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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΠΤΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΑΞΗ 41
Σν ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε, ηην Σεηάπηη 30 Νοεμβπίος 2016, κε ηα παξαθάησ
ζέκαηα Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο:
1. Υοπήγηζη αδειών άζκηζηρ ιδιυηικού έπγος με αμοιβή
Ιθαλνπνηήζεθαλ όιεο νη αηηήζεηο θαζώο πιεξνύζαλ ηηο πξνϋπνζέζεηο (έξγν πνπ
ζπκβηβάδεηαη κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, δελ παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή
εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη εθηόο εξγαζηαθνύ σξαξίνπ).
Οι ενδιαθεπόμενοι εκπαιδεςηικοί ππέπει να ςποβάλοςν ηιρ αιηήζειρ ππιν ηην έναπξη
ηηρ άζκηζηρ ιδιυηικού έπγος με αμοιβή γιαηί δεν μποπεί να σοπηγηθεί αναδπομικά
άδεια. Επίζηρ ζύμθυνα με έγγπαθο ηος ΤΠ.Π.Ε.Θ. δεν είναι επιηπεπηή η θέζη ηος
σπονικού πεπιοπιζμού ηυν 10 υπών εβδομαδιαίυρ καηά ηη σοπήγηζη ηηρ άδειαρ (Α.Π.
77045/Ε1/13-05-2016 - Επυηήμαηα για άδεια άζκηζηρ ιδιυηικού έπγος με αμοιβή).
2. Πποζυπινέρ ηοποθεηήζειρ – αποζπάζειρ εκπαιδεςηικών
Σν ζπκβνύιην θάιπςε θελά πνπ πξνέθπςαλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο κε επηζηξνθέο
εθπαηδεπηηθώλ από άδεηεο δηαθόξσλ εηδώλ θαζώο θαη θελά εηδηθνηήησλ κε δηάζεζε
εθπαηδεπηηθώλ από ηε Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε.
Παξέκεηλαλ ζε εθθξεκόηεηα αηηήζεηο απόζπαζεο ιόγσ κε ύπαξμεο ιεηηνπξγηθώλ θελώλ.
3. Καη’ οίκον διδαζκαλία
Καιύθζεθε κία ζέζε ΠΕ70 ππεξσξηαθήο δηδαζθαιίαο, γηα κία ώξα ηελ εκέξα θαη
ζπλνιηθά πέληε ώξεο ηελ εβδνκάδα.
Εμεηάδνληαη 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.
Η θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία δελ παξέρεηαη ππνρξεσηηθά από εθπαηδεπηηθό ΕΑΕ παξά κόλν,
εάλ γλσκαηεύζεη ζρεηηθά ην νηθείν ΚΕΔΔΤ (άξζξν 28, παξ. 8 ηνπ Ν.4186/2013).
4. Υοπήγηζη ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακών ηίηλυν ζποςδών
΄Εγηλαλ δεθηέο αηηήζεηο ρνξήγεζεο ζπλάθεηαο ΜΣ κόληκσλ θαη αλαπιεξσηώλ
εθπαηδεπηηθώλ πνπ πιεξνύζαλ ηηο πξνϋπνζέζεηο. Σν ζπκβνύιην απέξξηςε θαηά πιεηνςεθία
αίηεζε ρνξήγεζεο ζπλάθεηαο αλαπιεξώηξηαο εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ18.41 (Δξακαηηθήο Σέρλεο).

5. Σοποθέηηζη εκπαιδεςηικών ζε Σμήμαηα ΄Ενηαξηρ
Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηό αίηεκα ζπιιόγσλ εθπαηδεπηηθώλ γηα αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο.
ύκθσλα κε λέα πξόζθιεζε ζα ζπδεηεζεί ηελ Παξαζθεπή 2/12.
6. Παπάηαζη ηοποθέηηζηρ εκπαιδεςηικών
Σν ΠΤΠΕ θαηά πιεηνςεθία (καηατήθιζαν οι αιπεηοί) παξέηεηλε κέρξη ηε ιήμε ηνπ
δηδαθηηθνύ έηνπο ηηο ηνπνζεηήζεηο – ζπκπιεξώζεηο σξαξίνπ εθπαηδεπηηθώλ εηδηθνηήησλ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε απόθαζε ηνπ Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην
135933/E1/23-8-2016 ηνπ ΤΠ.Π.Ε.Θ. (http://takisroumpis.gr/?p=2996).
Οη ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεηήζεηο – ζπκπιεξώζεηο έγηλαλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο
Τπνπξγηθήο Απόθαζεο Φίιε γηα ηνλ Εληαίν Σύπν Οινήκεξνπ Δεκνηηθνύ ρνιείνπ θαη ζε
αληίζεζε κε ηα όζα νξίδνληαη γηα ηηο ηνπνζεηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζηα Π.Δ.1/2003 θαη
50/1996, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Δ.100/1997.
7. Διεκδίκηζη αναδπομικού επιδόμαηορ θέζηρ εςθύνηρ
Υνξεγήζεθε ζε εθπαηδεπηηθό ΠΕ70 από 1/9/2016 έσο θαη 23/10/2016, ρξνληθό δηάζηεκα
θαηά ην νπνίν αζθνύζε θαζήθνληα Δηεπζπληή σο αξραηόηεξνο ζε θελή ζέζε (άξζξν 16, παξ.
3 ηνπ Ν.4354/2015).
Σν επίδνκα ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε θαηαβάιιεηαη από ηελ έλαξμε θαη γηα όζν ρξόλν
δηαξθεί ε αλαπιήξσζε.
Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ Ηκεξήζηα Δηάηαμε θαη ζπδεηήζεθε
επεηδή ηα παξόληα ηαθηηθά κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζπκθώλεζαλ γηα ηε ζπδήηεζή ηνπ (άξζξν
14, παξ. 9 ηνπ Ν.2690/1999).
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