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ΠΡΟ: Δ. ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΙΝ.:ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ Δ/ΝΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΤΝΕΔΡΘΑΗ ΠΤΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΑΞΗ 09
Σο ΠΤΠΕ Α΄ Αθήναρ ζςνεδπίαζε, ηην Πέμπηη 15 Μαπηίος 2018, με ηα παπακάηω
θέμαηα Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ:
1. Υοπήγηζη αδειών άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή
Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, μόνιμων και
αναπληπωηών/ηπιών, πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηνπ θαη νη νπνίεο πιεξνύζαλ ηηο πποϋποθέζειρ
ηος άπθπος 31 ηος Ν.3528/2007 (έξγν πνπ ζπκβηβάδεηαη κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπ/ηεο
εθπαηδεπηηθνύ, δελ παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη αζθείηαη εθηόο
εξγαζηαθνύ σξαξίνπ).
Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη να ςποβάλοςν 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.ΠΑΘ.Θ. (απάντηση τοσ σποσργείοσ σε
ερώτημα τοσ ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας).
2. Σποποποίηζη αδειών άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή
Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ70 θαη εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ19
γηα ηξνπνπνίεζε ησλ αδεηώλ ηνπο σο πξνο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο άδεηαο θαη αιιαγήο ηεο
εκεξνκελίαο δηδαζθαιίαο αληίζηνηρα.
3. Αναγνώπιζη ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακού ηίηλος ζποςδών
Σν ΠΤΠΕ έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε αλαγλώξηζεο ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ
εκπαιδεςηικού ΠΕ16.01 (ηίηινο από ηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Εζληθνύ Καπνδηζηξηαθνύ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ).
4. Διάθεζη εκπαιδεςηικών για ηη ζςμπλήπωζη ηος ςποσπεωηικού ηοςρ ωπαπίος
μεηά ηην αλλαγή καθηκόνηων από διδακηικά ζε διοικηηικά
Καηόπηλ ππνβνιήο αηηήκαηνο δύο εκπαιδεςηικών ΠΕ70 και ΠΕ06, θαζώο θαη ζρεηηθή
ειζήγηζη ηηρ Ππωηοβάθμιαρ Τγειονομικήρ Επιηποπήρ, ην ΠΤΠΕ πξόηεηλε ηελ αλάζεζε
δηνηθεηηθνύ έξγνπ γηα ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνύ δηδαθηηθνύ ηνπο σξαξίνπ (άπθπο 33,
παπ. 5 ηος Ν.4386/2016) γηα ην ζρνιηθό έηνο 2017-2018.

5. Ανάκληζη απόθαζηρ για καη’ οίκον διδαζκαλία εκπαιδεςηικού ΠΕ70
Σν ζπκβνύιην, αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ αίηεζε ηνπ γνλέα γηα δηαθνπή θαη ηελ
ηαπηάξηζκε απόθαζε ηεο Δηεύζπλζεο Π.Ε. Α΄ Αζήλαο, ζρεηηθά κε ηελ αλάθιεζε ηεο
έγθξηζεο παξνρήο θαη’ νίθνλ δηδαζθαιίαο καζεηή, αλαθάιεζε πξνεγνύκελε απόθαζή ηνπ γηα
αλάζεζε ηεο θαη’ νίθνλ δηδαζθαιίαο.
6. Απόζπαζη εκπαιδεςηικού ΠΕ70
Απνζπάζηεθε εθπαηδεπηηθόο ΠΕ70 (κε αίηεζή ηεο θαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ επηθαιείηαη)
από ην 6ν Δ.. Ηιηνύπνιεο ζην 5ν Δ.. Ηιηνύπνιεο.
Τ.Γ. Σοποθέηηζη Διεςθςνηή/νηπιαρ ζηην Α΄ Αθήναρ
Με απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο Αηηηθήο, ζύκθσλα κε ηηο
παπαγπάθοςρ 9 και 10 ηος άπθπος 1 ηος Ν.4473/2017, ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ
Π.Τ..Π.Ε. Α΄ Αζήλαο σο πκβνύιην Επηινγήο Δηεπζπληώλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ,
ηοποθεηήθηκε Διεςθςνηήρ ζηο 12ο Δ.. Ζωγπάθος ο Ηλίαρ Γιούπγαρ και Διεςθύνηπια
ζηο 4ο Δ.. Νέαρ Φιλαδέλθειαρ η πςπιδούλα Παπανικολάος γηα ην ππόινηπν ηεο
ηξηεηνύο ζεηείαο, ε νπνία ιήγεη ζηηο 31-07-2020.
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