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

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΠΤΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΑΞΗ 09
Σν ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε, ηην Σεηάπηη 12 Αππιλίος 2017, κε ηα παξαθάησ
ζέκαηα Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο:
1. Πποζδιοπιζμόρ οπγανικήρ ζύνθεζηρ διδακηικού πποζυπικού Π.Ε.
ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκόλ 61036/Ε1/07-04-2017 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Π.Ε.Θ. θαη ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.3848/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Δ.50/1996, επικςπώθηκε
από ηην πλειοτηθία ηος ΠΤΠΕ (3 ςήθνη ππέξ, 1 θαηά, 1 απνρή), ν πίνακαρ κίνηζηρ
διδακηικού πποζυπικού ηεο Δηεύζπλζεο Π.Ε. Α΄ Αζήλαο ησλ θιάδσλ ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07,
ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ32, ΠΕ60 θαη ΠΕ70.
Καηαςήθηζα ηε ζρεηηθή πξόηαζε γηαηί δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ θαη
δελ απνηππώλεη ηα θελά ζύκθσλα κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθώλ
κνλάδσλ.
2. Υοπήγηζη αδειών άζκηζηρ ιδιυηικού έπγος με αμοιβή
΄Εγηλαλ δεθηέο όιεο νη αηηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ, θαζώο πιεξνύζαλ
ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν.3528/2007 (έξγν πνπ ζπκβηβάδεηαη κε ηα θαζήθνληα
ηεο ζέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, δελ παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη
εθηόο εξγαζηαθνύ σξαξίνπ).
Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο
άζθεζεο ηδησηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή γηαηί δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ε άδεηα αλαδξνκηθά
(ζσεηικό έγγπαθο ηος ΤΠ.Π.Ε.Θ. με Α.Π. 77045/Ε1/13-05-2016 - Ενημέπυζη για άδεια
άζκηζηρ ιδιυηικού έπγος με αμοιβή).
3. Εξέηαζη εκππόθεζμηρ αίηηζηρ εκπαιδεςηικού για βεληίυζη θέζηρ
Σν ΠΤΠΕ δελ έθαλε δεθηή, κε ςήθνπο 3-2 (κεηνςήθεζαλ νη αηξεηνί), ηελ αίηεζε
εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ70 (εθπξόζεζκε αίηεζε ιόγσ αζζέλεηαο).
4. Υοπήγηζη ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακών ηίηλυν ζποςδών
Σν ΠΤΠΕ έθαλε δεθηέο όιεο ηηο αηηήζεηο ρνξήγεζεο ζπλάθεηαο πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηνπ
ζπκβνπιίνπ, θαζώο πιεξνύζαλ ηηο πξνϋπνζέζεηο.
5. Σοποθεηήζειρ – αποζπάζειρ εκπαιδεςηικών
Σν ζπκβνύιην ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθό ΠΕ70 (κε αίηεζή ηεο), ζε ιεηηνπξγηθό θελό ζην
28 Δ.. Αζελώλ.
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