
 

 

 

     Σάθεο Ρνπκπήο       Αζήλα, 8 Οθησβξίνπ 2017 

Αηξεηόο ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο 

     Σει.: 6977393115 

http://takisroumpis.gr 

takisroumpis@yahoo.gr   ΠΡΟ: Γ. ΤΛΛΟΓΩΝ ΔΚΠ/ΚΩΝ Π.Δ. Α΄ ΑΘΗΝΑ 

      ΚΟΙΝ.:ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ Γ/ΝΗ Π.Δ. Α΄ ΑΘΗΝΑ 

 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  

 

Λειηοςπγία ζσολείων ζηην Α΄ Αθήναρ 
 

Γπζηπρώο ε πξαγκαηηθόηεηα δηαςεύδεη όζνπο/εο πίζηεπαλ θαη ππνζηήξηδαλ όηη ηα 

ζρνιεία ζα ιεηηνπξγνύζαλ ρσξίο πξνβιήκαηα εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ (ηα θελά άιισζηε 

απνηεινύλ αδηάςεπζην κάξηπξα) θαη, γηα κηα αθόκα θνξά, γηλόκαζηε ζην ίδην έξγν ζεαηέο. 

 

ρνιεία ρσξίο εθπαηδεπηηθνύο πνπ αδπλαηνύλ λα βγάινπλ πξνγξάκκαηα, πξσηλά θαη 

απνγεπκαηηλά ηκήκαηα ρσξίο δαζθάινπο/εο θαη εθπαηδεπηηθνύο εηδηθνηήησλ (θπξίσο 

Δηθαζηηθώλ θαη Θεαηξηθήο Αγσγήο), νινήκεξα πνπ δελ ιεηηνπξγνύλ θαζόινπ ή πνπ 

ππνιεηηνπξγνύλ, λεπηαγσγεία ρσξίο λεπηαγσγνύο, ηκήκαηα έληαμεο ρσξίο εθπαηδεπηηθνύο, 

πξνζιήςεηο γηα παξάιιειε ζηήξημε πνπ δελ θαιύπηνπλ νύηε ην 50% ησλ πεξηπηώζεσλ, 

ηάμεηο ππνδνρήο πνπ δελ έρνπλ θαιπθζεί όια ηα θελά θαη πξνζιήςεηο αλαπιεξσηώλ/ηξηώλ 

πνπ δελ θηάλνπλ λα θαιύςνπλ ηα θελά είλαη ε εηθόλα πνπ παξνπζηάδεη ε Α΄ Αζήλαο, έλα 

κήλα κεηά ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο. 

 

Η αλακελόκελε Γ΄ θάζε απνζπάζεσλ από ΠΤΠΔ ζε ΠΤΠΔ είλαη κηα θαιή επθαηξία 

(ζην κέηξν θαη ζηνλ βαζκό πνπ κπνξεί λα γίλεη πιένλ) λα επαλνξζσζεί ε αδηθία πνπ έγηλε ζε 

βάξνο εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ70, ησλ νπνίσλ δελ ηθαλνπνηήζεθαλ νη αηηήζεηο απόζπαζήο ηνπο 

ιόγσ ηνπ πιενλάζκαηνο (50 εθπαηδεπηηθνί ΠΔ70!!!) πνπ έδηλε ε Γ.Π.Δ. Α΄ Αζήλαο ζηηο 

πξνεγνύκελεο θάζεηο, ελώ ηα ιεηηνπξγηθά θελά ήηαλ πεξηζζόηεξα θαη από ην πιεόλαζκα πνπ 

δηλόηαλ. 

 

ύκθσλα κε ηελ ελεκέξσζε πνπ καο έγηλε -θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ- ε 

εθηίκεζε ηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο –κεηά θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ Myschool πνπ έρεη 

δεηεζεί από ηνπο/ηηο Γηεπζπληέο/ληξηεο ησλ ζρνιείσλ ηεο Α΄ Αζήλαο- ήηαλ όηη ζα δνζνύλ σο 

θελά ζηε Γεληθή Αγσγή, ελόςεη ηεο Γ΄ θάζεο απνζπάζεσλ θαη ηεο επόκελεο θάζεο 

πξόζιεςεο αλαπιεξσηώλ/ηξηώλ, γύξσ ζηα 25 θελά ΠΔ70, 10 θελά ΠΔ60, 15 θελά ΠΔ08, 8 

θελά ΠΔ32, θαζώο θαη γύξσ ζηα 10 θελά ΠΔ70 ζηελ Δηδηθή Αγσγή. Σα θελά ΠΔ11 θαη 

ΠΔ19/20 ζα θαιύπηνληαη θπξίσο κε δηάζεζε εθπαηδεπηηθώλ από ηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. 

 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΠΤΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΑΞΗ 35 

 
Σν ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε, ηην Πέμπηη 5 Οκηωβπίος 2017, κε ηα παξαθάησ 

ζέκαηα Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο: 

 

1. Σποποποίηζη - ζςμπλήπωζη ωπαπίος εκπαιδεςηικού 
 

Σν ΠΤΠΔ έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ06 θαη εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ19 γηα 

ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ δηδαθηηθνύ ηνπο σξαξίνπ. 

Σνπνζέηεζε (κε αίηεζή ηεο) εθπαηδεπηηθό ΠΔ05, γηα ην ππόινηπν ηνπ δηδαθηηθνύ ηεο 

σξαξίνπ, ζην 6/ζ Πεηξακαηηθό ζρνιείν Αζελώλ. 

http://takisroumpis.gr/
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2. Υοπήγηζη αδειών άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή 
 

΄Δγηλαλ δεθηέο όιεο νη αηηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ, θαζώο πιεξνύζαλ 

ηηο πποϋποθέζειρ ηος 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). 

Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη να ςποβάλλοςν ηιρ αιηήζειρ ηοςρ (βλ. 

Δικαιολογηηικά – Αίηηζη) ππιν ηην έναπξη ηηρ άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή 
γηαηί δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ε άδεηα αλαδξνκηθά (βλ. ζσεηικό έγγπαθο ηος ΤΠ.Π.Ε.Θ. με 

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

     Δεν είναι επιηπεπηή η θέζη ηος σπονικού πεπιοπιζμού ηων 10 ωπών εβδομαδιαίωρ 

καηά ηη σοπήγηζη άδειαρ ζε εκπαιδεςηικό ππορ άζκηζη ιδιωηικού έπγος ζύμθωνα με ηο 

έγγπαθο με Α.Π. 63880/Ε1/23-04-2015 ηος Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (ύζηεξα από εξώηεκα ηνπ 

ΠΥΣΠΕ Α΄ Αζήλαο). 
 

3. Μεπική διάθεζη εκπαιδεςηικών ζηη Διεύθςνζη Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ 

Α΄ Αθήναρ για ζςμπλήπωζη ωπαπίος 
 

Σν ΠΤΠΔ έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο κηαο εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ06 θαη ελόο εθπαηδεπηηθνύ 

ΠΔ11 λα δηαηεζνύλ ζηε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α΄ Αζήλαο γηα 

ζπκπιήξσζε ηνπ σξαξίνπ ηνπο ζην Ιδησηηθό Γπκλάζην "Αξκεληθόο Κπαλνύο ηαπξόο". 
 

4. Ανακλήζειρ απόζπαζηρ εκπαιδεςηικών 

 

Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο αλάθιεζεο απόζπαζεο δύν εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ70 

από ην 13
ν
 θαη ην 66

ν
 Γ Αζελώλ. 

 

5. Αναπλήπωζη Τποδιεςθςνηή 

 

ε ζρνιηθή κνλάδα όπνπ απνπζηάδεη ν ππνδηεπζπληήο έγηλε αλαπιήξσζε ηεο ζέζεο 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 πεξ. Δ΄ 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). 

ηελ αλαπιεξώηξηα Τπνδηεπζύληξηα ζα θαηαβιεζεί ην επίδνκα ζέζεο από ηελ έλαξμε ηεο 

αλαπιήξσζεο θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθέζεη (άξζξν 16 ηνπ Ν.4354/2015). 

 

6. Αποζπάζειρ – ηοποθεηήζειρ εκπαιδεςηικών 
 

Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο απόζπαζεο ηξηώλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ70 γηα ηνπο 

ιόγνπο πνπ επηθαινύληαη θαη ηνπνζέηεζε (κε αίηεζή ηεο) εθπαηδεπηηθό ΠΔ70 ζε ιεηηνπξγηθό 

θελό ζην 1
ν
 Γ Νέαο Υαιθεδόλαο σο ιεηηνπξγηθά ππεξάξηζκε. Η ππεξαξηζκία πξνέθπςε από 

επηζηξνθή εθπαηδεπηηθνύ ζηελ νξγαληθή ηνπ ζέζε. 

Σνπνζέηεζε ζε ιεηηνπξγηθά θελά εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ11 θαη ΠΔ20 κε εμ’ νινθιήξνπ 

δηάζεζε από ην ΠΤΓΔ Α΄ Αζήλαο, θαζώο θαη δύν εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ70 (επηζηξνθή από ην 

εμσηεξηθό θαη από άδεηα άλεπ απνδνρώλ αληίζηνηρα). 

Παξέκεηλε ζε εθθξεκόηεηα αίηεζε απόζπαζεο εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ70 πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζεί ε δπλαηόηεηα πινπνίεζεο ηεο απόζπαζεο. 

ύκθσλα κε ην άξζξν 31, παξ. 1 ηνπ Ν.3848/2010 απόθαζε απόζπαζεο δελ εθηειείηαη 

πξηλ θαιπθζνύλ νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο από ηελ νπνία απνζπάηαη ν/ε 

εθπαηδεπηηθόο. 

 

 

http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%91%CE%94%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5-%CE%9C%CE%95-%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%99%CE%92%CE%97.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%91%CE%94%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5-%CE%9C%CE%95-%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%99%CE%92%CE%97.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97-%CE%A5%CE%A0.%CE%A0.%CE%95.%CE%98.-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%91%CE%94%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%99%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5-%CE%9C%CE%95-%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%99%CE%92%CE%97.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/04/%CE%84%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%B2%CE%AE-%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%89%CE%BD-10-%CF%89%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%98-23-4-2015.pdf


 

 

7. Υοπήγηζη ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακού ηίηλος ζποςδών 
 

Σν ΠΤΠΔ έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο ζπλάθεηαο ΜΣ εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ60 

(ηίηινο από Παλεπηζηήκην ηνπ Καλαδά κε αλαγλώξηζε από ηνλ ΓΟΑΣΑΠ). 

 

8. Καη’ οίκον διδαζκαλία 

 

 Καιύθζεθε κία ζέζε ΠΔ60 (πεξηνρή Βύξσλα) ππεξσξηαθήο δηδαζθαιίαο, 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. 

Η 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 σξηαία 

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

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

Αηξεηόο ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο 

 

 

 


