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ΠΡΑΞΗ 39 

 
Σν ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε, ηην Παπαζκεςή 11 Νοεμβπίος 2016, κε ηα παξαθάησ 

ζέκαηα Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο: 

 

1. Χοπήγηζη αδειών άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή 

 

Ιθαλνπνηήζεθαλ νη αηηήζεηο πνπ πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο (έξγν πνπ ζπκβηβάδεηαη κε 

ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δελ παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηεο 

ππεξεζίαο ηνπ θαη εθηφο εξγαζηαθνχ σξαξίνπ). 

Δε δφζεθε άδεηα ζε εθπαηδεπηηθφ ΠΕ70 απνζπαζκέλν ζε άιιν ΠΤΠΕ γηαηί ζχκθσλα κε 

ηελ εγθχθιην κε Αξ. Πξση. Φ.351.5/4/17155/Γ1/13-02-2009 (http://takisroumpis.gr/wp-

content/uploads/2015/01) αξκφδην γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο είλαη ην ΠΤΠΕ απφζπαζεο 

θαη φρη ην ΠΤΠΕ νξγαληθήο. 

Παξέκεηλε ζε εθθξεκφηεηα κία αίηεζε εθπαηδεπηηθνχ ΠΕ70 ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο 

κνξθήο εξγαζίαο γηα ηελ νπνία αηηείηαη άδεηα. 

Οι ενδιαθεπόμενοι εκπαιδεςηικοί ππέπει να ςποβάλοςν ηιρ αιηήζειρ ππιν ηην έναπξη 

ηηρ άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή γιαηί δεν μποπεί να σοπηγηθεί αναδπομικά 

άδεια. Επίζηρ ζύμθωνα με έγγπαθο ηος ΥΠ.Π.Ε.Θ. δεν είναι επιηπεπηή η θέζη ηος 

σπονικού πεπιοπιζμού ηων 10 ωπών εβδομαδιαίωρ καηά ηη σοπήγηζη ηηρ άδειαρ (Α.Π. 

77045/Ε1/13-05-2016 - Επωηήμαηα για άδεια άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή).   

 

2. Πποζωπινέρ ηοποθεηήζειρ – αποζπάζειρ εκπαιδεςηικών ΠΕ70 

 

Σν ζπκβνχιην θάιπςε θελά πνπ πξνέθπςαλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο κε επηζηξνθέο 

εθπαηδεπηηθψλ απφ άδεηεο δηαθφξσλ εηδψλ. 

      Εγθξίζεθε αίηεζε απφζπαζεο εθπαηδεπηηθνχ ΠΕ60, ε νπνία ζα πινπνηεζεί εθφζνλ 

ππάξμεη αλαπιήξσζε (ζχκθσλα κε άξζξν 31, παξ. 1 ηνπ Ν.3848/2010 απφθαζε απφζπαζεο 

δελ εθηειείηαη πξηλ θαιπθζνχλ νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απφ ηελ νπνία 

απνζπάηαη ν εθπαηδεπηηθφο).  
Μεηά ηηο ηειεπηαίεο πξνζιήςεηο αλαπιεξσηψλ ΠΕ60 πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη νη 

απνζπάζεηο πνπ είραλ γίλεη κε πξνεγνχκελεο απνθάζεηο ηνπ ΠΤΠΕ θαη παξέκελαλ ζε 

εθθξεκφηεηα ιφγσ κε αλαπιήξσζεο ησλ θελψλ πνπ πξνέθππηαλ. 

Παξέκεηλαλ ζε εθθξεκφηεηα αηηήζεηο απφζπαζεο ιφγσ κε χπαξμεο ιεηηνπξγηθψλ θελψλ. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ καο δφζεθαλ ππάξρεη έλα θελφ ΠΕ60 θαη έλα θελφ ΠΕ70 

πνπ ζα θαιπθζνχλ κε επηζηξνθέο εθπαηδεπηηθψλ ηηο επφκελεο εκέξεο. 

