνπ θαη αζθείηαη εθηόο εξγαζηαθνύ σξαξίνπ).
Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη να ςποβάλλοςν ηιρ αιηήζειρ ηοςρ
(Δικαιολογηηικά – Αίηηζη) ππιν ηην έναπξη ηηρ άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή
γηαηί δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ε άδεηα αλαδξνκηθά (έγγπαθο ηος ΤΠ.Π.Ε.Θ. με Α.Π.
77045/Ε1/13-05-2016 - Ενημέπωζη για άδεια άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή).
Δεν είναι επιηπεπηή η θέζη ηος σπονικού πεπιοπιζμού ηων 10 ωπών εβδομαδιαίωρ
καηά ηη σοπήγηζη άδειαρ ζε εκπαιδεςηικό ππορ άζκηζη ιδιωηικού έπγος ζύμθωνα με ηο
έγγπαθο με Α.Π. 63880/Ε1/23-04-2015 ηος Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (απάντηση τοσ σποσργείοσ σε
ερώτημα τοσ ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας).
Τ.Γ. σεηικά με ηην επιλογή ηων νέων ςποδιεςθςνηών/νηπιών ηο ζςμβούλιο δεν
αναμένεηαι να ζςνεδπιάζει ππιν ηο ηέλορ ηηρ επόμενηρ εβδομάδαρ.
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