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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  

 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΠΤΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΑΞΗ 04 

 
Σν ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε, ηην Σρίηη 14 Φεβροσαρίοσ 2017, κε ηα παξαθάησ 

ζέκαηα Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο: 

 

1. Σοποθεηήζεις - Αποζπάζεις εκπαιδεσηικών 

 

Σν ζπκβνχιην ηνπνζέηεζε (κε αίηεζή ηνπο) δχν εθπαηδεπηηθνχο ΠΕ70 ζε ιεηηνπξγηθά 

θελά ζην 9
ν
 Δ.. Ηιηνχπνιεο θαη ζην 6

ν
 Νέαο Φηιαδέιθεηαο σο ιεηηνπξγηθά ππεξάξηζκνπο. 

Οη ππεξαξηζκίεο πξνέθπςαλ απφ επηζηξνθέο εθπαηδεπηηθψλ ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε. 

Παξέκεηλαλ ζε εθθξεκφηεηα, απφ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε ηνπ ΠΤΠΕ, ηξεηο αηηήζεηο 

απφζπαζεο (κία ΠΕ70, κία ΠΕ60 θαη κία ΠΕ19) ιφγσ κε χπαξμεο ιεηηνπξγηθψλ θελψλ ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ δεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί. 

 

2. Αναγνώριζη προϋπηρεζίας αναπληρωηών εκπαιδεσηικών 

 
χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφλ: 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 δηεπθξηληζηηθή εγθχθιην ηνπ 

ΓΛΚ θαη ην ππ’ αξηζκφλ: 169228/Ε2/12-10-2016 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Π.Ε.Θ. θαη ηεο Επηηειηθήο 

Δνκήο ΕΠΑ ην ΠΤΠΕ αλαγλψξηζε ηηο πξνυπεξεζίεο αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε 

κηζζνινγηθή ηνπο εμέιημε. 

 

3. Υορήγηζη ζσνάθειας μεηαπηστιακών ηίηλων ζποσδών 
 

Σν ΠΤΠΕ έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο ρνξήγεζεο ζπλάθεηαο ΜΣ δχν εθπαηδεπηηθψλ 

ΠΕ60 (ηίηινη απφ ην Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ κε αλαγλψξηζε απφ ηνλ ΔΟΑΣΑΠ), κηαο 

εθπαηδεπηηθνχ ΠΕ06 (ηίηινο απφ ην Ειιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην) θαη δχν εθπαηδεπηηθψλ 

ΠΕ70 (ηίηινη απφ ην Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ κε αλαγλψξηζε απφ ηνλ ΔΟΑΣΑΠ θαη 

απφ ην Ειιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην). 

 

4. Υορήγηζη αδειών άζκηζης ιδιωηικού έργοσ με αμοιβή 

 

΄Εγηλαλ δεθηέο φιεο νη αηηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ, θαζψο πιεξνχζαλ 

ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν.3528/2007 (έξγν πνπ ζπκβηβάδεηαη κε ηα θαζήθνληα 

ηεο ζέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δελ παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη 

εθηφο εξγαζηαθνχ σξαξίνπ). 

Οη ελδηαθεξφκελνη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ κε ακνηβή γηαηί δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ε άδεηα αλαδξνκηθά 

(ζτεηικό έγγραθο ηοσ ΤΠ.Π.Ε.Θ. με Α.Π. 77045/Ε1/13-05-2016 - Ενημέρωζη για άδεια 

άζκηζης ιδιωηικού έργοσ με αμοιβή).  
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5. σμπλήρωζη ωραρίοσ εκπαιδεσηικών ειδικοηήηων 

 

Με απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ δηαηέζεθε (κε αίηεζή ηεο) εθπαηδεπηηθφο ΠΕ11, γηα ην 

ππφινηπν ηνπ δηδαθηηθνχ ηεο σξαξίνπ, ζην 9
ν
 Δ.. Δάθλεο. 

 

6. Απόλσζη εκπαιδεσηικού λόγω ζωμαηικής ανικανόηηηας 

Καηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο εθπαηδεπηηθνχ ΠΕ70 πξνο ηε Δεπηεξνβάζκηα 

Τγεηνλνκηθή Επηηξνπή (ε νπνία θαη εηζεγήζεθε ηελ απφιπζε) ην ΠΤΠΕ απνθάζηζε ηελ 

απφιπζε (άξζξν 153 ηνπ Ν.3528/2007). 

 

7. Αναγνώριζη προϋπηρεζίας εκπαιδεσηικού ΠΕ11 

 

Σν ΠΤΠΕ ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4354/2015 θαη ην άξζξν 82 ηνπ Ν.4368/2016 αλαγλψξηζε 

ηελ πξνυπεξεζία εθπαηδεπηηθνχ ΠΕ11 ζηελ Ειιεληθή Ιζηηνπιντθή Οκνζπνλδία θαη ηελ 

Ειιεληθή Φίιαζιε Οκνζπνλδία Αληηζθαίξηζεο (ΝΠΙΔ) γηα κηζζνινγηθή εμέιημε. Σα 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ζα ηζρχζνπλ απφ 01/01/2018. 

 

8. Ανάκληζη απόθαζης για καη’ οίκον διδαζκαλία 

 

Σν ζπκβνχιην, αθνχ έιαβε ππφςε ηνπο ιφγνπο πνπ επηθαιείηαη εθπαηδεπηηθφο ΠΕ60 ζηελ 

αίηεζή ηεο, αλαθάιεζε πξνεγνχκελε απφθαζή ηνπ γηα αλάζεζε θαη’ νίθνλ δηδαζθαιίαο. Η 

ζέζε ζα πξνθεξπρζεί εθ λένπ. 

 

9. Αλλαγή καθηκόνηων εκπαιδεσηικών ΠΕ70 

 

Καηφπηλ ππνβνιήο αηηήκαηνο δχν εθπαηδεπηηθψλ ΠΕ70 θαη ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Επηηξνπήο, ην ΠΤΠΕ απνθάζηζε ηελ αλάζεζε δηνηθεηηθνχ 

έξγνπ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017. 

 

Τ.Γ. Καη΄ εμαίξεζε, ζπδεηήζεθαλ ην 7
ν
, ην 8

ν
 θαη ην 9

ν
 ζέκα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαλ 

ζηελ Ηκεξήζηα Δηάηαμε, επεηδή ηα παξφληα ηαθηηθά κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζπκθψλεζαλ γηα 

ηε ζπδήηεζή ηνπο (άξζξν 14, παξ. 9 ηνπ Ν.2690/1999). 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

Αηξεηφο ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο 

 

 


