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ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΠΤΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΑΞΗ 09 

 
Σν ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε, ηην Πέμπηη 26 Μαΐος 2016, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα 

Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο: 

 

1. Υοπήγηζη αδειών άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή 

 

Ιθαλνπνηήζεθαλ νη αηηήζεηο πνπ 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). 

Αποππίθθηκαν αιηήζειρ αναδπομικήρ σοπήγηζηρ. 

Επιζημαίνω όηι δεν μποπεί να σοπηγηθεί αναδπομικά άδεια άζκηζηρ ιδιωηικού 

έπγος με αμοιβή και δεν είναι επιηπεπηή η θέζη ηος σπονικού πεπιοπιζμού ηων 10 ωπών 

εβδομαδιαίωρ καηά ηη σοπήγηζη ηηρ άδειαρ (έγγπαθο με Α.Π. 77045/Ε1/13-05-2016 ηος 

ΤΠ.Π.Ε.Θ - Επωηήμαηα για άδεια άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή).   

 

2. Πποζωπινέρ ηοποθεηήζειρ εκπαιδεςηικών 

 

Σν ζπκβνύιην ηνπνζέηεζε πξνζσξηλά ζε ιεηηνπξγηθά θελά, ύζηεξα από αίηεζή ηνπο, 

εθπαηδεπηηθνύο πνπ ήηαλ ζηε δηάζεζε ηνπ ΠΤΠΕ (επηζηξνθέο από άδεηεο δηαθόξσλ εηδώλ). 

 

3. Υοπήγηζη ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακών ηίηλων ζποςδών 
 

΄Εγηλαλ δεθηέο νη αηηήζεηο ρνξήγεζεο ζπλάθεηαο ΜΣ ηεζζάξσλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΕ70, 

θαζώο πιεξνύζαλ ηηο πξνϋπνζέζεηο (δύν ηίηινη από ην Εζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην 

Αζελώλ, έλαο ηίηινο από ην Υαξνθόπεην Παλεπηζηήκην θαη έλαο ηίηινο από ην Παλεπηζηήκην 

Παηξώλ). 

Απνξξίθζεθε αίηεζε εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ70 γηα αναδπομική σοπήγηζη ζςνάθειαρ ΜΣ 

θαη κηζζνινγηθήο πξνώζεζεο θαηά 2 ΜΚ ζην λέν κηζζνιόγην ζύκθσλα κε ηνλ Ν.4354/2015, 

άξζξν 9, παξ. 3α. Η ζςνάθεια (ηίηινο από ην Εζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ) 

σοπηγήθηκε από ηην ημεπομηνία ςποβολήρ ηηρ αίηηζηρ. 

 

4. Αναπλήπωζη Διεςθύνηπιαρ, Τποδιεςθύνηπιαρ και Πποϊζηαμένηρ Νηπιαγωγείος  

 

ύκθσλα κε ηνλ Ν.4354/2015, άξζξν 16, παξ. 2 (προζωρινή αποσζία, καηά ηη διάρκεια 

θεζμοθεηημένων αδειών, πλην ηης κανονικής, για ζσνετόμενο διάζηημα άνω ηοσ ενός μήνα) ην 

ΠΤΠΕ όξηζε αλαπιεξώηξηεο ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ, νη νπνίεο θαη ζα ιακβάλνπλ ην 

επίδνκα ζέζεο επζύλεο κέρξη ηελ νξηζηηθή επηζηξνθή ησλ δηθαηνύρσλ ζηα θαζήθνληά ηνπο. 
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5. Καη’ οίκον διδαζκαλία 

 

Καιύθζεθε κία θελή ζέζε ΠΕ60 (πεξηνρή Παηήζηα) ππεξσξηαθήο δηδαζθαιίαο, γηα κία 

ώξα ηελ εκέξα θαη ζπλνιηθά πέληε ώξεο ηελ εβδνκάδα. 

Εμεηάδνληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα αηηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ ηα πξνζόληα ηνπ 

άξζξνπ 21 παξ. 1.3 ηνπ Ν.3699/2008 (κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο - κεηεθπαίδεπζε ζηελ Εηδηθή 

Αγσγή) θαη ζε πεξίπησζε έιιεηςεο απηώλ, αηηήζεηο ελδηαθεξνκέλσλ κε πξνϋπεξεζία ζε 

ΜΕΑΕ θαη ΚΕΔΔΤ ηνπιάρηζηνλ ελόο δηδαθηηθνύ έηνπο. Η θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία δελ 

παξέρεηαη ππνρξεσηηθά από εθπαηδεπηηθό ΕΑΕ παξά κόλν, εάλ γλσκαηεύζεη ζρεηηθά ην 

νηθείν ΚΕΔΔΤ (Ν.4186/13, άξζξν 28, παξ. 8). 

 

6. Ένηαξη εκπαιδεςηικού ζε ειδική καηηγοπία μεηάθεζηρ 

 

Απνξξίθζεθε αίηεζε εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ11 γηα ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

Π.Δ.50/1996 (εηδηθέο θαηεγνξίεο κεηάζεζεο) θαζώο δελ πιεξνύζε ηηο πξνϋπνζέζεηο. 

 

7. Ανάκληζη καη’ οίκον διδαζκαλίαρ 

 

Αλαθιήζεθε, ύζηεξα από αίηεζε εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ70, θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία.  

 

 

8. Αναγνώπιζη πποϋπηπεζίαρ εκπαιδεςηικού ΠΕ70 

 

Σν ΠΤΠΕ αλαγλώξηζε ηελ πξνϋπεξεζία εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ70 ζε Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.4354/2015, 

άξζξα 7 θαη 11). Η πξνϋπεξεζία ζα πξνζκεηξεζεί γηα κηζζνινγηθή εμέιημε κεηά ηελ 

01/01/2018. 

 
 

Σάθεο Ρνπκπήο 

Αηξεηόο ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο 

 

 

 


