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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  

 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΠΤΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΑΞΗ 46 

 
Σν ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε, ηελ Παξαζθεπή 19 Οθηωβξίνπ 2018, κε ηα 

παξαθάηω ζέκαηα Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο: 

 

1. Απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθώλ 

 

Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο απόζπαζεο δύν εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ70 ζην 4
ν
 

Δηδηθό θαη ην 23
ν
 Γ Αζελώλ αληίζηνηρα. 

Γπζηπρώο, ελάκηζε κήλα πεξίπνπ κεηά ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο θαη ηα 

ιεηηνπξγηθά θελά εηδηθνηήησλ ζηελ Α΄ Αζήλαο θαιά θξαηνύλ. Παξακέλνπλ ιεηηνπξγηθά θελά 

σξώλ εηδηθνηήησλ ζην πξσηλό θαη θπξίσο ζην νινήκεξν πξόγξακκα. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε: ηα 9
ν
, 22

ν
, 35

ν
, 39

ν
, 45

ν
, 76

ν
, 92

ν
, 103

ν
, 149

ν
 Γ.. Αζελώλ, 4

ν
, 6

ν
, 7

ν
 

Καηζαξηαλήο, 3
ν
 Βύξσλα, 5

ν
 Γάθλεο, 1

ν
 Εσγξάθνπ, 1

ν
 Νέαο Φηιαδέιθεηαο, 10

ν
, 13

ν
, 15

ν
, 21

ν
 

Ζιηνύπνιεο θαη άιια σλ νπθ έζηηλ αξηζκόο! 

Σν καξηύξην ηεο ζηαγόλαο -γηα ηελ θάιπςε ησλ θελώλ εηδηθνηήησλ- ζηελ Α΄ Αζήλαο 

ζπλερίδεηαη! 

 

2. Αλάζεζε θαζεθόληωλ αλαπιεξώηξηαο Τπνδηεπζύληξηαο ζην 62
ν
 Δ.. Αζελώλ 

 

ύκθσλα κε ην (άξζξν 11 ηνπ θεθ. Ε΄ ηνπ Ν.1566/1985)» νξίδεηαη όηη: «Αλ δελ ππάξρεη 

ππνδηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο ή ππεύζπλνο ηνκέα Σ.Ε.Κ. ή απνπζηάδεη, τα καθήκοντα αστά 

ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό 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.».  

ύκθσλα κε ην άξζξν 16, παξ. 2 ηνπ Ν.4354/2015, ζε πξνζσξηλή απνπζία, θαηά ηε 

δηάξθεηα ζεζκνζεηεκέλσλ αδεηώλ, πιελ ηεο θαλνληθήο, γηα ζπλερόκελν δηάζηεκα άλω ηνπ 

ελόο κήλα, ην επίδνκα θαηαβάιιεηαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε αλαπιήξσζε. 

 

3. Σξνπνπνίεζε δηάζεζεο εθπαηδεπηηθώλ εηδηθνηήηωλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο 

Δ/λζεο Π.Ε. Α΄ Αζήλαο γηα ηε ζπκπιήξωζε ηνπ ππνρξεωηηθνύ ηνπο ωξαξίνπ 

 

Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο δύν εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ07, δύν εθπαηδεπηηθώλ 

ΠΔ06 θαη δύν εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ86 γηα ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ ππνρξεσηηθνύ 

ηνπο σξαξίνπ. 

 

4. Απόζπαζε εθπαηδεπηηθνύ από ηε Γεληθή ζηελ Εηδηθή Αγωγή 

 

Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε απόζπαζεο εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ60 ζην Σκήκα 

Έληαμεο ηνπ 32
νπ

 Νεπηαγσγείνπ Αζελώλ. 

http://takisroumpis.gr/
mailto:takisroumpis@yahoo.gr
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Ν.1566_1985-Νόμος-Πλαίσιο.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/%CE%9D.4354_2015-%CE%9C%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf


 

 

5. Πξνζωξηλή ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθώλ θιάδνπ ΠΕ11 κε νιηθή ή/θαη κεξηθή 

δηάζεζε από ην ΠΤΔΕ Α΄ Αζήλαο 

 

Σν ζπκβνύιην ηνπνζέηεζε δέθα εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ11 ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

κε νιηθή ή/θαη κεξηθή δηάζεζε γηα ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνύ ηνπο σξαξίνπ. 

Απνδεζκεύηεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί ΠΔ11 ησλ νπνίσλ ε απόθαζε απόζπαζεο ηνπο εληόο 

ΠΤΠΔ -ζε πξνεγνύκελε ζπλεδξίαζε- δελ είρε εθηειεζηεί πξηλ θαιπθζνύλ νη ιεηηνπξγηθέο 

αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο από ηελ νπνία απνζπώληαη νη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 31, παξ. 1 ηνπ Ν.3848/2010. 
 

6. Υνξήγεζε αδεηώλ άζθεζεο ηδηωηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή 

 

Σν ΠΤΠΔ έθαλε δεθηέο όιεο ηηο αηηήζεηο (πέληε εθπαηδεπηηθνί ΠΕ70, δύν 

εθπαηδεπηηθνί ΠΕ11 θαη κία εθπαηδεπηηθόο ΠΕ91) πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηνπ, 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 ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο 

(Δηθαηνινγεηηθά – Αίηεζε) πξηλ ηελ έλαξμε ηεο άζθεζεο ηδηωηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή 
γηαηί δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ε άδεηα αλαδξνκηθά (έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Π.Ε.Θ. κε Α.Π. 

77045/Ε1/13-05-2016 - Ελεκέξωζε γηα άδεηα άζθεζεο ηδηωηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή).  

Δελ 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/Ε1/23-04-2015 ηνπ Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (απάληεζε ηνπ ππνπξγείνπ ζε 

εξώηεκα ηνπ ΠΥΣΠΕ Α΄ Αζήλαο). 

 

7. Αλάζεζε ππεξωξηαθήο απαζρόιεζεο γηα θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία 

 

 Καιύθζεθαλ δύν ζέζεηο ππεξσξηαθήο δηδαζθαιίαο (κόληκνη εθπαηδεπηηθνί ΠΔ70) γηα κία 

ώξα ηελ εκέξα θαη ζπλνιηθά πέληε ώξεο ηελ εβδνκάδα. 

 Δμεηάδνληαη αηηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ ηα πξνζόληα ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ 

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

κε ην άξζξν 48 ηνπ Ν.4415/2016 θαη ην άξζξν 3 ηνπ Ν.4473/2017. 

Ζ θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία δελ παξέρεηαη ππνρξεσηηθά από εθπαηδεπηηθό ΔΑΔ παξά κόλν, 

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

 ύκθσλα κε ην άξζξν 20, πεξ. Γ, παξ. 1 ηνπ Ν.4354/2015 γηα ην εθπαηδεπηηθό 

πξνζσπηθό ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αλάζεζε δηδαζθαιίαο 

ηνπ καζήκαηνο ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ, πξναηξεηηθήο ή ππνρξεσηηθήο (επηκίζζην), ε ωξηαία 

ακνηβή νξίδεηαη ζην πνζό ηωλ δέθα (10) επξώ θαη γηα κέρξη είθνζη (20) ώξεο κεληαίωο. 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

Αηξεηόο ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο 
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