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Αζήλα, 29 Οθησβξίνπ 2017

ΠΡΟ: Γ. ΤΛΛΟΓΩΝ ΔΚΠ/ΚΩΝ Π.Δ. Α΄ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΙΝ.:ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ Γ/ΝΗ Π.Δ. Α΄ ΑΘΗΝΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΠΤΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΑΞΗ 40
Σν ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε, ηην Πέμπηη 26 Οκηωβπίος 2017, κε ηα παξαθάησ
ζέκαηα Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο:
1. Πποζωπινή ηοποθέηηζη ηπιών εκπαιδεςηικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ20 με
μεπική ή/και ολική διάθεζη από ηο ΠΤΔΕ Α΄ Αθήναρ
Σν ζπκβνύιην ηνπνζέηεζε κία εθπαηδεπηηθό ΠΔ06 κε νιηθή δηάζεζε ζε ιεηηνπξγηθό θελό
ζην 1ν Γ.. Βύξσλα, θαζώο θαη κία εθπαηδεπηηθό ΠΔ05 θαη έλαλ εθπαηδεπηηθό ΠΔ20, γηα
ζπκπιήξσζε ηνπ σξαξίνπ ηνπο, ζην Ιδησηηθό Γεκνηηθό "Αξκεληθόο Κπαλνύο ηαπξόο".
2. Υοπήγηζη αδειών άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή
΄Δγηλαλ δεθηέο όιεο νη αηηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ, θαζώο πιεξνύζαλ
ηηο πποϋποθέζειρ ηος 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 ζα πξέπεη να ςποβάλλοςν ηιρ αιηήζειρ ηοςρ (βλ.
Δικαιολογηηικά – Αίηηζη) ππιν ηην έναπξη ηηρ άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή
γηαηί δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ε άδεηα αλαδξνκηθά (βλ. ζσεηικό 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. (ύζηεπα από επώηημα ηος
ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήναρ).
3. Αναγνώπιζη πποϋπηπεζίαρ - Υοπήγηζη ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακών ηίηλων
ζποςδών αναπληπωηών/ηπιών εκπαιδεςηικών
Σν ΠΤΠΔ αλαγλώξηζε ηηο πξνϋπεξεζίεο θαη έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο ρνξήγεζεο
ζπλάθεηαο ΜΣ αλαπιεξσηώλ/ηξηώλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε κηζζνινγηθή εμέιημε ησλ
θαηόρσλ ηνπο ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκόλ: 2/31029/ΓΔΠ/6-05-2016 δηεπθξηληζηηθή
εγθύθιην ηνπ ΓΛΚ θαη ην ππ’ αξηζκόλ: 169228/Δ2/12-10-2016 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.ΠΔ.Θ. θαη
ηεο Δπηηειηθήο Γνκήο ΔΠΑ.
4. Πποζωπινή ηοποθέηηζη εκπαιδεςηικού κλάδος ΠΕ32 με μεπική διάθεζη από ηο
ΠΤΔΕ Α΄ Αθήναρ
Σν ζπκβνύιην ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθό ΠΔ32, γηα ζπκπιήξσζε ηνπ δηδαθηηθνύ ηεο
σξαξίνπ, ζε ιεηηνπξγηθά θελά ζην 8ν Γ.. Ηιηνύπνιεο, ζην 17ν Γ.. Ηιηνύπνιεο, θαζώο θαη
ζην 10ν Γ.. Βύξσλα.

5. Σποποποίηζη ζςμπλήπωζηρ ωπαπίος
Σν ΠΤΠΔ έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ06 γηα ηξνπνπνίεζε ηεο
ζπκπιήξσζεο ηνπ δηδαθηηθνύ ηεο σξαξίνπ.
6. Διάθεζη εκπαιδεςηικών για ζςμπλήπωζη ςποσπεωηικού ωπαπίος μεηά ηην
αλλαγή καθηκόνηων από διδακηικά ζε διοικηηικά
Γηαηέζεθαλ ηξεηο εθπαηδεπηηθνί (ΠΔ11, ΠΔ60 θαη ΠΔ70) ζε ζρνιεία ηεο Α΄ Αζήλαο,
πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξώζνπλ ην ππνρξεσηηθό ηνπο σξάξην ζε ππεξεζίεο δηνίθεζεο ηεο
εθπαίδεπζεο γηα ην δηδαθηηθό έηνο 2017-2018.
7. Καη’ οίκον διδαζκαλία
Καιύθζεθαλ ηέζζεξηο ζέζεηο ΠΔ70 ππεξσξηαθήο δηδαζθαιίαο, γηα κία ώξα ηελ εκέξα
θαη ζπλνιηθά πέληε ώξεο ηελ εβδνκάδα.