ηε Δηεχζπλζε ηεο Α΄ Αζήλαο έγηλαλ 13 πξνζιήςεηο πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ 

κεησκέλνπ σξαξίνπ (5 Εηθαζηηθψλ, 4 Φπζηθήο Αγσγήο, 2 Μνπζηθήο θαη 2 Θεαηξηθψλ 

πνπδψλ), νη νπνίνη θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ ηελ επφκελε εβδνκάδα γηα ηελ θάιπςε θελψλ 

εηδηθνηήησλ. 
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3. Καη’ οίκον διδαζκαλία 

 

Καιχθζεθε κία ζέζε ΠΕ70 (πεξηνρή Ακπειφθεπνη) ππεξσξηαθήο δηδαζθαιίαο, γηα κία 

ψξα ηελ εκέξα θαη ζπλνιηθά πέληε ψξεο ηελ εβδνκάδα. 

 Εμεηάδνληαη αηηήζεηο εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ ηα πξνζφληα ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ 

Ν.3699/2008, φπσο είρε ζπκπιεξσζεί κε ην άξζξν 56 ηνπ Ν.3966/2011 θαη αληηθαηαζηάζεθε 

κε ην άξζξν 48 ηνπ Ν.4415/2016. 

Η θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία δελ παξέρεηαη ππνρξεσηηθά απφ εθπαηδεπηηθφ ΕΑΕ παξά κφλν, 

εάλ γλσκαηεχζεη ζρεηηθά ην νηθείν ΚΕΔΔΤ (άξζξν 28, παξ. 8 ηνπ Ν.4186/2013). 

 

4. Αναπλήπωζη Πποϊζηαμένηρ Νηπιαγωγείος  

 

Αλαηέζεθαλ θαζήθνληα Πξντζηακέλεο ζε αλαπιεξψηξηα εθπαηδεπηηθφ ΠΕ60 κέρξη ηελ 

επάλνδν ηεο Πξντζηακέλεο θαη φρη πέξαλ ηεο 21εο/06/2017 (εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο 

ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ). 

χκθσλα κε ην άξζξν 16, παξ. 2 ηνπ Ν.4354/2015, (πξνζωξηλή απνπζία, θαηά ηε δηάξθεηα 

ζεζκνζεηεκέλωλ αδεηώλ, πιελ ηεο θαλνληθήο, γηα ζπλερόκελν δηάζηεκα άλω ηνπ ελόο κήλα) ε 

αλαπιεξψηξηα ηεο παξαπάλσ ζέζεο ζα ιακβάλεη ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο κέρξη ηελ 

επηζηξνθή ηεο δηθαηνχρνπ ζηα θαζήθνληά ηεο. 

 

5. Απόλςζη εκπαιδεςηικού λόγω ζωμαηικήρ ανικανόηηηαρ 

Καηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο εθπαηδεπηηθνχ ΠΕ19 πξνο ηε Δεπηεξνβάζκηα 

Τγεηνλνκηθή Επηηξνπή (ε νπνία θαη εηζεγήζεθε ηελ απφιπζε) ην ΠΤΠΕ απνθάζηζε ηελ 

απφιπζε (άξζξν 153 ηνπ Ν.3528/2007). 

 

6. Χοπήγηζη ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακών ηίηλων ζποςδών 
 

΄Εγηλαλ δεθηέο νη αηηήζεηο ρνξήγεζεο ζπλάθεηαο ΜΣ δχν εθπαηδεπηηθψλ ΠΕ70, θαζψο 

πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο (έλαο ηίηινο απφ ην Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην θαη έλαο ηίηινο απφ 

ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ). 

 

7. Διεκδίκηζη αναδπομικού επιδόμαηορ θέζηρ εςθύνηρ 

 

Υνξεγήζεθε ζε εθπαηδεπηηθφ ΠΕ70 απφ 1/9/2016 έσο θαη 23/10/2016, ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαηά ην νπνίν αζθνχζε θαζήθνληα Δηεπζχληξηαο ζε θελή ζέζε (άξζξν 16, παξ. 3 ηνπ 

Ν.4354/2015).  

