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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 47 

 
Σν ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε, ηην Παπαζκεςή 8 Δεκεμβπίος 2017, κε ηα παξαθάησ 

ζέκαηα Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο: 
 

1. Υοπήγηζη αδειών άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή 
 

΄Δγηλαλ δεθηέο όιεο νη αηηήζεηο (μόνιμων και αναπληπωηών/ηπιών εκπαιδεςηικών) πνπ 

ηέζεθαλ ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ, θαζώο πιεξνύζαλ ηηο πποϋποθέζειρ ηος άπθπος 31 ηος 

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 ζα πξέπεη να ςποβάλλοςν ηιρ αιηήζειρ ηοςρ (βλ. 

Δικαιολογηηικά – Αίηηζη) ππιν ηην έναπξη ηηρ άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή 
γηαηί δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ε άδεηα αλαδξνκηθά (βλ. ζσεηικό 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. (ύστερα από ερώτημα τοσ 

ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας). 
 

2. Πποζωπινή ηοποθέηηζη εκπαιδεςηικού  
 

Σνπνζεηήζεθε εθπαηδεπηηθόο ΠΔ70 -ζηε δηάζεζε ηεο Α΄ Αζήλαο κε απόζπαζε από άιιν 

ΠΤΠΔ- ζην 52
ν
 Γ Αζελώλ. 

 

3. Υοπήγηζη ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακών ηίηλων ζποςδών 
 

Σν ΠΤΠΔ έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο ρνξήγεζεο ζπλάθεηαο ΜΣ δύν εθπαηδεπηηθώλ 

ΠΔ70 (ηίηινη "πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε" ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ ηνπ 

Διιεληθνύ Αλνηρηνύ Παλεπηζηεκίνπ). 
 

4. Σοποθεηήζειρ - αποζπάζειρ εκπαιδεςηικών  
 

Σν ζπκβνύιην ηνπνζέηεζε (κε αίηεζή ηνπο) δύν εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ70, κία εθπαηδεπηηθό 

ΠΔ60, κία εθπαηδεπηηθό ΠΔ06 θαη κία εθπαηδεπηηθό ΠΔ11 -ζηε δηάζεζε ηνπ ΠΤΠΔ κεηά 

από επηζηξνθέο εθπαηδεπηηθώλ ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε- ζε ιεηηνπξγηθά θελά ζην 4
ν
 Γ 

Ηιηνύπνιεο, ζην 5
ν
 Γ Βύξσλα, ζην 40

ν
 Νεπηαγσγείν Αζελώλ, ζην 7

ν
 Γ Γαιαηζίνπ θαη 

ζην 8
ν
 Γ Βύξσλα αληίζηνηρα. 
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5. Πποζωπινή ηοποθέηηζη εκπαιδεςηικού με μεπική διάθεζη από ηο ΠΤΔΕ Α΄ 

Αθήναρ 

 

Σν ζπκβνύιην ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθό ΠΔ05, γηα ζπκπιήξσζε ηνπ δηδαθηηθνύ ηεο 

σξαξίνπ, ζε ιεηηνπξγηθό θελό ζην 91
ν
 Γ.. Αζελώλ. 
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