Δμεηάδνληαη αηηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ ηα πξνζόληα ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ
Ν.3699/2008, όπσο είρε ζπκπιεξσζεί κε ην άξζξν 56 ηνπ Ν.3966/2011 θαη αληηθαηαζηάζεθε
κε ην άξζξν 48 ηνπ Ν.4415/2016 θαη ην άξζξν 3 ηνπ Ν.4473/2017.
Η θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία δελ παξέρεηαη ππνρξεσηηθά από εθπαηδεπηηθό ΔΑΔ παξά κόλν,
εάλ γλσκαηεύζεη ζρεηηθά ην νηθείν ΚΔΓΓΤ (άξζξν 28, παξ. 8 ηνπ Ν.4186/2013).
ύκθσλα κε ην άξζξν 20, πεξ. Γ, παξ. 1 ηνπ Ν.4354/2015 γηα ην εθπαηδεπηηθό
πξνζσπηθό ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αλάζεζε δηδαζθαιίαο
ηνπ καζήκαηνο ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ, πξναηξεηηθήο ή ππνρξεσηηθήο (επηκίζζην), ε σξηαία
ακνηβή νξίδεηαη ζην πνζό ησλ δέθα (10) επξώ θαη γηα κέρξη είθνζη (20) ώξεο κεληαίσο.
8. Αποζπάζειρ εκπαιδεςηικών
Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο απόζπαζεο δύν εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ70 ζε
ιεηηνπξγηθά θελά ζην 8ν Γ Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη ζην Ννζνθνκεηαθό ζρνιείν Παίδσλ
«Αγιαΐα Κπξηαθνύ» αληίζηνηρα.
ύκθσλα κε ην άξζξν 31, παξ. 1 ηνπ Ν.3848/2010 απόθαζε απόζπαζεο δελ εθηειείηαη
πξηλ θαιπθζνύλ νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο από ηελ νπνία απνζπάηαη ν/ε
εθπαηδεπηηθόο.
Απνξξίθζεθε αίηεζε απόζπαζεο εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ70, από ηε Γεληθή Αγσγή ζηελ Δηδηθή
Αγσγή, ιόγσ κε ύπαξμεο θελώλ.
΄Δγηλε δεθηή αίηεζε επαλεμέηαζεο απόζπαζεο εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ11 ζην 91ν Γ..
Αζελώλ κεηά ηελ πξνζθόκηζε δηθαηνινγεηηθνύ ζπλππεξέηεζεο.
ηε Γηεύζπλζε Π.Δ Α΄ Αζήλαο κε ηηο πξόζθαηεο πξνζιήςεηο αλαπιεξσηώλ/ηξηώλ
εθπαηδεπηηθώλ εηδηθνηήησλ πξνζιήθζεθαλ πέληε εθπαηδεπηηθνί ΠΔ08, πέληε ΠΔ11, πέληε
ΠΔ19/20 πιήξνπο σξαξίνπ, θαζώο θαη δεθαπέληε ΠΔ08, πέληε ΠΔ11, ηέζζεξηο ΠΔ16, πέληε
ΠΔ19/20, ελληά ΠΔ32 εθ ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξηο δελ αλέιαβαλ ππεξεζία θαη έλαο ΠΔ18.41
κεησκέλνπ σξαξίνπ, νη νπνίνη θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ κε απόθαζε ηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο
αλ θαη είλαη πάγην αίηεκα ησλ αηξεηώλ ε ηνπνζέηεζή ηνπο λα γίλεηαη από ην ΠΤΠΔ. Σν
καξηύξην όκσο ηεο ζηαγόλαο θαη κεηά από απηέο ηηο πξνζιήςεηο -ζε ό,ηη αθνξά ηελ θάιπςε
ησλ θελώλ- θαίλεηαη λα κελ έρεη ηέινο!
ε κηα δύζθνιε ζηηγκή γηα ηε ρώξα καο θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε, «καθξόπλννη
ζρεδηαζκνί» (βλ. νέορ πόλορ/καηάπγηζη Σσολικών Σςμβούλων, αξιολόγηζη με λογικέρ «διαίπει
και βαζίλεςε», ζςμμεηοσή γονέων ζηην αποηίμηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος κλπ), όπσο θάπνηνη
νξακαηίδνληαη, απαηηνύλ ηα ζηνηρεηώδε (π.σ. εκπαιδεςηικοί ΠΕ70 πος έσοςν πάπει απόζπαζη
και πεπιμένοςν ακόμα ηην αναπλήπωζή ηοςρ, δάζκαλοι πος λείποςν ζηα Ολοήμεπα κλπ !!!).
Η βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο πεξλάεη κόλν κέζα από ηε
ρξεκαηνδόηεζή ηεο θαη νη κόληκνη δηνξηζκνί είλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ.
Πνιηηηθέο ζθιεξήο ιηηόηεηαο θαη πεξηθνπώλ δελ έρνπλ ρώξν ζηελ εθπαίδεπζε.
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