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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 

22/12/2014 

 

 

Σν ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε ηη Γεσηέρα 22 Γεκεμβρίοσ 2014 κε ηα 

παξαθάησ ζέκαηα Η.Γ.: 

 

1. Γιεκδίκηζη αναδρομικού επιδόμαηος θέζης εσθύνης 

Υνξεγήζεθε ζε εθπαηδεπηηθφ ΠΔ70 απφ 1/9/2014 έσο θαη 21/9/2014, 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν αζθνχζε θαζήθνληα Γηεπζχληξηαο 

(Ν.4024/2011, άξζξν 18, παξ. 3). 

 

2. Toποθέηηζη αναπληρώηριας Γιεσθύνηριας ζηο 99o Γ.. Αθηνών 

Πξνηάζεθε λα ηνπνζεηεζεί, χζηεξα απφ αίηεζή ηεο θαη κέρξη ηελ επάλνδν 

ηεο Γηεπζχληξηαο, εθπαηδεπηηθφο ΠΔ70 πνπ είρε ράζεη ηε ζέζε ηεο σο 

Γηεπζχληξηα ιφγσ ζπγρψλεπζεο. 

 

3. Υορήγηζη αδειών άζκηζης ιδιφηικού έργοσ με αμοιβή 

Παξέκεηλαλ ζε εθθξεκφηεηα δχν αηηήζεηο (εθπαηδεπηηθφο ΠΔ16-δηδάζθνπζα 

ρνξσδίαο θαη εθπαηδεπηηθφο ΠΔ70-ζπκκεηνρή ζε Γ.. Αλψλπκεο Δηαηξείαο) 

ιφγσ ειιηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ιθαλνπνηήζεθαλ νη ππφινηπεο αηηήζεηο 

θαζψο πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο (έξγν πνπ ζπκβηβάδεηαη κε ηα 

θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, εθηφο εξγαζηαθνχ σξαξίνπ θαη 

κέρξη 10 ψξεο ηελ εβδνκάδα). 
 

4. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γ.. Ν. ΠΑΙΓΩΝ «Αγία οθία» 

Δγθξίζεθε ε πξνηεηλφκελε αιιαγή σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ζην Γεκνηηθφ 

ρνιείν ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ «Αγία νθία», πνπ αθνξνχζε ηελ ψξα 

έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ καζεκάησλ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. 
 

5. Υορήγηζη ζσνάθειας μεηαπηστιακών ηίηλφν ζποσδών 
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΄Δγηλαλ δεθηέο νη αηηήζεηο ρνξήγεζεο ζπλάθεηαο θαζψο πιεξνχζαλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο (επηθπξσκέλνη ηίηινη ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ ή ηίηινη 

εμσηεξηθνχ κε αλαγλψξηζε απφ ΓΟΑΣΑΠ). 
 

6. Προζφρινές ηοποθεηήζεις εκπαιδεσηικών 2014-2015 

Σν ζπκβνχιην έθαλε δεθηέο αηηήζεηο απφζπαζεο εθπαηδεπηηθψλ (κε 

δπλαηφηεηα αλαπιήξσζεο) θαη ηνπνζέηεζε πξνζσξηλά, κέρξη ηε ιήμε ηνπ 

δηδαθηηθνχ έηνπο, εθπαηδεπηηθνχο πνπ βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ ΠΤΠΔ 

(ιεηηνπξγηθέο ππεξαξηζκίεο απφ επηζηξνθέο, δηάζεζε απφ Γ.Δ., ζπκπιήξσζε 

σξαξίνπ). 

 

Σο ΠΤΠΔ καηά πλειουηθία (μειουήθηζαν οι αιρεηοί) έκανε δεκηή ηην 

παράηαζη ηφν δίμηνφν σποτρεφηικών αποζπάζεφν ποσ είταν 

πραγμαηοποιηθεί με απόθαζη ηης Γιεσθύνηριας Δκπαίδεσζης. 

 

7. Έγκριζη καη’ οίκον διδαζκαλίας 

Καιχθζεθαλ δχν θελέο ζέζεηο ΠΔ70 (πεξηνρέο Κνιηάηζνπ θαη Κππξηάδνπ) 

ππεξσξηαθήο δηδαζθαιίαο, γηα κία ψξα ηελ εκέξα θαη ζπλνιηθά πέληε ψξεο 

ηελ εβδνκάδα. 

Δμεηάδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα αηηήζεηο εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ ηα 

πξνζφληα ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 1.3 ηνπ Ν.3699/2008 (κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

- κεηεθπαίδεπζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή) θαη ζε πεξίπησζε έιιεηςεο απηψλ, 

αηηήζεηο ελδηαθεξνκέλσλ κε πξνυπεξεζία ζε ΜΔΑΔ θαη ΚΔΓΓΤ 

ηνπιάρηζηνλ ελφο δηδαθηηθνχ έηνπο. Η θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία δελ παξέρεηαη 

ππνρξεσηηθά απφ εθπαηδεπηηθφ ΔΑΔ παξά κφλν, εάλ γλσκαηεχζεη ζρεηηθά ην 

νηθείν ΚΔΓΓΤ (Ν.4186/13, άξζξν 28, παξ. 8). 

 

8. Απόλσζη εκπαιδεσηικού λόγφ ζφμαηικής ανικανόηηηας 

Καηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο εθπαηδεπηηθνχ ΠΔ70 πξνο ηε 

Γεπηεξνβάζκηα Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή (ε νπνία θαη εηζεγήζεθε ηελ 

απφιπζε) ην ΠΤΠΔ απνθάζηζε ηελ απφιπζε (Ν.3528/2007, άξζξν 153). 

 

9. Σοποθέηηζη Τποδιεσθύνηριας – Τπεύθσνης Ολοήμεροσ 

Σνπνζεηήζεθε αλαπιεξψηξηα ΠΔ70 (ΔΠΑ) σο Τπνδηεπζχληξηα - Τπεχζπλε 

Οινήκεξνπ ζην 58
ν
Γ. Αζελψλ έσο 21/06/2015. 

 

10.  Οριζμός αναπληρώηριας Προχζηαμένης ζηο 7
ο
 Νηπ/γείο Βύρφνα 

Σνπνζεηήζεθε αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε, ιφγσ παξέιεπζεο ηνπ δίκελνπ 

αλαπιήξσζεο ζην 7
ν
 Νεπηαγσγείν Βχξσλα, χζηεξα απφ αίηεζε ηεο θαη κέρξη 

ηελ επάλνδν ηεο Πξντζηακέλεο. 
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11. Σοποθέηηζη Γιεσθσνηή ζηο 86
ο
 Γ.. Αθηνών 

Πξνηάζεθε λα ηνπνζεηεζεί, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ, εθπαηδεπηηθφο ΠΔ70, 

πνπ είρε ράζεη ηε ζέζε ηνπ σο Γηεπζπληήο ιφγσ ζπγρψλεπζεο, κε ζεηεία έσο 

31/07/2015. 

 

12.  Σοποθέηηζη Γιεσθσνηή ζηο 6
ο
 Διδικό Γ.. Αθηνών 

 

Πξνηάζεθε λα ηνπνζεηεζεί, ζχκθσλα κε ηνλ αμηνινγηθφ πίλαθα, 

εθπαηδεπηηθφο ΠΔ70 κε ζεηεία έσο 31/07/2015. 

 

13. Σοποθέηηζη Τποδιεσθύνηριας ζηο 46
ο
 Γ.. Αθηνών  

Πξνηάζεθε λα ηνπνζεηεζεί εθπαηδεπηηθφο ΠΔ70 κε ζεηεία έσο 31/07/2015 

(Ν.3848/2010, άξζξα 15 θαη 23). 

 

14. Υορήγηζη ζσνάθειας διδακηορικών ηίηλφν 

΄Δγηλαλ δεθηέο νη αηηήζεηο ρνξήγεζεο ζπλάθεηαο θαζψο πιεξνχζαλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο (επηθπξσκέλνη ηίηινη ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ). 

 

15. Οριζμός Προχζηαμένης ζηο 3
ο
 Νηπιαγφγείο Βύρφνα 

Σνπνζεηήζεθε Πξντζηακέλε ζην 3
ν
 Νεπηαγσγείν Βχξσλα, χζηεξα απφ 

αίηεζε ηεο, κε ζεηεία έσο 31/07/2015.  

 

 

ΥΑΡΟΤΜΔΝΔ ΓΙΟΡΣΔ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 
 

 
 

 

Σάκης Ροσμπής 

Αιρεηός ΠΤΠΔ Α΄ Αθήνας 
 

 

 

 

 


