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Α) Σν ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε, ηελ Σεηάξηε 3 Οθηωβξίνπ 2018, κε ηα παξαθάηω
ζέκαηα Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο:
1. Απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθώλ
Σν ζπκβνχιην απέξξηςε αηηήζεηο απφζπαζεο εθπαηδεπηηθψλ δηαθφξσλ θιάδσλ ιφγσ κε
χπαξμεο ιεηηνπξγηθψλ θελψλ. Έθαλε δεθηέο αηηήζεηο απφζπαζεο θαηά πεξίπησζε θαη γηα
ηνπο ιφγνπο πνπ επηθαινχληαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ αίηεζή ηνπο.
Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ νπνίσλ ε αίηεζε έγηλε δεθηή θαη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα
αλαπιήξσζεο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 31, παξ. 1 ηνπ Ν.3848/2010, ε απφθαζε
απφζπαζεο ηνπο δελ ζα εθηειεζηεί πξηλ θαιπθζνχλ νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο απφ ηελ νπνία απνζπψληαη νη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί.
Μεηά ηελ Α΄ θάζε πξφζιεςεο αλαπιεξσηψλ/ηξηψλ θαη ζε αλακνλή ηεο Β΄ θάζεο, ζηελ
Α΄ Αζήλαο θαζίζηαηαη πιένλ ζαθέο φηη ηα θελά ζα θαιχπηνληαη δχζθνια (είηε εθ ησλ
ελφλησλ θπξίσο κε επηζηξνθέο εθπαηδεπηηθψλ απφ άδεηεο δηαθφξσλ εηδψλ είηε ζα
θαιχπηνληαη κε ιχζεηο εκβαισκαηηθνχ ραξαθηήξα π.ρ. κεηαθίλεζε εθπαηδεπηηθψλ απφ ην
νινήκεξν πξφγξακκα)!
Οινήκεξα πνπ ππνιεηηνπξγνχλ, ζρνιεία πνπ αδπλαηνχλ λα βγάινπλ πξφγξακκα, θελά
εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ θπξίσο Δηθαζηηθψλ θαη Θεαηξηθήο Αγσγήο ζην πξσηλφ
πξφγξακκα, εθπαηδεπηηθνί παξάιιειεο ζηήξημεο πνπ κνηξάδνληαη ζε 4 ή 5 παηδηά θαη θελά
εθπαηδεπηηθψλ κηθξήο δηάξθεηαο πνπ παξακέλνπλ αθάιππηα ή/θαη «αγλννχληαη» αλ ε
δηάξθεηα ηνπο δελ μεπεξλά ηηο δχν εβδνκάδεο θαηά κέζν φξν πεξίπνπ. Απηή είλαη ε εηθφλα
ηεο Γ.Π.Δ. Α΄ Αζήλαο έλα κήλα κεηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.
Σν καξηχξην ηεο ζηαγφλαο -ζε φ,ηη αθνξά ηελ θάιπςε ησλ θελψλ- θαίλεηαη πσο ηψξα
αξρίδεη ζηελ Α΄ Αζήλαο!
2. Αλαπιήξωζε Πξνϊζηακέλωλ Νεπηαγωγείωλ
Σν ζπκβνχιην εηζεγήζεθε ηελ αλαπιήξσζε Πξντζηακέλσλ ζηηο θελέο ζέζεηο ηνπ 133νπ
Νεπηαγσγείνπ Αζελψλ θαη ηνπ 1νπ Νεπηαγσγείνπ Γαιαηζίνπ απφ 28/9 έσο ηελ ηνπνζέηεζε
Πξντζηακέλσλ θαη φρη πέξαλ ηεο ιήμεο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.
χκθσλα κε ην άξζξν 16, παξ. 3 ηνπ Ν.4354/2015, ζε πεξίπηωζε θελήο ζέζεο ην
επίδνκα θαηαβάιιεηαη από ηελ έλαξμε ηεο αλαπιήξωζεο.
