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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΠΤΠΔ Α΄ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΑΞΗ 01
Α) Σν ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε, ηελ Πέκπηε 11 Ιαλνπαξίνπ 2018, κε ηα
παξαθάησ ζέκαηα Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο:
1. Απόιπζε εθπαηδεπηηθνύ ιόγσ ζσκαηηθήο αληθαλόηεηαο
Καηόπηλ ππνβνιήο ζρεηηθνύ αηηήκαηνο εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ06 πξνο ηε Δεπηεξνβάζκηα
Τγεηνλνκηθή Επηηξνπή (ε νπνία θαη εηζεγήζεθε ηελ απόιπζε) ην ΠΤΠΕ απνθάζηζε ηελ
απόιπζε ηεο (άξζξν 153 ηνπ Ν.3528/2007).
2. Υνξήγεζε ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ ζπνπδώλ
Σν ΠΤΠΕ έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο ρνξήγεζεο ζπλάθεηαο ΜΣ ηξηώλ εθπαηδεπηηθώλ
ΠΔ70 (ηίηινη από ην Ειιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην θαη Παλεπηζηήκην Κύπξνπ κε
αλαγλώξηζε από ηνλ ΔΟΑΣΑΠ), ηξηώλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ60 (Ειιεληθό Αλνηρηό
Παλεπηζηήκην, Υαξνθόπεην Παλεπηζηήκην θαη Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο κε αλαγλώξηζε από
ηνλ ΔΟΑΣΑΠ), κηαο εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ16.01 (Ειιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην) θαη κηαο
εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ05 (Ειιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην).
3. Απνζπάζεηο – Πξνζσξηλέο ηνπνζεηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ
Σν ζπκβνύιην θάιπςε ιεηηνπξγηθά θελά ΠΕ70 κε επηζηξνθέο εθπαηδεπηηθώλ (άδεηεο
δηαθόξσλ εηδώλ) ζηα 1ν, 41ν, 51ν, 57ν, 70ν Αζελώλ θαη 3ν Δ Ζσγξάθνπ.
Σνπνζεηήζεθε εθπαηδεπηηθόο ΠΕ20 -ζηε δηάζεζε ηνπ ΠΤΠΕ- γηα ζπκπιήξσζε ηνπ
δηδαθηηθνύ ηνπ σξαξίνπ, ζε ιεηηνπξγηθά θελά ζην 58ν, 44ν θαη 152ν Δ.. Αζελώλ.
Απνζπάζηεθε εθπαηδεπηηθόο ΠΕ60 ζε ιεηηνπξγηθό θελό ζην Σκήκα Έληαμεο ηνπ 1νπ
Νεπηαγσγείνπ Γαιαηζίνπ.
4. Αλάζεζε δηνηθεηηθνύ έξγνπ
Καηόπηλ ππνβνιήο αηηήκαηνο εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ70 θαη ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο
Πξσηνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Επηηξνπήο, ην ΠΤΠΕ πξόηεηλε ηελ αλάζεζε δηνηθεηηθνύ
έξγνπ γηα ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνύ δηδαθηηθνύ ηεο σξαξίνπ (άξζξν 33, παξ. 5 ηνπ
Ν.4386/2016) γηα ην ζρνιηθό έηνο 2017-2018.
5. Αλάθιεζε απόθαζεο γηα θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία
Σν ζπκβνύιην, αθνύ έιαβε ππόςε ηνπο ιόγνπο πνπ επηθαιείηαη αλαπιεξσηήο
εθπαηδεπηηθόο ΠΕ60.50 ζηελ αίηεζή ηνπ, αλαθάιεζε πξνεγνύκελε απόθαζή ηνπ γηα αλάζεζε
θαη’ νίθνλ δηδαζθαιίαο. Η ζέζε πξνθεξύρζεθε εθ λένπ.

6. Υνξήγεζε αδεηώλ άζθεζεο ηδησηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή
΄Εγηλαλ δεθηέο όιεο νη αηηήζεηο (κόληκσλ θαη αλαπιεξσηώλ/ηξηώλ εθπαηδεπηηθώλ) πνπ
ηέζεθαλ ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ, θαζώο 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. (απάληεζε ηνπ ππνπξγείνπ ζε
εξώηεκα ηνπ ΠΥΣΠΕ Α΄ Αζήλαο).
7. Δθπξόζεζκεο αηηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα νξηζηηθή ηνπνζέηεζε
Σν ΠΤΠΕ δελ έθαλε δεθηέο, κε ςήθνπο 3-2 (κεηνςήθεζαλ νη αηξεηνί), ηηο αηηήζεηο δύν
εθπαηδεπηηθώλ ΠΕ19 γηα νξηζηηθή ηνπνζέηεζε. Οη αηηήζεηο απνξξίθζεθαλ ιόγσ
ζπγθεθξηκέλεο θαη απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ νξηζηηθήο
ηνπνζέηεζεο θαη βειηίσζεο ζέζεο (εγθύθιηνο κεηαζέζεσλ εθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. 20172018 κε Αξ. Πξση.: 190077/Ε1/6-11-2017 θαη εγθύθιηνο παξάηαζεο ππνβνιήο αηηήζεσλ
κεηάζεζεο κε Αξ. Πξση.: 201238/Ε1/20-11-2017 ηνπ ΤΠ.Π.Ε.Θ.).
8. Δμέηαζε ελζηάζεσλ εθπαηδεπηηθώλ
Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηέο ηηο ελζηάζεηο κηαο εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ70 θαη κηαο
εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ07 σο πξνο ηα κόξηα ζπλππεξέηεζεο θαη ηα κόξηα θνίηεζεο ηέθλνπ ζε ΑΕΘ
αληίζηνηρα. Απέξξηςε ηηο ελζηάζεηο ελόο εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ16.01 θαη κηαο εθπαηδεπηηθνύ
ΠΕ60 ιόγσ εθπξόζεζκεο θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθώλ σο πξνο ηα κόξηα εληνπηόηεηαο θαη ηα
κόξηα ζπλππεξέηεζεο/ζπνπδώλ ηέθλνπ αληίζηνηρα.
9. Πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθνύ κε κεξηθή δηάζεζε από ην ΠΤΓΔ Α΄
Αζήλαο
Σν ζπκβνύιην ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθό ΠΕ20, γηα ζπκπιήξσζε ηνπ δηδαθηηθνύ ηνπ
σξαξίνπ, ζε ιεηηνπξγηθά θελά ζην 44ν θαη ην 152ν Δ.. Αζελώλ.
10. Καη’ νίθνλ δηδαζθαιία
Καιύθζεθαλ δύν ζέζεηο ΠΕ70 ππεξσξηαθήο δηδαζθαιίαο, 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.

Καη’ εμαίξεζε, ζπδεηήζεθαλ ην 9ν θαη 10ν ζέκα πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηελ Ηκεξήζηα
Δηάηαμε, επεηδή ηα παξόληα ηαθηηθά κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζπκθώλεζαλ γηα ηε ζπδήηεζή ηνπο
(άρθρο 14, παρ. 9 του Ν.2690/1999).
Β) πλεδξίαζε ΠΤΠΔ σο πκβνύιην Δπηινγήο
1) Γηακόξθσζε απόθαζεο επηινγήο Τπνδηεπζπληή ηνπ 105νπ 14/ζ Γ.. Αζελώλ
ύκθσλα κε ην άξζξν 7, παξ. 2 ηνπ Ν.2690/1999 …«Τα κνλνκειή όξγαλα, θαζώο θαη ηα
κέιε ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ, νθείινπλ λα απέρνπλ από θάζε ελέξγεηα ή δηαδηθαζία πνπ
ζπληζηά ζπκκεηνρή ζε ιήςε απόθαζεο ή δηαηύπσζε γλώκεο ή πξόηαζεο εθόζνλ: α) ε
ηθαλνπνίεζε πξνζσπηθνύ ζπκθέξνληόο ηνπο ζπλδέεηαη κε ηελ έθβαζε ηεο ππόζεζεο, ή β) είλαη
ζύδπγνη ή ζπγγελείο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο, θαη΄ επζεία κελ γξακκή απεξηνξίζησο, εθ
πιαγίνπ δε έσο θαη ηέηαξηνπ βαζκνύ, κε θάπνηνλ από ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, ή γ) έρνπλ
ηδηαίηεξν δεζκό ή ηδηάδνπζα ζρέζε ή ερζξόηεηα κε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο.» ην ζπκβνύιην
απνθάζηζε ηελ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο.
2) Σνπνζέηεζε Γηεπζπληή ζην 2ν Γ.. ΔΛΔΠΑΠ
Με απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο Αηηηθήο, ζύκθσλα κε ηηο
παξαγξάθνπο 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4473/2017, ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ
Π.Τ..Π.Ε. Α΄ Αζήλαο, σο πκβνύιην Επηινγήο Δηεπζπληώλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ,
ηνπνζεηήζεθε Γηεπζπληήο -ζηελ θελσζείζα ζέζε ηνπ 2νπ Γ.. ΔΛΔΠΑΠ- ν Λ.
Γηαλληθόπνπινο γηα ην ππόινηπν ηεο ηξηεηνύο ζεηείαο, ε νπνία ιήγεη ζηηο 31-07-2020.
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