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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΠΤΠΔ Α΄ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΑΞΗ 45
Α) Σν ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε, ηελ Παξαζθεπή 12 Οθηωβξίνπ 2018, κε ηα
παξαθάηω ζέκαηα Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο:
1. Απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθώλ
Σν ζπκβνύιην απέξξηςε αίηεζε απόζπαζεο εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ11 ιόγσ κε ύπαξμεο
ιεηηνπξγηθνύ θελνύ ζην ζρνιείν πνπ δεηνύζε. Έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο απόζπαζεο κηαο
εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ70 ζην 8ν Γ Ζιηνύπνιεο θαη κηαο εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ60 ζην 14ν
Νεπηαγσγείν Ζιηνύπνιεο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ επηθαινύληαλ ζηελ αίηεζή ηνπο.
Μεηά ηε Β΄ θάζε πξόζιεςεο αλαπιεξσηώλ/ηξηώλ θαιύθζεθαλ θελά ΠΔ60 θαη ΠΔ70 ζην
πξσηλό πξόγξακκα. Παξακέλνπλ ιεηηνπξγηθά θελά εηδηθνηήησλ, θπξίσο ζην νινήκεξν
πξόγξακκα. Σα θελά απηά -σο επί ην πιείζηνλ κε θνηλώλ εηδηθνηήησλ- θαιύπηνληαη δύζθνια.
Κπξηόηεξε πεγή θάιπςεο ησλ θελώλ εηδηθνηήησλ, ζην δηάζηεκα απηό, ε Γηεύζπλζε
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α΄ Αζήλαο είηε κε κεξηθή είηε κε νιηθή δηάζεζε
εθπαηδεπηηθώλ.
2. Γηάζεζε εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ζπκπιήξωζε ηνπ ππνρξεωηηθνύ ηνπο ωξαξίνπ
κεηά ηελ αιιαγή θαζεθόληωλ από δηδαθηηθά ζε δηνηθεηηθά
Καηόπηλ ππνβνιήο αηηήκαηνο ηεζζάξσλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ70 θαη κηαο εθπαηδεπηηθνύ
ΠΔ06, θαζώο θαη ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Πξωηνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ην
ΠΤΠΔ πξόηεηλε ηελ αλάζεζε δηνηθεηηθνύ έξγνπ γηα ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνύ
δηδαθηηθνύ ηνπο σξαξίνπ ζηα ζρνιεία ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο (άξζξν 33, παξ. 5 ηνπ
Ν.4386/2016) γηα ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019.
3. Υνξήγεζε αδεηώλ άζθεζεο ηδηωηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή
Σν ΠΤΠΔ έθαλε δεθηέο όιεο ηηο αηηήζεηο 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
(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. (απάντηση τοσ σποσργείοσ σε
ερώτημα τοσ ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας).

4. Αλάθιεζε απόθαζεο γηα θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ70
Σν ζπκβνύιην, αθνύ έιαβε ππόςε ηνπο ιόγνπο πνπ επηθαιείηαη εθπαηδεπηηθόο ΠΔ70 ζηελ
αίηεζή ηεο, αλαθάιεζε πξνεγνύκελε απόθαζή ηνπ γηα αλάζεζε θαη’ νίθνλ δηδαζθαιίαο.
5. Αλάζεζε ππεξωξηαθήο απαζρόιεζεο γηα θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία
Καιύθζεθαλ δύν ζέζεηο ππεξσξηαθήο δηδαζθαιίαο ζηηο πεξηνρέο πιαηεία Βηθησξίαο θαη
Παγθξαηίνπ (κόληκνη εθπαηδεπηηθνί ΠΔ70 κε κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ), 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.
6. Σξνπνπνίεζε δηάζεζεο εθπαηδεπηηθώλ εηδηθνηήηωλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο
Γ/λζεο Π.Δ. Α΄ Αζήλαο γηα ηε ζπκπιήξωζε ηνπ ππνρξεωηηθνύ ηνπο ωξαξίνπ
Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηέο δύν αηηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ79 θαη ΠΔ05 γηα ηξνπνπνίεζε
ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ ππνρξεσηηθνύ ηνπο σξαξίνπ. Απέξξηςε ηελ αίηεζε εθπαηδεπηηθνύ
ΠΔ06 ιόγσ κε δπλαηόηεηαο αλαπιήξσζεο ηεο.
