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 ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΠΤΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΑΞΗ 53 
 

Σν ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε, ηελ Παξαζθεπή 18 Οθησβξίνπ 2019, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα 

Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο: 

 

1. Εμέηαζε αηηήζεσλ απφζπαζεο εληφο ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο - Σξνπνπνίεζε ζπκπιήξσζεο 

σξαξίνπ - πκπιήξσζε ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ -  Πξνζσξηλέο ηνπνζέηεζεηο εθπαηδεπηηθψλ 

 

Πίλαθαο ηνπνζεηήζεσλ 

 

Δπζηπρώο, ελάκηζε κήλα πεξίπνπ κεηά ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο, ηα ιεηηνπξγηθά θελά ζηελ 

Α΄ Αζήλαο θαιά θξαηνύλ θαη ην νινήκεξν πξόγξακκα εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηνλ παξία ηνπ 

δεκόζηνπ ζρνιείνπ. 

Κελά εθπαηδεπηηθώλ εηδηθνηήησλ θαη ζην πξσηλό πξόγξακκα, εθπαηδεπηηθνί παξάιιειεο ζηήξημεο 

πνπ κνηξάδνληαη, θελά κηθξήο δηάξθεηαο πνπ παξακέλνπλ αθάιππηα, νινήκεξα πνπ ππνιεηηνπξγνύλ θαη 

ζρνιεία πνπ αδπλαηνύλ λα βγάινπλ πξόγξακκα είλαη ε εηθόλα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπίνπ ζηελ Α΄ 

Αζήλαο. 

Η κνλαδηθή νδόο, πιένλ, θάιπςεο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θελώλ είλαη ε επόκελε θάζε πξόζιεςεο 

αλαπιεξσηώλ/ηξηώλ εθπαηδεπηηθώλ, θαζώο θαη νη πξόζθαηεο πξνζιήςεηο, ζηε ζέζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

πνπ ζηελ πξνεγνύκελε θάζε δελ αλέιαβαλ ππεξεζία, απνδείρηεθαλ ζηαγόλα ζηνλ σθεαλό. 

 

2. Αλαπιήξσζε Πξντζηακέλσλ ζηα 115
ν
, 116

ν
 Νεπηαγσγεία Αζελψλ & 2

ν
 Εηδηθφ Νεπηαγσγείν 

ΕΛΕΠΑΠ  

 

Η αλαπιήξσζε ησλ Πξντζηακέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζύκθσλα κε ην άξζξν 49, παξ. 1 ηνπ 

Ν.4547/2018, όπνπ αλαθέξεηαη όηη: «1. Ο λ. 1566/1985 ηξνπνπνηείηαη ωο εμήο: α) Σην ηέινο ηνπ άξζξνπ 

11Ε πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4 εμήο: «4. Αλ δελ ππάξρεη πξνϊζηάκελνο δηζέζηνπ ή ηξηζέζηνπ δεκνηηθνύ 

ζρνιείνπ ή λεπηαγωγείνπ, κε απόθαζε ηνπ δηεπζπληή πξωηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ εθδίδεηαη ύζηεξα 

από εηζήγεζε ηνπ πεξηθεξεηαθνύ ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ, αναηίθεηαι η προζωρινή άζκηζη 

καθηκόνηων ζηον ανώηερο καηά βαθμό μόνιμο εκπαιδεσηικό ποσ σπηρεηεί με οργανική θέζη ζηη 

ζτολική μονάδα ή, αλ δελ ππάξρεη, ζηνλ αλώηεξν θαηά βαζκό κόληκν εθπαηδεπηηθό πνπ ππεξεηεί κε 

απόζπαζε ζηε κνλάδα απηή ή, αλ δελ ππάξρεη, ζηνλ αλαπιεξωηή εθπαηδεπηηθό κε ηε κεγαιύηεξε 

εθπαηδεπηηθή ππεξεζία πνπ ππεξεηεί ζηελ ίδηα κνλάδα. Αλ ππεξεηνύλ πεξηζζόηεξνη κόληκνη εθπαηδεπηηθνί 

κε ηνλ ίδην βαζκό ή αλαπιεξωηέο κε ηνλ ίδην ρξόλν εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο, αλαπιεξώλεη απηόο πνπ 

έρεη πεξηζζόηεξν ρξόλν ζην βαζκό ή απηόο πνπ νξίδεηαη από ηνλ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο.». 

