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ΠΡΟ: Γ. ΤΛΛΟΓΩΝ ΔΚΠ/ΚΩΝ Π.Δ. Α΄ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΙΝ.:ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ Γ/ΝΗ Π.Δ. Α΄ ΑΘΗΝΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΠΤΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΑΞΗ 03
Α) Σο ΠΤΠΕ Α΄ Αθήναρ ζςνεδπίαζε, ηην Πέμπηη 1 Φεβποςαπίος 2018, με ηα
παπακάηω θέμαηα Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ:
1. Υοπήγηζη ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακών ηίηλων ζποςδών
Σν ΠΤΠΔ έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο ρνξήγεζεο ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ
ηεζζάπων εκπαιδεςηικών ΠΕ70 (ηίηινη από ην Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο, ην Παλεπηζηήκην
FREDERICK UNIVERSITY Κύπξνπ κε αλαγλώξηζε από ηνλ ΓΟΑΣΑΠ θαη ην Διιεληθό
Αλνηρηό Παλεπηζηήκην), θαζώο θαη μιαρ εκπαιδεςηικού ΠΕ60 (ηίηινο από ην Παλεπηζηήκην
Λεπθσζίαο).
2. Υοπήγηζη αδειών άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή
Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο (μόνιμων και αναπληπωηών/ηπιών
εκπαιδεςηικών) πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη 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).
ύκθσλα κε ηα άξζξα 31 & 32 ηνπ Ν.3528/2007 αποππίθθηκε αίηεζε εθπαηδεπηηθνύ
ΠΔ70 γηα ζςμμεηοσή ζε Ιδιωηική Κεθαλαιοςσική Εηαιπεία.
Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη να ςποβάλοςν ηιρ αιηήζειρ ηοςρ
(Δικαιολογηηικά – Αίηηζη) ππιν ηην έναπξη ηηρ άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή
γηαηί δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ε άδεηα αλαδξνκηθά (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. (απάντηση τοσ σποσργείοσ σε
ερώτημα τοσ ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας).
3. Διάθεζη εκπαιδεςηικών για ηη ζςμπλήπωζη ηος ςποσπεωηικού ηοςρ ωπαπίος
μεηά ηην αλλαγή καθηκόνηων από διδακηικά ζε διοικηηικά
Καηόπηλ ππνβνιήο αηηήκαηνο ηεζζάπων εκπαιδεςηικών ΠΕ70, μιαρ εκπαιδεςηικού
ΠΕ60 θαη ζρεηηθή ειζήγηζη ηηρ Ππωηοβάθμιαρ Τγειονομικήρ Επιηποπήρ ην ΠΤΠΔ
πξόηεηλε ηελ αλάζεζε δηνηθεηηθνύ έξγνπ γηα ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνύ δηδαθηηθνύ
ηνπο σξαξίνπ (άπθπο 33, παπ. 5 ηος Ν.4386/2016) γηα ην ζρνιηθό έηνο 2017-2018.
4. Σποποποίηζη πποζωπινήρ ηοποθέηηζηρ εκπαιδεςηικού ΠΕ05
Σνπνζεηήζεθε πξνζσξηλά, κε αίηεζή ηεο, ζηα 108ν Γ.. Αζελώλ θαη 5ν Γ.. Βύξσλα.

5. Σποποποίηζη διάθεζηρ εκπαιδεςηικού για ηη ζςμπλήπωζη ηος ςποσπεωηικού
ηηρ ωπαπίος μεηά ηην αλλαγή καθηκόνηων από διδακηικά ζε διοικηηικά
Σν ζπκβνύιην αλέβαιε ηε ζπδήηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο γηα ηελ επόκελε
ζπλεδξίαζε.
6. Εκππόθεζμερ αιηήζειρ εκπαιδεςηικών για οπιζηική ηοποθέηηζη
Σν ΠΤΠΔ δεν έκανε δεκηέρ, κε ςήθνπο 3-2 (κεηνςήθεζαλ νη αηξεηνί), ηηο αηηήζεηο δύν
εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ19 γηα νξηζηηθή ηνπνζέηεζε. Οη αηηήζεηο απνξξίθζεθαλ λόγω
ζςγκεκπιμένηρ και αποκλειζηικήρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηων δηλώζεων οπιζηικήρ
ηοποθέηηζηρ και βεληίωζηρ θέζηρ (εγκύκλιορ μεηαθέζεων εκπαιδεςηικών Π.Ε. 20172018 κε Αξ. Πξση.: 190077/Δ1/6-11-2017 θαη εγκύκλιορ παπάηαζηρ ςποβολήρ αιηήζεων
μεηάθεζηρ κε Αξ. Πξση.: 201238/Δ1/20-11-2017 ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ.).