3. Αλαγλώξηζε πξνϋπεξεζίαο εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ11 ΔΑΔ
Σν ζέκα πνπ αθνξνχζε αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 82, παξ. 6 ηνπ
Ν.4368/2016 αλαβιήζεθε γηα επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ ΠΤΠΔ.

4. Υνξήγεζε αδεηώλ άζθεζεο ηδηωηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή
Σν ΠΤΠΔ έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο νθηψ κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ (κηαο εθπαηδεπηηθνχ
ΠΔ79, δχν ΠΔ11 θαη πέληε ΠΔ70) θαη κηαο αλαπιεξψηξηαο ΠΔ60.50, πνπ ηέζεθαλ ππφςε
ηνπ, θαζψο πιεξνχζαλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν.3528/2007 (έξγν πνπ
ζπκβηβάδεηαη κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δελ παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή
εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη αζθείηαη εθηφο εξγαζηαθνχ σξαξίνπ).
Απνξξίθζεθε ε αίηεζε κηαο εθπαηδεπηηθνχ ΠΔ60 επξηζθφκελεο ζε άδεηα άλεπ απνδνρψλ
ιφγσ ζπνπδψλ.
Οη ελδηαθεξφκελνη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο
(Γηθαηνινγεηηθά – Αίηεζε) πξηλ ηελ έλαξμε ηεο άζθεζεο ηδηωηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή
γηαηί δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ε άδεηα αλαδξνκηθά (έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. κε Α.Π.
77045/Δ1/13-05-2016 - Δλεκέξωζε γηα άδεηα άζθεζεο ηδηωηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή).
Γελ 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/Δ1/23-04-2015 ηνπ Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (απάληεζε ηνπ ππνπξγείνπ ζε
εξψηεκα ηνπ ΠΥΣΠΕ Α΄ Αζήλαο).
5. Αλάζεζε ππεξωξηαθήο απαζρόιεζεο γηα θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία
Καιχθζεθαλ δχν ζέζεηο ππεξσξηαθήο δηδαζθαιίαο (εθπαηδεπηηθφο ΠΔ70 ΔΑΔ θαη
αλαπιεξψηξηα εθπαηδεπηηθφο ΠΔ70.50 ζηηο πεξηνρέο Άγηνο Παληειεήκνλαο Αραξλψλ θαη
Ακπειφθεπνη αληίζηνηρα), γηα κία ψξα ηελ εκέξα θαη ζπλνιηθά πέληε ψξεο ηελ εβδνκάδα.
Δμεηάδνληαη 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 θαη ην άξζξν 3 ηνπ Ν.4473/2017.
Ζ θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία δελ παξέρεηαη ππνρξεσηηθά απφ εθπαηδεπηηθφ ΔΑΔ παξά κφλν,
εάλ γλσκαηεχζεη ζρεηηθά ην νηθείν ΚΔΓΓΤ (άξζξν 28, παξ. 8 ηνπ Ν.4186/2013).
χκθσλα κε ην άξζξν 20, πεξ. Γ, παξ. 1 ηνπ Ν.4354/2015 γηα ην εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αλάζεζε δηδαζθαιίαο
ηνπ καζήκαηνο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ, πξναηξεηηθήο ή ππνρξεσηηθήο (επηκίζζην), ε ωξηαία
ακνηβή νξίδεηαη ζην πνζό ηωλ δέθα (10) επξώ θαη γηα κέρξη είθνζη (20) ώξεο κεληαίωο.