7. Αλαγλώξηζε ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθώλ ηίηιωλ ζπνπδώλ
Σν ΠΤΠΔ έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο αλαγλώξηζεο ζπλάθεηαο ΜΣ δύν εθπαηδεπηηθώλ
ΠΔ70 (ηίηινη από ην Διιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην θαη ην Δζληθό Καπνδηζηξηαθό
Παλεπηζηήκην Αζελώλ).
8. Πξνζωξηλή ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθώλ θιάδνπ ΠΔ06, ΠΔ08 θαη ΠΔ91 κε νιηθή
δηάζεζε από ην ΠΤΓΔ Α΄ Αζήλαο
Σν ζπκβνύιην ηνπνζέηεζε δύν εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ91 α) ζην 12ν Γ Εσγξάθνπ (18 ώξεο)
θαη β) ζην 105 Αζελώλ (11 ώξεο) θαη ην 102 Αζελώλ (9 ώξεο) αληίζηνηρα, θαζώο θαη κία
εθπαηδεπηηθό ΠΔ08 ζην 2ν Γ Νέαο Φηιαδέιθεηαο (18 ώξεο).
Γύν εθπαηδεπηηθνί ΠΔ06 ηνπνζεηήζεθαλ, γηα ζπκπιήξσζε ηνπ δηδαθηηθνύ ηνπο σξαξίνπ,
ζε ιεηηνπξγηθά θελά α) 106ν Αζελώλ (6 ώξεο), 8ν Αζελώλ (6 ώξεο), 36ν Αζελώλ (6 ώξεο) θαη
135ν Αζελώλ (1 ώξα), β) 120ν Αζελώλ (13 ώξεο) θαη 46ν Αζελώλ (6 ώξεο) αληίζηνηρα.
Απέξξηςε ηελ αίηεζε επαλεμέηαζεο εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ08 ζρεηηθά κε ηα κόξηα
ηνπνζέηεζήο ηνπ.
Β) πλεδξίαζε ΠΤΠΔ ωο πκβνύιην Δπηινγήο
1. Κελέο ζέζεηο Γηεπζπληώλ
Με απόθαζε ηνπ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α΄ Αζήλαο, ζύκθσλα κε ηελ
παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν.4547/2018, ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ Π.Τ..Π.Δ. Α΄ Αζήλαο,
σο
πκβνύιην
Δπηινγήο
Γηεπζπληώλ
ρνιηθώλ
Μνλάδσλ,
ηνπνζεηήζεθαλ
νπ
νπ
Γηεπζύληξηα/Γηεπζπληήο ζηηο θελσζείζεο ζέζεηο ηνπ 15 θαη ηνπ 129 Γ Αζελώλ νη Β.
Καιακπόθα θαη Π. αξαληάθνο αληίζηνηρα γηα ην ππόινηπν ηεο ηξηεηνύο ζεηείαο, ε νπνία
ιήγεη ζηηο 31-07-2020.

2. Κελέο ζέζεηο Τπνδηεπζπληώλ
ρεηηθά κε ηηο θελέο ζέζεηο ππνδηεπζπληώλ θαη ηελ επηινγή λέσλ, κεηά ηελ έθδνζε ηνπ
ΦΔΚ 4412/2018 θαη ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε καο, θαηά ηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηνπ
ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο, αλακέλεηαη, εληόο ησλ εκεξώλ, λα εθδνζεί από ηε Γ.Π.Δ. ε πξόζθιεζε
θάιπςεο ησλ θελώλ ζέζεσλ ππνδηεπζπληώλ ζε ζρνιεία ηεο Α΄ Αζήλαο.
Με βάζε ην άξζξν 30, παξ. 6 ηνπ Ν.4547/2018 ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο όπνπ θνηηνύλ
πεξηζζόηεξνη από εθαηόλ είθνζη (120) καζεηέο νξίδεηαη ππνδηεπζπληήο. Αλ ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ θνηηνύλ πεξηζζόηεξνη από δηαθόζηνπο εβδνκήληα (270)
καζεηέο, νξίδεηαη θαη δεύηεξνο ππνδηεπζπληήο. ηηο ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη
Δθπαίδεπζεο (.Μ.Δ.Α.Δ.) ππνδηεπζπληήο νξίδεηαη εθόζνλ θνηηνύλ πεξηζζόηεξνη από
ηξηάληα (30) καζεηέο θαη αλ θνηηνύλ πεξηζζόηεξνη από νγδόληα (80) καζεηέο νξίδεηαη θαη
δεύηεξνο ππνδηεπζπληήο.
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