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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  

 

ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΠΤΠΔ Α΄ ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΑΞΗ 48 

 
Α) Σν ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε, ηελ Πέκπηε 21 Γεθεκβξίνπ 2017, κε ηα παξαθάησ 

ζέκαηα Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο: 

 

1. Δμέηαζε αίηεζεο εθπαηδεπηηθνύ γηα νξηζηηθή ηνπνζέηεζε ωο πξνο ηα κόξηα 

ζπλππεξέηεζεο 

 

Απνξξίθζεθε νκόθσλα αίηεζε ππνινγηζκνύ κνξίσλ ζπλππεξέηεζεο εθπαηδεπηηθνύ 

ΠΕ07, θαζώο από ηα έλζεκα ΙΚΑ ηνπ ζπδύγνπ δελ πξνθύπηεη όηη έρεη ζπκπιεξώζεη ηελ 

απαηηνύκελε δηεηία γηα ηα κόξηα ζπλππεξέηεζεο ζύκθωλα κε ηα ηζρύνληα ζηo άξζξν 16, 

παξ. 6β ηνπ Π.Γ.50/1996 (Μεηαζέζεηο-ηνπνζεηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε.) …«Προθεηκέλοσ 

περί εργαδοκέλωλ ζηολ ηδηωηηθό ηοκέα ή ειεύζερωλ επαγγεικαηηώλ, βεβαίωζε ηοσ 

αζθαιηζηηθού ηοσς θορέα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ θ.ι.π.) από ηελ οποία λα προθύπηεη όηη ο ή ε 

ζύδσγος εργάδεηαη ζηολ ηόπο ποσ δεηείηαη ε κεηάζεζε ηοσλάτιζηον ηα δύο ηελεσηαία τρόνια 

από ηην ημερομηνία σποβολής ηης αίηηζης θαη είλαη αζθαιηζκέλος ζηολ οηθείο αζθαιηζηηθό 

θορέα». 

 

2. Δθπξόζεζκεο αηηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ γηα νξηζηηθή ηνπνζέηεζε-βειηίωζε ζέζεο 

 

Σν ΠΤΠΕ δελ έθαλε δεθηέο, κε ςήθνπο 3-2 (κεηνςήθεζαλ νη αηξεηνί), ηηο αηηήζεηο κηαο 

εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ19 θαη ελόο εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ20 γηα νξηζηηθή ηνπνζέηεζε, θαζώο θαη κηαο 

εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ70 γηα βειηίσζε ζέζεο. Οη αηηήζεηο απνξξίθζεθαλ ιόγσ ζπγθεθξηκέλεο 

θαη απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ νξηζηηθήο ηνπνζέηεζεο θαη 

βειηίσζεο ζέζεο (εγθύθιηνο κεηαζέζεωλ εθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. 2017-2018 κε Αξ. Πξωη.: 

190077/Δ1/6-11-2017 θαη εγθύθιηνο παξάηαζεο ππνβνιήο αηηήζεωλ κεηάζεζεο κε Αξ. 

Πξωη.: 201238/Δ1/20-11-2017 ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ.). 

 

3. Αιιαγή Ωξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Παίδωλ «Αγία νθία» & ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ 54
νπ

 Νεπηαγωγείνπ Αζελώλ 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 2, παξ. 8 ηνπ Π.Γ.79/2017 εγθξίζεθε ε πξνηεηλόκελε αιιαγή 

σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ζην Δεκνηηθό ρνιείν ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ «Αγία νθία» θαη ην 

παξάξηεκα ηνπ 54
νπ

 Νεπηαγσγείνπ Αζελώλ -αθνξνύζε ηελ ώξα έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ 

καζεκάησλ- κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. 

 

4. Υνξήγεζε ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθώλ ηίηιωλ ζπνπδώλ 
 

Σν ΠΤΠΕ έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο ρνξήγεζεο ζπλάθεηαο ΜΣ πέληε εθπαηδεπηηθώλ 

ΠΕ70 (ηίηινη από ην Ειιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην, ην Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο κε 

αλαγλώξηζε από ηνλ ΔΟΑΣΑΠ, ην ΕΚΠΑ θαη ην Υαξνθόπεην Παλεπηζηήκην). 

http://takisroumpis.gr/
mailto:takisroumpis@yahoo.gr
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/%CE%A0.%CE%94.50_1996.pdf
http://takisroumpis.gr/?p=4655
http://takisroumpis.gr/?p=4703
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/pd_dimotiko_nipiagogeio.pdf