6. Σξνπνπνίεζε δηάζεζεο εθπαηδεπηηθώλ εηδηθνηήηωλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο
Γ/λζεο Π.Δ. Α΄ Αζήλαο γηα ηε ζπκπιήξωζε ηνπ ππνρξεωηηθνύ ηνπο ωξαξίνπ
Σν ζπκβνχιην απέξξηςε αηηήζεηο ηξνπνπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ γηα ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ ηνπο σξαξίνπ ιφγσ κε χπαξμεο θελψλ. Έθαλε δεθηέο
αηηήζεηο ηξνπνπνίεζεο θαηά πεξίπησζε θαη κε βάζε, θπξίσο, ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
7. Πξνζωξηλή ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθώλ θιάδνπ ΠΔ05, ΠΔ06 θαη ΠΔ07 κε νιηθή
ή κεξηθή δηάζεζε από ην ΠΤΓΔ Α΄ Αζήλαο
Σν ζπκβνχιην ηνπνζέηεζε δχν εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ05 α) ζην 12/ζ ΠΓΠΑ (7 ψξεο) θαη
ην 6/ζ ΠΓΠΑ (2 ψξεο) θαη β) 69 Αζελψλ (6 ψξεο), 75 Αζελψλ (2 ψξεο), 99 Αζελψλ (4
ψξεο) θαη 145 Αζελψλ (6 ψξεο) αληίζηνηρα.
Δπίζεο δύν εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ07 α) ζην 65ν Γ.. (2 ψξεο) θαη β) ζηα 12/ζ ΠΓΠΑ (2
ψξεο), 6/ζ ΠΓΠΑ (2 ψξεο) θαη 4ν Γ.. Εσγξάθνπ (6 ψξεο) αληίζηνηρα.
Σέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί ΠΔ06 ηνπνζεηήζεθαλ, γηα ζπκπιήξσζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο
σξαξίνπ, ζε ιεηηνπξγηθά θελά α) 152ν Αζελψλ (20 ψξεο), β) 91ν Αζελψλ (15 ψξεο) θαη 117ν
Αζελψλ (1 ψξα), γ) 85ν Αζελψλ (5 ψξεο), 129ν Αζελψλ (4 ψξεο), 60ν Αζελψλ (4 ψξεο), 52ν
Αζελψλ (4 ψξεο) θαη 139ν Αζελψλ (1 ψξα) θαη δ) 2ν Νέαο Υαιθεδφλαο (7 ψξεο), 2ν Νέαο
Φηιαδέιθεηαο (6 ψξεο), 3ν Νέαο Φηιαδέιθεηαο (4 ψξεο) θαη 6ν Νέαο Φηιαδέιθεηαο (2 ψξεο).

8. Ακνηβαίεο απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ05 θαη ΠΔ86
Απνζπάζηεθαλ ακνηβαία εθπαηδεπηηθνί ΠΔ05 γηα ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ ηνπο
σξαξίνπ ζηα 1ν, 3ν, 9ν Γ Βχξσλα θαη 12ν Γ Ζιηνχπνιεο, θαζψο θαη εθπαηδεπηηθνί ΠΔ86
ζηα 2ν θαη 9ν Γ Γαιαηζίνπ αληίζηνηρα.
Β) πλεδξίαζε ΠΤΠΔ ωο πκβνύιην Δπηινγήο
1) Με απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α΄ Αζήλαο, ζχκθσλα κε ηελ
παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν.4547/2018, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Π.Τ..Π.Δ. Α΄ Αζήλαο,
σο πκβνχιην Δπηινγήο Γηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ, ηνπνζεηήζεθαλ
Γηεπζπληέο/Γηεπζύληξηεο ζηηο θελσζείζεο ζέζεηο ηνπ 15νπ, ηνπ 76νπ, ηνπ 100νπ, ηνπ 129νπ
Γ Αζελψλ θαη ηνπ 19νπ Γ Εσγξάθνπ νη . Ρίδνο, Π. Βηζβίθε, Γ. Βνδίδε, Κ. Λάινπζεο θαη
Α. Καηζάξα αληίζηνηρα γηα ην ππφινηπν ηεο ηξηεηνχο ζεηείαο, ε νπνία ιήγεη ζηηο 31-072020.
ρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ζπλεδξίαζεο ηνπ ΠΤΠΔ σο πκβνχιην Δπηινγήο, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 13, παξ. 3 ηνπ Ν.2690/1999 (Κώδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο) «Τν
ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη, φρη φκσο πέξα απφ έλα ηξίκελν, αλ θάπνηα απφ ηα
κέιε ηνπ εθιείςνπλ ή απνρσξήζνπλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή απνιέζνπλ ηελ ηδηφηεηα βάζεη
ηεο νπνίαο νξίζηεθαλ, εθφζνλ, θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ, ηα ινηπά κέιε επαξθνχλ ψζηε λα
ππάξρεη απαξηία».
2) ρεηηθά κε ηηο θελέο ζέζεηο ππνδηεπζπληψλ κε βάζε ην άξζξν 30, παξ. 6 ηνπ
Ν.4547/2018 ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο φπνπ θνηηνχλ πεξηζζφηεξνη απφ εθαηφλ είθνζη (120)
καζεηέο νξίδεηαη ππνδηεπζπληήο. Αλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ θνηηνχλ
πεξηζζφηεξνη απφ δηαθφζηνπο εβδνκήληα (270) καζεηέο, νξίδεηαη θαη δεχηεξνο
ππνδηεπζπληήο. ηηο ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (.Μ.Δ.Α.Δ.)
ππνδηεπζπληήο νξίδεηαη εθφζνλ θνηηνχλ πεξηζζφηεξνη απφ ηξηάληα (30) καζεηέο θαη αλ
θνηηνχλ πεξηζζφηεξνη απφ νγδφληα (80) καζεηέο νξίδεηαη θαη δεχηεξνο ππνδηεπζπληήο.
χκθσλα κε ηελ εγθχθιην Φ.361.22/36/140338/E3/29-08-2018 νξίδεηαη φηη «Γηα ηηο
πξνυπνζέζεηο νξηζκνχ ππνδηεπζπληή βξίζθνληαη ζε ηζρχ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ
άξζξνπ 30 ηνπ Ν.4547/2018. Σηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη θελή ή θελνχκελε ζέζε απηή
θαιχπηεηαη θαηφπηλ πξνθήξπμεο, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος πποαναθεπόμενος νόμος
και ηηρ απαπαίηηηηρ κανονιζηικήρ Υποςπγικήρ Απόθαζηρ πος ππόκειηαι να εκδοθεί.
Μέρξη ηελ έθδνζή ηεο εθαξκφδνληαη οι διαηάξειρ πεπί αναπλήπωζηρ (άξζξν 11 ηνπ θεθ. Ε΄
ηνπ Ν.1566/1985)», φπνπ νξίδεηαη φηη: «Αλ δελ ππάξρεη ππνδηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο ή
ππεχζπλνο ηνκέα Σ.Ε.Κ. ή απνπζηάδεη, ηα καθήκονηα αςηά αζκεί ο ανώηεπορ ζε βαθμό απφ
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ ίδηα κνλάδα ή ζε ζρνιείν πνπ εμππεξεηείηαη απφ ην
Σ.Ε.Κ. θαηά πεξίπησζε. Αλ ππάξρνπλ νκνηφβαζκνη, θαζήθνληα ππνδηεπζπληή ή ππεχζπλνπ
ηνκέα Σ.Ε.Κ. αζθεί εθείλνο πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο νηθείαο
δηεχζπλζεο ή γξαθείνπ εθπαίδεπζεο χζηεξα απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ
ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ.».
Λακβαλνκέλεο ππ’ φςηλ ηεο θαζπζηέξεζεο έθδνζεο απφ ην ΤΠ.Π.Δ.Θ. ηεο ζρεηηθήο
απαξαίηεηεο θαλνληζηηθήο ππνπξγηθήο απφθαζεο θαιψ ηε Γηεχζπλζε Π.Δ. ηεο Α΄ Αζήλαο
λα πξνρσξήζεη ηε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξφκελε εγθχθιην.
Σάθεο Ρνπκπήο
Αηξεηφο ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο

