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Το ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας συνεδρίασε, την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015, με τα παρακάτω θέματα
Ημερήσιας Διάταξης:

1. Αποσπάσεις – Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών
Το συμβούλιο τοποθέτησε προσωρινά σε λειτουργικά κενά, ύστερα από αίτησή τους, δύο
εκπαιδευτικούς που βρίσκονταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ.
Το ΠΥΣΠΕ κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν οι αιρετοί) έκανε δεκτή την παράταση
δίμηνης υποχρεωτικής απόσπασης εκπαιδευτικού ΠΕ70 στο 58ο Δ.Σ. Αθηνών. Η
απόσπαση είχε πραγματοποιηθεί με απόφαση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ
1340/2002, άρθρο 18, παρ. 6).

2. Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Το συμβούλιο ύστερα από την υποβολή ερωτήματος προς το Υπουργείο Παιδείας για το
αν εκπαιδευτικός που βρίσκεται σε άδεια ανατροφής, μπορεί να ασκήσει έργο με αμοιβή,
απέρριψε τη σχετική αίτηση με βάση το απαντητικό έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.. Επίσης
τροποποίησε προηγούμενη απόφαση του ως προς τον χρόνο υλοποίησης ιδιωτικού έργου.
Ικανοποιήθηκαν οι αιτήσεις που πληρούσαν τις προϋποθέσεις (έργο που συμβιβάζεται με
τα καθήκοντα της θέσης του εκπαιδευτικού, δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της
υπηρεσίας του και εκτός εργασιακού ωραρίου).
Επισημαίνω ότι η άδεια χορηγείται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και
όχι αναδρομικά.
Σύμφωνα με το έγγραφο με Α.Π. 63880/Ε1/23-04-2015 του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (ύστερα από
ερώτημα του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας) δεν είναι επιτρεπτή η θέση του χρονικού περιορισμού
των 10 ωρών εβδομαδιαίως κατά τη χορήγηση άδειας σε εκπαιδευτικό προς άσκηση
ιδιωτικού έργου.

3. Χορήγηση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
΄Εγιναν δεκτές οι αιτήσεις χορήγησης συνάφειας τριών εκπαιδευτικών ΠΕ70 καθώς
πληρούσαν τις προϋποθέσεις (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών).
5. Απόλυση εκπαιδευτικών λόγω σωματικής ανικανότητας
Κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος δύο εκπαιδευτικών ΠΕ70 προς τη Δευτεροβάθμια
Υγειονομική Επιτροπή (η οποία και εισηγήθηκε την απόλυση) το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε την
απόλυση τους (Ν.3528/2007, άρθρο 153).

6. Κατ’ οίκον διδασκαλία
Θα γίνει εκ νέου προκήρυξη μιας θέσης για περιοχή του Δήμου Αθηναίων.
Εξετάζονται κατά προτεραιότητα αιτήσεις εκπαιδευτικών που έχουν τα προσόντα του
άρθρου 21 παρ. 1.3 του Ν.3699/2008 (μεταπτυχιακές σπουδές - μετεκπαίδευση στην Ειδική
Αγωγή) και σε περίπτωση έλλειψης αυτών, αιτήσεις ενδιαφερομένων με προϋπηρεσία σε
ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους. Η κατ’ οίκον διδασκαλία δεν
παρέχεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό ΕΑΕ παρά μόνο, εάν γνωματεύσει σχετικά το
οικείο ΚΕΔΔΥ (Ν.4186/13, άρθρο 28, παρ. 8).
7. Χορήγηση συνάφειας διδακτορικού τίτλου
΄Εγινε δεκτή η αίτηση χορήγησης συνάφειας καθώς πληρούσε τις προϋποθέσεις (Πάντειο
Πανεπιστήμιο).
8. Εκπρόθεσμη αίτηση – δήλωση οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικού
Απορρίφθηκε λόγω συγκεκριμένης και αποκλειστικής προθεσμίας υποβολής των
δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης (Εγκύκλιος μεταθέσεων Π.Ε. 2014-2015 με Αρ. Πρωτ.:
Γ.Υ.11314/31-10-2014).

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών
Αιτήσεις παραίτησης μπορούν να υποβληθούν μέχρι και 30 Απριλίου σύμφωνα με το
άρθρο 36, παρ. 20 του Ν.4186/2013, με τον οποίο έγινε αντικατάσταση της παρ. 2 του
άρθρου 4 του Ν.3687/2008, όπως είχε τροποποιηθεί με την περίπτωση β΄ της παρ. 6 του
άρθρου 329 του Ν. 4072/2012. Με το τέλος του διδακτικού έτους, η παραίτηση θεωρείται
ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση.
Ανάκληση αίτησης παραίτησης λόγω μη ύπαρξης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το
εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007.
Οι αιτήσεις παραίτησης που υποβάλλονται μετά την 31η Μαΐου, καθώς και κατά τη
διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού
Συμβουλίου (Κ.Υ.Σ.Π.Ε) για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι
οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου
Νοσοκομείου ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.
Υ.Γ. Κατ΄ εξαίρεση, συζητήθηκε το 8ο θέμα που δεν περιλαμβάνονταν στην Ημερήσια
Διάταξη, επειδή ήταν παρόντα όλα τα τακτικά μέλη του συμβουλίου και συμφώνησαν για τη
συζήτησή του (Ν.2690/1999, άρθρο 14, παρ. 9).
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