Σν επίδνκα ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε θαηαβάιιεηαη απφ ηελ έλαξμε θαη γηα φζν ρξφλν 

δηαξθεί ε αλαπιήξσζε. 

 

8. Μείωζη ωπαπίος εκπαιδεςηικού 

 

Σν ζπκβνχιην αληί ηεο εηδηθήο άδεηαο δηεπθφιπλζεο (άξζξν 93, παξ. 5 ηνπ Ν.3852/2010 

θαη άξζξν 7, παξ. 1 ηνπ Ν.4071/2012) πνπ δηθαηνχληαη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη είλαη 

Πξφεδξνη Δεκνηηθψλ Οξγαληζκψλ ή Επηηξνπψλ (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) πξνέβε ζε κείσζε σξαξίνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ΠΕ70 ζχκθσλα κε ην κε Α.Π.161141/Ε1/30-09-2016 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

πξνο ηε Δ.Π.Ε. Α΄ Αζήλαο. 

 

9. Μεπική διάθεζη εκπαιδεςηικού ΠΕ11 ζηη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήναρ 

 

Με απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ δηαηέζεθε (κε αίηεζή ηεο) εθπαηδεπηηθφο ΠΕ11 γηα ην 

ππφινηπν ηνπ δηδαθηηθνχ ηεο σξαξίνπ ζηε Δηεχζπλζε Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Α΄ 

Αζήλαο. 

 

 



 

 

10. Αναπλήπωζη Υποδιεςθύνηπιαρ 

 

ε ζρνιηθή κνλάδα φπνπ απνπζηάδεη ν Δηεπζπληήο θαη αλαπιεξψλεηαη απφ ηελ 

Τπνδηεπζχληξηα έγηλε αλαπιήξσζε ηεο ζέζεο ηεο Τπνδηεπζχληξηαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 

πεξ. Ε΄ παξ. 2 ηνπ Ν.1566/1985 ( Αλ δελ ππάξρεη ππνδηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο ή 

ππεύζπλνο ηνκέα Σ.Ε.Κ. ή απνπζηάδεη, ηα θαζήθνληα απηά αζθεί ν αλώηεξνο ζε βαζκό από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο πνπ ππεξεηνύλ ζηελ ίδηα κνλάδα ή ζε ζρνιείν πνπ εμππεξεηείηαη από ην Σ.Ε.Κ. 

θαηά πεξίπηωζε. Αλ ππάξρνπλ νκνηόβαζκνη, θαζήθνληα ππνδηεπζπληή ή ππεύζπλνπ ηνκέα 

Σ.Ε.Κ. αζθεί εθείλνο πνπ νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ πξνϊζηακέλνπ ηεο νηθείαο δηεύζπλζεο ή 

γξαθείνπ εθπαίδεπζεο ύζηεξα από γλώκε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνύ ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ). 

ηνλ αλαπιεξσηή Τπνδηεπζπληή ζα θαηαβιεζεί ην επίδνκα ζέζεο απφ ηελ έλαξμε ηεο 

αλαπιήξσζεο γηα φζν ρξφλν δηαξθεί θαη φρη πέξαλ ηεο 31εο/07/2017 πνπ ιήγεη ε ζεηεία ησλ 

ζηειερψλ εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν.4327/2015. 

 

 

Τ.Γ. Καη΄ εμαίξεζε, ζπδεηήζεθαλ ην 7ν, ην 8ν, ην 9ν θαη ην 10ν ζέκα πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαλ ζηελ Ηκεξήζηα Δηάηαμε, επεηδή ηα παξφληα ηαθηηθά κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ 

ζπκθψλεζαλ γηα ηε ζπδήηεζή ηνπο (άξζξν 14, παξ. 9 ηνπ Ν.2690/1999). 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

Αηξεηφο ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο 

 

 