 

 

5. Αλαγλώξηζε πξνϋπεξεζίαο - Υνξήγεζε ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθώλ ηίηιωλ 

ζπνπδώλ αλαπιεξωηώλ/ηξηώλ εθπαηδεπηηθώλ 

 

Σν ΠΤΠΕ αλαγλώξηζε ηηο πξνϋπεξεζίεο θαη έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο ρνξήγεζεο 

ζπλάθεηαο ΜΣ αλαπιεξσηώλ/ηξηώλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε κηζζνινγηθή εμέιημε ησλ 

θαηόρσλ ηνπο ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκόλ: 2/31029/ΓΔΠ/06-05-2016 δηεπθξηληζηηθή 

εγθύθιην ηνπ ΓΛΚ  θαη ην ππ’ αξηζκόλ: 169228/Δ2/12-10-2016 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.ΠΔ.Θ. 

θαη ηεο Δπηηειηθήο Γνκήο ΔΠΑ. 
 

6. Υνξήγεζε αδεηώλ άζθεζεο ηδηωηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή 

  

΄Εγηλαλ δεθηέο όιεο νη αηηήζεηο (κόληκωλ θαη αλαπιεξωηώλ/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 (βι. 

Γηθαηνινγεηηθά – Αίηεζε) πξηλ ηελ έλαξμε ηεο άζθεζεο ηδηωηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή 
γηαηί δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ε άδεηα αλαδξνκηθά (βι. ζρεηηθό έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. κε 

Α.Π. 77045/Δ1/13-05-2016 - Δλεκέξωζε γηα άδεηα άζθεζεο ηδηωηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή).  

     Γελ είλαη επηηξεπηή ε ζέζε ηνπ ρξνληθνύ πεξηνξηζκνύ ηωλ 10 ωξώλ εβδνκαδηαίωο 

θαηά ηε ρνξήγεζε άδεηαο ζε εθπαηδεπηηθό πξνο άζθεζε ηδηωηηθνύ έξγνπ ζύκθωλα κε ην 

έγγξαθν κε Α.Π. 63880/Δ1/23-04-2015 ηνπ Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (ύζηερα από ερώηεκα ηοσ 

ΠΥΣΠΕ Α΄ Αζήλας). 

 

7. Απόζπαζε εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ70 εληόο ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο 

 

Απνξξίθζεθε αίηεζε απόζπαζεο εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ70 ιόγσ κε ύπαξμεο ιεηηνπξγηθώλ 

θελώλ. 

 

8. Σξνπνπνίεζε άδεηαο άζθεζεο ηδηωηηθνύ έξγνπ 

 

Σν ΠΤΠΕ ηξνπνπνίεζε, ύζηεξα από αίηεζε ηεο ελδηαθεξόκελεο εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ70, 

ην ρξνληθό δηάζηεκα πξνεγνύκελεο άδεηαο άζθεζεο έξγνπ κε ακνηβή. 

 

Καη’ εμαίξεζε, ζπδεηήζεθαλ ην 7
ν
 θαη 8

ν
 ζέκα πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηελ 

Ηκεξήζηα Γηάηαμε, επεηδή ηα παξόληα ηαθηηθά κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζπκθώλεζαλ γηα 

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

 

Β) πλεδξίαζε ΠΤΠΔ ωο πκβνύιην Δπηινγήο 

 

1. Σν Π.Τ..Π.Ε. Α΄ Αζήλαο, σο πκβνύιην Επηινγήο Δηεπζπληώλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ, 

επηθύξσζε -κεηά ηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο ηνπ πιιόγνπ Δηδαζθόλησλ ζύκθσλα κε ηα 

άξζξα 20 θαη 25 ηνπ λ.4327/2015 -ηελ ηνπνζέηεζε ηεο Π. Κνληνπνύινπ ζηε ζέζε ηεο 

Τπνδηεπζύληξηαο -ζηελ θελσζείζα ζέζε ηνπ 4
νπ

 Δ.. Τκεηηνύ- γηα ην ππόινηπν ηεο ηξηεηνύο 

ζεηείαο, ε νπνία ιήγεη ζηηο 31-07-2020. 

 

ΥΑΡΟΤΜΕΝΕ ΓΙΟΡΣΕ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 
 

Σάθεο Ρνπκπήο 

Αηξεηόο ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο 
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