7. Αποζπάζειρ εκπαιδεςηικών
Σν ζπκβνύιην θάιπςε ιεηηνπξγηθά θελά ΠΔ70 ζην 2ν Γ.. Γάθλεο θαη ΠΔ11 ζην 3ν Γ..
Τκεηηνύ. Μεηά θαη ηηο ηειεπηαίεο πξνζιήςεηο αλαπιεξσηώλ/ηξηώλ, όπνπ ζηελ Α΄ Αζήλαο
πξνζιήθζεθε ειάρηζηνο αξηζκόο αλαπιεξσηώλ/ηξηώλ εθπαηδεπηηθώλ, θαζίζηαηαη πιένλ
ζαθέο όηη ηα θελά ζα θαιύπηνληαη εθ ησλ ελόλησλ, θπξίσο κε επηζηξνθέο εθπαηδεπηηθώλ από
άδεηεο δηαθόξσλ εηδώλ. Ήδε θελά ΠΔ70 ζηα 81ν θαη 103ν Γ.. Αζελώλ παξακέλνπλ
αθάιππηα ιόγσ κε πξόζιεςεο αλαπιεξσηώλ/ηξηώλ ΠΔ70 ζηελ ηειεπηαία θάζε.
8. Ένηαξη ζε ειδική καηηγοπία μεηάθεζηρ
Τπνβιήζεθε κία αίηεζε ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Δ.50/1996
(εηδηθέο θαηεγνξίεο κεηάζεζεο), ε νπνία θαη έγηλε δεθηή (πηζηνπνίεζε από ΚΔΠΑ).
Ειδικέρ καηηγοπίερ για ηιρ ενηόρ ΠΤΠΕ μεηαθέζειρ - ηοποθεηήζειρ είναι αςηέρ πος
αναθέπονηαι ζηο άπθπο 13 ηος Π.Δ.50/1996 (πεπ. α΄ και γ΄), ζηην παπ. 8 ηος άπθπος 1
ηος Ν.3194/2003 και ζηο άπθπο 17 ηος Ν.3402/2005.
Με ηην ςπ’ απιθμόν 19 απόθαζη ηηρ 217ηρ/18.9.2008 Ολομέλειαρ ηος Κενηπικού
ςμβοςλίος Τγείαρ (ΚΕ..Τ.) ηηρ Γενικήρ Διεύθςνζηρ Δημόζιαρ Τγείαρ ηος Τποςπγείος
Τγείαρ και ηην ςπ’ απιθμόν 1/4, 05-02-2009 Ππάξη ηος ΚΤΠΕ θεωπείηαι όηι εμπίπηοςν
ζηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 13 «Ειδικέρ καηηγοπίερ μεηάθεζηρ» ηος Π.Δ. 50/1996 και οι
νόζοι Hodgkin, No Hodgkin και Willebrand.
ηιρ μεηαθέζειρ από ΠΤΠΕ ζε ΠΤΠΕ ειδικέρ καηηγοπίερ είναι και οι
αναθεπόμενερ ζηο άπθπο 6 ηος Ν.3454/2006 (πολύηεκνοι) και ζηο άπθπο 52 ηος
Ν.4115/2013 όπωρ ανηικαηαζηάθηκε από ηην παπ. 2 ηος άπθπος 39 ηος Ν.4403/2016
(γονείρ ενόρ (1) ανάπηπος ηέκνος, με ποζοζηό αναπηπίαρ 67%).
9. Ανάκληζη σοπήγηζηρ ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακού ηίηλος ζποςδών αναπληπωηή
εκπαιδεςηικού
Σν ΠΤΠΔ, θαηά πιεηνςεθία, αλαθάιεζε πξνεγνύκελε απόθαζε πνπ αθνξνύζε
ρνξήγεζε ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε
αλαπιεξσηή εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ70.
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