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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΠΤΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΑΞΗ 02
Σν ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε, ηην Παπαζκεςή 20 Ιανοςαπίος 2017, κε ηα παξαθάησ
ζέκαηα Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο:
1. Αποζπάζειρ εκπαιδεςηικών
Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηέο αηηήζεηο απόζπαζεο (νη πεξηζζόηεξεο παξέκελαλ ζε
εθθξεκόηεηα από πξνεγνύκελε ζπλεδξίαζε), επεηδή πξνέθπςαλ θελά ζε ζρνιεία ησλ
πεξηνρώλ πνπ δεηνύζαλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη ππήξρε δπλαηόηεηα αλαπιήξσζεο ηνπο κεηά θαη
ηηο πξόζθαηεο πξνζιήςεηο αλαπιεξσηώλ.
ύκθσλα κε 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
εθπαηδεπηηθόο.
Παξέκεηλαλ ζε εθθξεκόηεηα ηξεηο αηηήζεηο απόζπαζεο (κία ΠΕ70, κία ΠΕ60 θαη κία
ΠΕ19) ιόγσ κε ύπαξμεο ιεηηνπξγηθώλ θελώλ ζηηο πεξηνρέο πνπ δεηνύλ νη εθπαηδεπηηθνί.
΄Εγηλαλ δεθηέο δύν αλαθιήζεηο αηηήζεσλ απόζπαζεο εθπαηδεπηηθώλ ΠΕ70.
2. Υοπήγηζη ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακού ηίηλος ζποςδών
Σν ΠΤΠΕ έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο ζπλάθεηαο ΜΣ εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ70
(ηίηινο από ην Ειιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην).
3. Υοπήγηζη αδειών άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή
΄Εγηλαλ δεθηέο όιεο νη αηηήζεηο, πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ, 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 ιδιωηικού έπγος με αμοιβή γιαηί δεν μποπεί να σοπηγηθεί αναδπομικά
άδεια. Επίζηρ ζύμθωνα με έγγπαθο ηος ΤΠ.Π.Ε.Θ. δεν είναι επιηπεπηή η θέζη ηος
σπονικού πεπιοπιζμού ηων 10 ωπών εβδομαδιαίωρ καηά ηη σοπήγηζη ηηρ άδειαρ (Α.Π.
77045/Ε1/13-05-2016 - Επωηήμαηα για άδεια άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή).
4. Αναγνώπιζη πποϋπηπεζίαρ - Υοπήγηζη ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακών ηίηλων
ζποςδών αναπληπωηών εκπαιδεςηικών
ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκόλ: 2/31029/ΔΕΠ/6-05-2016 δηεπθξηληζηηθή εγθύθιην ηνπ ΓΛΚ
θαη ην ππ’ αξηζκόλ: 169228/Ε2/12-10-2016 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Π.Ε.Θ. θαη ηεο Επηηειηθήο
Δνκήο ΕΠΑ ην ΠΤΠΕ αλαγλώξηζε ηηο πξνϋπεξεζίεο θαη έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο
ρνξήγεζεο ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ ζπνπδώλ αλαπιεξσηώλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε
κηζζνινγηθή ηνπο εμέιημε.

5. Σοποθεηήζειρ αναπληπωηών εκπαιδεςηικών
Σν ζπκβνύιην ελεκεξώζεθε γηα ηα ιεηηνπξγηθά θελά ζύκθσλα κε ηα νπνία ππέβαιαλ
δειώζεηο πξνηίκεζεο νη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί.
ηε Δηεύζπλζε Π.Ε. ηεο Α΄ Αζήλαο παξνπζηάζηεθαλ έληεθα από ηνπο δώδεθα
αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνύο ΠΕ70, κία εθπαηδεπηηθόο ΠΕ08, κία εθπαηδεπηηθόο ΠΕ16.01
θαη ηξεηο εθπαηδεπηηθνί ΠΕ60 πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ κε απόθαζε ηνπ Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο
(ζύκθσλα κε ηα κόξηα ηνπνζέηεζήο ηνπο) γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ θελώλ Γεληθήο
Αγσγήο.
ηελ Εηδηθή Αγσγή, κεηά θαη ηηο ηειεπηαίεο πξνζιήςεηο δύν εθπαηδεπηηθώλ ΠΕ60.50 θαη
δεθανθηώ εθπαηδεπηηθώλ ΠΕ70, θαιύθζεθαλ όια ηα θελά.
ηηο Δνκέο Τπνδνρήο Εθπαίδεπζεο Πξνζθύγσλ (ΔΤΕΠ) ζηνλ Ειαηώλα ηνπνζεηήζεθαλ
δύν εθπαηδεπηηθνί ΠΕ70.
6. Αλλαγή καθηκόνηων εκπαιδεςηικού ΠΕ70
Καηόπηλ ππνβνιήο αηηήκαηνο εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ70 θαη ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο
Πξσηνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Επηηξνπήο, ην ΠΤΠΕ απνθάζηζε ηελ αλάζεζε δηνηθεηηθνύ
έξγνπ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2016-2017.
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