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ΠΡΟ: Δ. ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΙΝ.:ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ Δ/ΝΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΠΤΠΔ Α΄ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΑΞΗ 06
Σν ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε, ηελ Πέκπηε 22 Φεβξνπαξίνπ 2018, κε ηα
παξαθάησ ζέκαηα Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο:
1. Πξνζδηνξηζκόο νξγαληθήο ζύλζεζεο δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ Π.Δ.
Ελόςεη ησλ κεηαζέζεσλ από ΠΤΠΕ ζε ΠΤΠΕ θαη ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκόλ
26986/Δ1/15-02-2018 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Π.Ε.Θ., ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.3848/2010,
θαζώο θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ.50/1996 επηθπξώζεθε από ηελ πιεηνςεθία ηνπ ΠΤΠΔ
κε 3 ςήθνπο ππέξ θαη 2 ςήθνπο θαηά (ησλ αηξεηώλ), ν πίλαθαο θίλεζεο δηδαθηηθνύ
πξνζσπηθνύ ηεο Δηεύζπλζεο Π.Ε. Α΄ Αζήλαο ησλ θιάδσλ ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08,
ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19/20, ΠΕ32, ΠΕ60 θαη ΠΕ70.
Η ζρεηηθή πξόηαζε - εηζήγεζε ηνπ Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο δελ απνηππώλεη ηα θελά
ζύκθσλα κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, εληάζζεηαη ζηνλ
γεληθόηεξν ζρεδηαζκό ησλ πεξηθνπώλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζέζεηο
ηνπ θιάδνπ.
ηε Δηεύζπλζε Π.Ε. ηεο Α΄ Αζήλαο, ηηο δύν πξνεγνύκελεο ρξνληέο, δελ κεηαηέζεθε
θαλείο/θακία εθπαηδεπηηθόο ΠΕ70 Γεληθήο Αγσγήο αθελόο σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο
ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο Φίιε γηα ην «Ωξνιόγην Πξόγξακκα Εληαίνπ Σύπνπ Οινήκεξνπ
Δεκνηηθνύ ρνιείνπ» θαη αθεηέξνπ ηεο εθηίκεζεο γηα κεδεληθά θελά ηεο Δηεύζπλζεο Π.Ε.
Α΄ Αζήλαο. Καη όια απηά, αλ θαη ππήξραλ 79 νξγαληθά θελά ζύκθσλα κε ηνλ πεξζηλό
πίλαθα θίλεζεο δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ηθαλνπνηήζεθαλ θαη 20 αηηήζεηο κεηάζεζεο
ΠΕ70 ζε άιια ΠΤΠΕ.
Σε θεηηλή ρξνληά ηα νξγαληθά θελά ΠΕ70 μεπεξλνύλ ηα 100 θαη ε πιεηνςεθία ηνπ
ΠΤΠΕ επηκέλεη λα κελ ηα δίλεη. Απνηέιεζκα όισλ απηώλ ζα είλαη λα παξακείλεη θιεηζηή
πεξηνρή κεηάζεζεο ε Α΄ Αζήλαο -γηα κηα αθόκα ρξνληά- θαη πνιινί/πνιιέο εθπαηδεπηηθνί
ΠΕ70 λα παξακείλνπλ εθηόο ηνπ ηόπνπ ζπκθεξόλησλ ηνπο.
Με ηελ εγθύθιην κεηαζέζεσλ 2017-2018 ησλ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε., νη κεηαηαγκέλνη
εθπαηδεπηηθνί ησλ κε θνηλώλ - λέσλ εηδηθνηήησλ ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19/20 θαη ΠΕ32
ζηελ Πξσηνβάζκηα Εθπαίδεπζε, θιήζεθαλ θαη πάιη λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο νξηζηηθήο
ηνπνζέηεζεο ή/θαη κεηάζεζεο, θαζώο έρνπλ ήδε ζπζηαζεί θαη νη 2.223 νξγαληθέο ζέζεηο ηνπο
αλά ΠΤΠΕ ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ 3391/ηΒ΄/20-10-2016).
Σν Τπνπξγείν Παηδείαο νθείιεη άκεζα λα απνθαηαζηήζεη ηελ άδηθε αληηκεηώπηζε θαη
ηελ εξγαζηαθή νκεξία ησλ ζπλαδέιθσλ θαη λα πξνρσξήζεη ρσξίο άιιεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ
απόδνζε ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο, θαζώο θαη ζηελ νξηζηηθή – νξγαληθή
ηνπνζέηεζε ησλ κεηαηαγκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ κε θνηλώλ - λέσλ εηδηθνηήησλ ΠΕ05,
ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19/20 θαη ΠΕ32 ηεο Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο.

2. Αλάζεζε ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο γηα θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία
Καιύθζεθε κία ζέζε ΠΕ70 ππεξσξηαθήο δηδαζθαιίαο, ζε ζρνιείν ηεο Ηιηνύπνιεο, 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 θαη ην άξζξν 3 ηνπ Ν.4473/2017.
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).
ύκθσλα κε ην άξζξν 20, πεξ. Γ, παξ. 1 ηνπ Ν.4354/2015 γηα ην εθπαηδεπηηθό
πξνζσπηθό ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αλάζεζε δηδαζθαιίαο
ηνπ καζήκαηνο ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ, πξναηξεηηθήο ή ππνρξεσηηθήο (επηκίζζην), ε σξηαία
ακνηβή νξίδεηαη ζην πνζό ησλ δέθα (10) επξώ θαη γηα κέρξη είθνζη (20) ώξεο κεληαίσο.
3. Υνξήγεζε αδεηώλ άζθεζεο ηδησηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή
Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, κόληκσλ θαη
αλαπιεξσηώλ/ηξηώλ, πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηνπ θαη νη νπνίεο πιεξνύζαλ ηηο πξνϋπνζέζεηο
ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν.3528/2007 (έξγν πνπ ζπκβηβάδεηαη κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ, δελ παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη αζθείηαη εθηόο
εξγαζηαθνύ σξαξίνπ).
Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο
(Γηθαηνινγεηηθά – Αίηεζε) πξηλ ηελ έλαξμε ηεο άζθεζεο ηδησηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή
γηαηί δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ε άδεηα αλαδξνκηθά (έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. κε Α.Π.
77045/Δ1/13-05-2016 - Δλεκέξσζε γηα άδεηα άζθεζεο ηδησηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή).
Γελ είλαη επηηξεπηή ε ζέζε ηνπ ρξνληθνύ πεξηνξηζκνύ ησλ 10 σξώλ εβδνκαδηαίσο
θαηά ηε ρνξήγεζε άδεηαο ζε εθπαηδεπηηθό πξνο άζθεζε ηδησηηθνύ έξγνπ ζύκθσλα κε ην
έγγξαθν κε Α.Π. 63880/Δ1/23-04-2015 ηνπ Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (απάντηση τοσ σποσργείοσ σε
ερώτημα τοσ ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας).
4. Υνξήγεζε ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ
Σν ΠΤΠΕ έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ
εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ70 (ηίηινο «Θέαηξν θαη Εθπαίδεπζε» από ην Εζληθό Καπνδηζηξηαθό
Παλεπηζηήκην Αζελώλ).
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