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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 20 
 

 

Α) Σο ΠΤΠΔ Α΄ Αθήναρ ζςνεδπίαζε, ηην Σεηάπηη 8 Μαΐος 2019, με ηα παπακάηυ 

θέμαηα Ημεπήζιαρ Γιάηαξηρ: 
 

1. Ένηαξη ζε ειδική καηηγοπία μεηάθεζηρ 
 

Τπνβιήζεθαλ έμη (6) αηηήζεηο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο σο 

εηδηθή θαηεγνξία κεηάζεζεο. Απνξξίθζεθε κία (1) αίηεζε, θαζώο δελ πιεξνύζε ηηο 

πξνϋπνζέζεηο. 

Διδικέρ καηηγοπίερ για ηιρ ενηόρ ΠΤΠΔ μεηαθέζειρ (βεληιώζειρ) – οπιζηικέρ 

ηοποθεηήζειρ είναι αςηέρ πος αναθέπονηαι ζηο άπθπο 13 ηος Π.Γ.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 (ΚΔ..Τ.) ηηρ Γενικήρ Γιεύθςνζηρ Γημόζιαρ Τγείαρ ηος Τποςπγείος 

Τγείαρ και ηην ςπ’ απιθμόν 1/4, 05-02-2009 Ππάξη ηος ΚΤΠΔ θευπείηαι όηι εμπίπηοςν 

ζηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 13 «Διδικέρ καηηγοπίερ μεηάθεζηρ» ηος Π.Γ. 50/1996 και οι 

νόζοι Hodgkin, No Hodgkin και Willebrand. 

ηιρ μεηαθέζειρ από ΠΤΠΔ ζε ΠΤΠΔ ειδικέρ καηηγοπίερ είναι και οι 

αναθεπόμενερ ζηο άπθπο 6 ηος Ν.3454/2006 (πολύηεκνοι) και ζηο άπθπο 52 ηος 

Ν.4115/2013 όπυρ ανηικαηαζηάθηκε από ηην παπ. 2 ηος άπθπος 39 ηος Ν.4403/2016 

(γονείρ ενόρ (1) ανάπηπος ηέκνος, με ποζοζηό αναπηπίαρ 67%). 
 

2. Πποζδιοπιζμόρ κενών οπγανικών θέζευν .Μ.Δ.Α.Δ. ηηρ Γ.Π.Δ. Α΄ Αθήναρ 
 

 Σν ζέκα αλαβιήζεθε γηα ηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ηνπ ΠΤΠΕ. 
 

3. Αναγνώπιζη πποϋπηπεζίαρ και ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακών ηίηλυν ζποςδών 

αναπληπυηών/ηπιών εκπαιδεςηικών 
 

Σν ΠΤΠΕ αλαγλώξηζε ηηο πξνϋπεξεζίεο θαη έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο αλαγλώξηζεο 

ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ ζπνπδώλ αλαπιεξσηώλ/ηξηώλ εθπαηδεπηηθώλ για ηη 

μιζθολογική εξέλιξη ησλ θαηόρσλ ηνπο ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκόλ: 2/31029/ΓΔΠ/06-05-

2016 διεςκπινιζηική εγκύκλιο ηος ΓΛΚ θαη ην ππ’ αξηζκόλ: 169228/Δ2/12-10-2016 

έγγπαθο ηος ΤΠ.ΠΔ.Θ. και ηηρ Δπιηελικήρ Γομήρ ΔΠΑ. 
 

4. Υοπήγηζη αδειών άζκηζηρ ιδιυηικού έπγος με αμοιβή 
 

Έγηλαλ δεθηέο όιεο νη αηηήζεηο (μόνιμοι/ερ και αναπληπυηέρ/ηπιερ εκπαιδεςηικοί) πος 

ηέθηκαν ςπότη ηος ζςμβοςλίος, θαζώο πιεξνύζαλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ 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). 
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Οη ελδηαθεξόκελνη/εο εθπαηδεπηηθνί πξέπεη να ςποβάλλοςν ηιρ αιηήζειρ ηοςρ 

(Γικαιολογηηικά – Αίηηζη) ππιν ηην έναπξη ηηρ άζκηζηρ ιδιυηικού έπγος με αμοιβή 
γηαηί δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ε άδεηα αλαδξνκηθά (έγγπαθο ηος ΤΠ.Π.Δ.Θ. με Α.Π. 

77045/Δ1/13-05-2016 - Δνημέπυζη για άδεια άζκηζηρ ιδιυηικού έπγος με αμοιβή). 

Γεν είναι επιηπεπηή η θέζη ηος σπονικού πεπιοπιζμού ηυν 10 υπών εβδομαδιαίυρ 

καηά ηη σοπήγηζη άδειαρ ζε εκπαιδεςηικό ππορ άζκηζη ιδιυηικού έπγος ζύμθυνα με ηο 

έγγπαθο με Α.Π. 63880/Δ1/23-04-2015 ηος Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (απάντηση τοσ σποσργείοσ σε 

ερώτημα τοσ ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας). 
 

5. Αποζπάζειρ εκπαιδεςηικών ενηόρ ΠΤΠΔ Α΄ Αθήναρ 
 

Απνζπάζηεθαλ γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ θελώλ ζην 15
ν
 Δ.. Ηιηνύπνιεο θαη ην 1

ν
 

Δ.. Καηζαξηαλήο δύν εθπαηδεπηηθνί ΠΕ70. 
 

6. Ανάκληζη απόθαζηρ για καη’ οίκον διδαζκαλία εκπαιδεςηικού ΠΔ70 
 

Σν ζπκβνύιην, αθνύ έιαβε ππόςε ηνπο ιόγνπο πνπ επηθαιείηαη ν γνλέαο ζηελ αίηεζή 

ηνπ, αλαθάιεζε πξνεγνύκελε απόθαζή ηνπ γηα αλάζεζε θαη’ νίθνλ δηδαζθαιίαο. 
 

 Σα ζέκαηα 5 θαη 6 δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ Ηκεξήζηα Δηάηαμε. πδεηήζεθαλ επεηδή 

ηα παξόληα ηακηικά μέλη ηος ζςμβοςλίος ζπκθώλεζαλ γηα ηε ζπδήηεζή ηνπο (άπθπο 

14, παπ. 9 ηος Ν.2690/1999). 
 

 

Β) Σν ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο ζα ζπλεδξηάζεη, ηην Παπαζκεςή 10 Μαΐος 2019, κε ηα 

παξαθάησ ζέκαηα Η.Δ.: 
 

1. Πποζδιοπιζμόρ κενών οπγανικών θέζευν .Μ.Δ.Α.Δ. ηηρ Γ.Π.Δ. Α΄ Αθήναρ 

2. Καθοπιζμόρ ομάδυν ζσολικών μονάδυν ηηρ Γ.Π.Δ. Α΄ Αθήναρ 
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