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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 03
Σν ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε, ηην Σεηάπηη 01 Φεβποςαπίος 2017, κε ηα παξαθάησ
ζέκαηα Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο:
1. Αναγνώπιζη πποϋπηπεζίαρ εκπαιδεςηικού ΠΕ11
χκθσλα κε ηνλ Ν.4354/2015, ην άξζξν 82 ηνπ Ν.4368/2016, ηελ εγθχθιην
2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 θαη ην έγγξαθν 2/28406/ΔΕΠ/10-10-2016 ηνπ Γεληθνχ
Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο θαζψο θαη ην έγγξαθν 173251/Ε2/18-10-2016 ηνπ ΤΠ.Π.Ε.Θ., ην
ΠΤΠΕ αλαγλψξηζε ηελ πξνυπεξεζία εθπαηδεπηηθνχ ΠΕ11 ζηελ Ειιεληθή Ιζηηνπιντθή
Οκνζπνλδία θαη ηελ
Ειιεληθή Φίιαζιε Οκνζπνλδία Αληηζθαίξηζεο (ΝΠΙΔ) γηα
κηζζνινγηθή εμέιημε. Σφζν ε αλαγλψξηζε ηνπ ρξφλνπ φζν θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
ζα ηζρχζνπλ απφ 01/01/2018.
2. Αποζπάζειρ εκπαιδεςηικών
Σν ζπκβνχιην ηνπνζέηεζε ηξεηο εθπαηδεπηηθνχο ΠΕ11 θαη έλαλ εθπαηδεπηηθφ ΠΕ05 κε
πιήξε ή κεξηθή δηάζεζε απφ ην ΠΤΔΕ Α΄ Αζήλαο ζε ιεηηνπξγηθά θελά γηα ζπκπιήξσζε
σξαξίνπ.
Παξέκεηλαλ ζε εθθξεκφηεηα ηξεηο αηηήζεηο απφζπαζεο (κία ΠΕ70, κία ΠΕ60 θαη κία
ΠΕ19) ιφγσ κε χπαξμεο ιεηηνπξγηθψλ θελψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ δεηνχλ νη
εθπαηδεπηηθνί.
3. Υοπήγηζη ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακών ηίηλων ζποςδών
Σν ΠΤΠΕ έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο ρνξήγεζεο ζπλάθεηαο ΜΣ ηξηψλ εθπαηδεπηηθψλ
ΠΕ70 (ηίηινη απφ ην Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ κε αλαγλψξηζε απφ ηνλ ΔΟΑΣΑΠ θαη
ηίηινο απφ ην Ε.Κ.Π.Α.) θαη κηαο εθπαηδεπηηθνχ ΠΕ60 (ηίηινο απφ ην Παλεπηζηήκην
Πεινπνλλήζνπ).
4. Υοπήγηζη αδειών άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή
΄Εγηλαλ δεθηέο 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 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).

5. Καη’ οίκον διδαζκαλία
Καιχθζεθε κία ζέζε ΠΕ60 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 (άξζξν 28, παξ. 8 ηνπ Ν.4186/2013).
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