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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 04
Σο ΠΤΠΕ Α΄ Αθήναρ ζςνεδπίαζε, ηην Πέμπηη 8 Φεβποςαπίος 2018, με ηα
παπακάηω θέμαηα Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ:
1. Αποζπάζειρ – πποζωπινέρ ηοποθεηήζειρ εκπαιδεςηικών
Σο ζσκβούιηο θάισυε ιεηηοσργηθό θελό ζηο 8ο Νεπηαγφγείο Ηιηούποιες κε ηοποζέηεζε
εθπαηδεσηηθού, ε οποία είλαη ζηε δηάζεζε ηοσ ΠΤΠΕ από απόζπαζε.
Μεηά θαη ηης ηειεσηαίες προζιήυεης αλαπιερφηώλ/ηρηώλ, όποσ ζηελ Α΄ Αζήλας δελ
προζιήθζεθε θαλέλας/θακία εθπαηδεσηηθός ΠΕ70, θαζίζηαηαη πιέολ ζαθές όηη ηα θελά ζα
θαιύπηοληαη εθ ηφλ ελόληφλ, θσρίφς κε επηζηροθές εθπαηδεσηηθώλ από άδεηες δηαθόρφλ
εηδώλ (ασηή ηελ περίοδο δελ σπάρτοσλ επηζηροθές) ή ζα θαιύπηοληαη κε ιύζεης
εκβαιφκαηηθού ταραθηήρα π.τ. κεηαθίλεζε από οιοήκερο θαη θάισυε ηφλ φρώλ ηοσ
οιοήκεροσ προγράκκαηος κε εηδηθόηεηες.
Υαραθηερηζηηθά παραδείγκαηα ηες παραπάλφ «ιύζες» ηο 81ο Δ.. Αζελώλ, θαζώς θαη ηο
103ο Δ.. Αζελώλ, όποσ ηο ζσκβούιηο (θαηά πιεηουεθία) απέρρηυε αίηεζε απόζπαζες
εθπαηδεσηηθού ΠΕ70 ζε ασηό, ζεφρώληας όηη δελ σπάρτεη θελό.
2. Υοπήγηζη ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακών ηίηλων ζποςδών
Σο ΠΤΠΕ έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε τορήγεζες ζσλάθεηας κεηαπηστηαθού ηίηιοσ
εκπαιδεςηικού ΠΕ70 (ηίηιος από ηο Πάληεηο Παλεπηζηήκηο).
3. Υοπήγηζη αδειών άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή
Σο ζσκβούιηο έθαλε δεθηές ηης αηηήζεης ηρηώλ εθπαηδεσηηθώλ (ΠΕ60, ΠΕ60.50 & ΠΕ70)
μόνιμων και αναπληπωηών/ηπιών ποσ ηέζεθαλ σπόυε ηοσ θαη οη οποίες πιερούζαλ ηης
πποϋποθέζειρ ηος άπθπος 31 ηος Ν.3528/2007 (έργο ποσ ζσκβηβάδεηαη κε ηα θαζήθοληα
ηες ζέζες ηοσ εθπαηδεσηηθού, δελ παρεκποδίδεη ηελ οκαιή εθηέιεζε ηες σπερεζίας ηοσ θαη
αζθείηαη εθηός εργαζηαθού φραρίοσ).
Οη ελδηαθερόκελοη εθπαηδεσηηθοί πρέπεη να ςποβάλοςν ηιρ αιηήζειρ ηοςρ
(Δικαιολογηηικά – Αίηηζη) ππιν ηην έναπξη ηηρ άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή
γηαηί δελ κπορεί λα τορεγεζεί ε άδεηα αλαδροκηθά (έγγπαθο ηος ΤΠ.Π.Ε.Θ. με Α.Π.
77045/Ε1/13-05-2016 - Ενημέπωζη για άδεια άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή).
Δεν είναι επιηπεπηή η θέζη ηος σπονικού πεπιοπιζμού ηων 10 ωπών εβδομαδιαίωρ
καηά ηη σοπήγηζη άδειαρ ζε εκπαιδεςηικό ππορ άζκηζη ιδιωηικού έπγος ζύμθωνα με ηο
έγγπαθο με Α.Π. 63880/Ε1/23-04-2015 ηος Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (απάντηση τοσ σποσργείοσ σε
ερώτημα τοσ ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας).

4. Αναγνώπιζη πποϋπηπεζίαρ - Υοπήγηζη ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακών ηίηλων
ζποςδών αναπληπωηών/ηπιών εκπαιδεςηικών
Σο ΠΤΠΕ αλαγλώρηζε ηης προϋπερεζίες θαη έθαλε δεθηές ηης αηηήζεης τορήγεζες
ζσλάθεηας κεηαπηστηαθώλ ηίηιφλ αλαπιερφηώλ/ηρηώλ εθπαηδεσηηθώλ για ηη μιζθολογική
εξέλιξη ηφλ θαηότφλ ηοσς ζύκθφλα κε ηελ σπ’ αρηζκόλ: 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016
διεςκπινιζηική εγκύκλιο ηος ΓΛΚ θαη ηο σπ’ αρηζκόλ: 169228/Ε2/12-10-2016 έγγπαθο
ηος ΤΠ.ΠΕ.Θ. και ηηρ Επιηελικήρ Δομήρ ΕΠΑ.
5. Σποποποίηζη διάθεζηρ εκπαιδεςηικού για ηη ζςμπλήπωζη ηος ςποσπεωηικού
ηηρ ωπαπίος μεηά ηην αλλαγή καθηκόνηων από διδακηικά ζε διοικηηικά
Σο ζσκβούιηο, ύζηερα από αίηεζε εθπαηδεσηηθού ΠΕ70 γηα παροτή δηοηθεηηθού έργοσ,
ηροποποίεζε προεγούκελε απόθαζε ηοσ ζτεηηθά κε ηο ζτοιείο ηοποζέηεζες.
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