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

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΥΝΕΔΡΙΑΗ ΠΥΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΑΞΗ 37
Σν ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε εμ’ αλαβνιήο, ηη Δεσηέρα 17 Οκηωβρίοσ 2016, κε ηα
παξαθάησ ζέκαηα Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο:

1. Χορήγηζη αδειών άζκηζης ιδιωηικού έργοσ με αμοιβή
Ιθαλνπνηήζεθαλ φιεο νη αηηήζεηο θαζψο πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο (έξγν πνπ
ζπκβηβάδεηαη κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δελ παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή
εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη εθηφο εξγαζηαθνχ σξαξίνπ).
Επιζημαίνω όηι δεν μπορεί να τορηγηθεί αναδρομικά άδεια άζκηζης ιδιωηικού
έργοσ με αμοιβή και δεν είναι επιηρεπηή η θέζη ηοσ τρονικού περιοριζμού ηων 10 ωρών
εβδομαδιαίως καηά ηη τορήγηζη ηης άδειας (έγγραθο με Α.Π. 77045/Ε1/13-05-2016 ηοσ
ΥΠ.Π.Ε.Θ - Ερωηήμαηα για άδεια άζκηζης ιδιωηικού έργοσ με αμοιβή).

2. Προζωρινές ηοποθεηήζεις – αποζπάζεις εκπαιδεσηικών ΠΕ70
Σν ζπκβνχιην θάιπςε θελά ηάμεο κε ιεηηνπξγηθέο ππεξαξηζκίεο πνπ πξνέθπςαλ ζε
ζρνιηθέο κνλάδεο (επηζηξνθέο εθπαηδεπηηθψλ ΠΕ70 ζηελ νξγαληθή ηνπο απφ άδεηεο
δηαθφξσλ εηδψλ). Παξέκεηλαλ ζε εθθξεκφηεηα αηηήζεηο απφζπαζεο ΠΕ70 ιφγσ κε χπαξμεο
ιεηηνπξγηθψλ θελψλ.
Είλαη πιένλ ζαθέο φηη ηα θελά πνπ δεκηνπξγνχληαη ζα θαιχπηνληαη κε ιχζεηο
εκβαισκαηηθνχ ραξαθηήξα. ε φ,ηη αθνξά εθπαηδεπηηθνχο ΠΕ70 ζα θαιχπηνληαη είηε κε
επηζηξνθέο εθπαηδεπηηθψλ απφ άδεηεο είηε εθ ησλ ελφλησλ κε ζπκπηχμεηο ηκεκάησλ
νινήκεξνπ, κε θιείζηκν ηνπ νινήκεξνπ, απφ εληζρπηηθέο δηδαζθαιίεο θιπ. Σα θελά
λεπηαγσγείσλ (ππάξρνπλ 4 θελά ζχκθσλα κε ηε Δηεχζπλζε) ζα θαιχπηνληαη είηε κε
πξνζιήςεηο αλαπιεξσηψλ, νη νπνίεο κέρξη ηψξα είλαη ιηγφηεξεο απφ ηηο αλάγθεο είηε κε
θιείζηκν ηνπ νινήκεξνπ, ελψ ηα θελά εηδηθνηήησλ κε πιενλάδνληεο εθπαηδεπηηθνχο απφ ηε
Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε ή κε αλαπιεξσηέο κεησκέλνπ σξαξίνπ, φπσο δηαπηζηψζακε κεηά
θαη ηηο ηειεπηαίεο πξνζιήςεηο.

3. Καη’ οίκον διδαζκαλία
Καιχθζεθε κία ζέζε ΠΕ60 (Κνισλφο) θαη ηξεηο ζέζεηο ΠΕ70 (επφιηα, Ηιηνχπνιε θαη
Ακπειφθεπνη) ππεξσξηαθήο δηδαζθαιίαο, γηα κία ψξα ηελ εκέξα θαη ζπλνιηθά πέληε ψξεο
ηελ εβδνκάδα.
Εμεηάδνληαη αηηήζεηο εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ ηα πξνζφληα ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ
Ν.3699/2008, φπσο είρε ζπκπιεξσζεί κε ην άξζξν 56 ηνπ Ν.3966/2011 θαη αληηθαηαζηάζεθε
κε ην άξζξν 48 ηνπ Ν.4415/2016.
Η θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία δελ παξέρεηαη ππνρξεσηηθά απφ εθπαηδεπηηθφ ΕΑΕ παξά κφλν,
εάλ γλσκαηεχζεη ζρεηηθά ην νηθείν ΚΕΔΔΤ (Ν.4186/13, άξζξν 28, παξ. 8).

4. Θέζη ζε διαθεζιμόηηηα λόγω αζθένειας
Σν ζπκβνχιην έζεζε ζε δηαζεζηκφηεηα δχν εηψλ (κε αίηεζή ηεο) ιφγσ αζζέλεηαο
εθπαηδεπηηθφ ΠΕ70 (Ν.3528/2007, άξζξα 100 θαη 102) θαζψο είρε εμαληιήζεη ηηο
αλαξξσηηθέο άδεηεο πνπ δηθαηνχληαλ.

5. Μείωζη ωραρίοσ εκπαιδεσηικών
Ύζηεξα απφ εξψηεκα ηνπ ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο πξνο ην ΤΠ.Π.Ε.Θ., ην ζπκβνχιην αληί ηεο
εηδηθήο άδεηαο δηεπθφιπλζεο (άξζξν 93, παξ. 5 ηνπ Ν.3852/2010 θαη άξζξν 7, παξ. 1 ηνπ
Ν.4071/2012) πνπ δηθαηνχληαη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη είλαη Πξφεδξνη Δεκνηηθψλ
Οξγαληζκψλ ή Επηηξνπψλ (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) πξνέβε ζε κείσζε ηνπ σξαξίνπ ηνπο ζχκθσλα
κε ην κε Α.Π.161141/Ε1/30-09-2016 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Π.Ε.Θ. πξνο ηε Δ.Π.Ε. Α΄ Αζήλαο.

6. Οριζμός Προϊζηαμένων Νηπιαγωγείων
Σν ζπκβνχιην θάιπςε θελέο ζέζεηο Πξντζηακέλσλ Νεπηαγσγείσλ είηε κε αλαπιήξσζε
είηε κε ζεηεία κέρξη 31/07/2017.
ε λεπηαγσγείν πνπ νξίζηεθε σο Πξντζηακέλε εθπαηδεπηηθφο πνπ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε
ηνπ ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο απφ απφζπαζε, ν νξηζκφο ζα δηαξθέζεη κέρξη ηηο 21/06/2017.
χκθσλα κε ηνλ Ν.4354/2015, άξζξν 16, παξ. 3 ρνξεγήζεθε ην επίδνκα ζε εθπαηδεπηηθφ
ΠΕ60 γηα 7 εκέξεο ιφγσ λφκηκεο αλαπιήξσζεο ζε θελή ζέζε Πξντζηακέλεο (ην επίδνκα ζ’
απηή ηελ πεξίπησζε θαηαβάιιεηαη απφ ηελ έλαξμε θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε
αλαπιήξσζε).
Τ.Γ. Καη΄ εμαίξεζε, ζπδεηήζεθε ην 6ν ζέκα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ Ηκεξήζηα
Δηάηαμε, επεηδή ηα παξφληα ηαθηηθά κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζπκθψλεζαλ γηα ηε ζπδήηεζή ηνπ
(Ν.2690/1999, άξζξν 14, παξ. 9).
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