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

ζεζκνζεηεκέλσλ αδεηψλ, πιελ ηεο θαλνληθήο, γηα ζπλερφκελν δηάζηεκα άλσ ηνπ ελφο κήλα, ην 

επίδνκα ζέζεο επζχλεο θαηαβάιιεηαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε αλαπιήξσζε θαη κέρξη ηελ 

επηζηξνθή ησλ δηθαηνύρσλ ζηα θαζήθνληά ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε, όρη πέξαλ ηεο 31εο/08/2020. 

ηελ θελή ζέζε ηνπ 2
νπ

 Εηδηθνύ Νεπηαγσγείνπ ΕΛΕΠΑΠ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 16, παξ. 3 ηνπ 

Ν.4354/2015, ε κόληκε εθπαηδεπηηθόο ζα ιακβάλεη ην επίδνκα απφ ηελ έλαξμε ηεο αλαπιήξσζεο 

θαη κέρξη ηηο 21/06/2020, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ιήγεη ε απόζπαζή ηεο. 

 

3. Αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο εθπαηδεπηηθνχ ΠΕ79.01-Μνπζηθήο 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν.4354/2015 ην ζπκβνύιην αλαγλψξηζε ηελ πξνυπεξεζία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ σο σξνκίζζηνπ θαη αλαπιεξσηή γηα κηζζνινγηθή εμέιημε. 

http://takisroumpis.gr/
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4. Δηάζεζε εθπαηδεπηηθνχ ΠΕ70 γηα ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ ηεο σξαξίνπ (αιιαγή 

θαζεθφλησλ) 

 

Καηόπηλ ππνβνιήο αηηήκαηνο ηεο εθπαηδεπηηθνύ, θαζώο θαη ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Τγεηνλνκηθήο Επηηξνπήο, ην ΠΤΠΕ πξόηεηλε ηελ αλάζεζε δηνηθεηηθνύ έξγνπ γηα ζπκπιήξσζε ηνπ 

ππνρξεσηηθνύ δηδαθηηθνύ ηεο σξαξίνπ (άξζξν 33, παξ. 5 ηνπ Ν.4386/2016) γηα ην ζρνιηθό έηνο 2019-

2020. 

 

5. Υνξήγεζε αδεηψλ άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ κε ακνηβή 

 

Σν ζπκβνχιην έθαλε δεθηέο φιεο ηηο αηηήζεηο κφληκσλ θαη αλαπι. εθπαηδεπηηθψλ, πνπ ηέζεθαλ 

ππφςε ηνπ θαη νη νπνίεο πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν.3528/2007 (έξγν πνπ 

ζπκβηβάδεηαη κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ, δελ παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή 

εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη αζθείηαη εθηφο εξγαζηαθνχ σξαξίνπ). 

Οη ελδηαθεξφκελνη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο (Δηθαηνινγεηηθά – 

Αίηεζε) πξηλ ηελ έλαξμε ηεο άζθεζεο ηδησηηθνχ 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 - Ελεκέξσζε γηα άδεηα 

άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ κε ακνηβή).  

Δελ είλαη επηηξεπηή ε ζέζε ηνπ ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ ησλ 10 σξψλ εβδνκαδηαίσο θαηά ηε 

ρνξήγεζε άδεηαο ζε εθπαηδεπηηθφ πξνο άζθεζε ηδησηηθνχ έξγνπ ζχκθσλα κε ην έγγξαθν κε Α.Π. 

63880/Ε1/23-04-2015 ηνπ Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (απάνηηζη ηοσ σποσργείοσ ζε ερώηημα ηοσ ΠΥΣΠΕ Α΄ 

Αθήνας). 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

Αηξεηόο ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο 
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