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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  

 

ΥΝΕΔΡΙΑΗ ΠΥΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΑΞΗ 01 
 

Σν ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε, ηην Παπαζκεςή 13 Ιανοςαπίος 2017, κε ηα παξαθάησ 

ζέκαηα Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο: 
 

1. Χοπήγηζη αδειών άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή 
 

Ιθαλνπνηήζεθαλ φιεο νη αηηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ 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). 

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 ΥΠ.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).   
 

2. Πποζωπινέρ ηοποθεηήζειρ – αποζπάζειρ εκπαιδεςηικών 
 

Σν ζπκβνχιην θάιπςε δχν θελά ΠΕ70 κε ιεηηνπξγηθέο ππεξαξηζκίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ 

επηζηξνθέο εθπαηδεπηηθψλ (άδεηεο δηαθφξσλ εηδψλ) θαη πξαγκαηνπνίεζε ζπκπιεξψζεηο 

σξαξίνπ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ. 

Κάπνηεο απφ ηηο αηηήζεηο απφζπαζεο πνπ παξέκελαλ ζε εθθξεκφηεηα απφ πξνεγνχκελεο 

ζπλεδξηάζεηο, ιφγσ κε χπαξμεο ιεηηνπξγηθψλ θελψλ, αλακέλεηαη λα γίλνπλ δεθηέο ζηελ 

επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ ΠΤΠΕ επεηδή πξνέθπςαλ θελά ζε ζρνιεία ησλ πεξηνρψλ πνπ 

δεηνχζαλ θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα αλαπιήξσζεο ηνπο κεηά θαη ηηο πξφζθαηεο πξνζιήςεηο 

αλαπιεξσηψλ. 
 

3. Αναπλήπωζη Πποϊζηαμένων Νηπιαγωγείων 
 

Σν ζπκβνχιην εηζεγήζεθε ηελ αλαπιήξσζε δχν Πξντζηακέλσλ (παραίηηζη 

αναπληρώηριας Προϊζηαμένης ποσ έγινε δεκηή από ηο ΑΠΥΣΠΕ η μία και προζωρινή αποσζία 

για ζσνετόμενο διάζηημα ηης Προϊζηαμένης άνω ηοσ ενός μήνα η άλλη). Η αλαπιήξσζε ζα 

δηαξθέζεη κέρξη ηελ επάλνδν ηεο Πξντζηακέλσλ θαη φρη πέξαλ ηεο 21εο/06/2017, εκεξνκελία 

θαηά ηελ νπνία ιήγεη ηφζν ε απφζπαζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ πνπ αλέιαβε κε αίηεζή ηεο 

θαζήθνληα ζην έλα λεπηαγσγείν φζν θαη ηεο αλαπιεξψηξηαο εθπαηδεπηηθνχ πνπ αλέιαβε ζην 

άιιν θαη ηεο νπνίαο ιήγεη ε ζχκβαζε ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ Ηκεξήζηα Δηάηαμε θαη ζπδεηήζεθε 

επεηδή ηα παξφληα ηαθηηθά κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζπκθψλεζαλ γηα ηε ζπδήηεζή ηνπ (άξζξν 

14, παξ. 9 ηνπ Ν.2690/1999). 
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