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 ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΠΤΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΑΞΗ 59 
 

Σν ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε, ηελ Πέκπηε 21 Ννεκβξίνπ 2019, κε ηα παξαθάηω ζέκαηα 

Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο: 

 

1. Απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθώλ εληόο ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο 

 

Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο απόζπαζεο δύν εθπαηδεπηηθώλ ΠΕ70-Δαζθάισλ ζην 

107
ν
 Δ Αζελώλ θαη ην 3

ν
 Δ Ηιηνύπνιεο γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ θελώλ. 

 

2. Δηάζεζε εθπαηδεπηηθώλ γηα ζπκπιήξωζε ωξαξίνπ 

 

Δηαηέζεθαλ εθπαηδεπηηθόο ΠΕ06-Αγγιηθήο γιώζζαο, εθπαηδεπηηθόο ΠΕ79-Μνπζηθήο θαη 

εθπαηδεπηηθόο ΠΕ86-Πιεξνθνξηθήο, γηα ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνύ ηνπο σξαξίνπ, ζην ΠΤΔΕ 

Α΄ Αζήλαο. 

 

3. Αλαπιήξωζε Πξνϊζηακέλεο 2/ζ Νεπηαγωγείνπ 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 49, παξ. 1 ηνπ Ν.4547/2018 ηνπνζεηήζεθε κόληκε εθπαηδεπηηθόο, ε νπνία 

ππεξεηεί ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 

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

ζεζκνζεηεκέλσλ αδεηώλ, πιελ ηεο θαλνληθήο, γηα ζπλερόκελν δηάζηεκα άλω ηνπ ελόο κήλα, ην 

επίδνκα ζέζεο θαηαβάιιεηαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε αλαπιήξωζε. 

πλεπώο, ε εθπαηδεπηηθόο ζα ιακβάλεη ην επίδνκα ζέζεο επζύλεο, κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ κήλα, 

κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο δηθαηνύρνπ ζηα θαζήθνληά ηεο θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, όρη πέξαλ ηεο 

31εο/08/2020, εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. 

 

4. Αλάζεζε ππεξωξηαθήο απαζρόιεζεο γηα θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία 
 

 Καιύθζεθαλ δύν ζέζεηο ππεξσξηαθήο δηδαζθαιίαο γηα κία ώξα ηελ εκέξα θαη ζπλνιηθά πέληε ώξεο 

ηελ εβδνκάδα (κόληκνη εθπαηδεπηηθνί ΠΕ70 Γεληθήο Αγσγήο). 

 Εμεηάδνληαη 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 ΕΑΕ παξά κόλν, εάλ 

γλσκαηεύζεη ζρεηηθά ην νηθείν ΚΕΔΔΤ (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. 

 

5. Δηάζεζε εθπαηδεπηηθώλ γηα ζπκπιήξωζε ηνπ ππνρξεωηηθνύ ηνπο ωξαξίνπ 

 

Καηόπηλ ππνβνιήο αηηήκαηνο ηξηώλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΕ70-Δαζθάισλ, θαζώο θαη ζρεηηθή εηζήγεζε 

ηεο Πξωηνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Επηηξνπήο, ην ΠΤΠΕ πξόηεηλε ηελ αλάζεζε δηνηθεηηθνύ έξγνπ 

γηα ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνύ δηδαθηηθνύ ηνπο σξαξίνπ (άξζξν 33, παξ. 5 ηνπ Ν.4386/2016) γηα 

ην ζρνιηθό έηνο 2019-2020 ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε. 

 

http://takisroumpis.gr/
mailto:takisroumpis@yahoo.gr
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Ν.4547_2018-Αναδιοργάνωση-των-δομών-υποστήριξης.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
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Ν.3699_2008-Ειδική-Αγωγή-και-Εκπαίδευση.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Ν.3966_2011-Πειραματικά-ΙΕΠ-Διόφαντος.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Ν.4415_2016-ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-άρθρο-48-Ειδική-Αγωγή-1.pdf
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http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Ν.4186_2013-Παραιτήσεις-οργανική-αποσπασμένων-εξωτερικού-εκπαιδευτική-άδεια-Ειδική-Αγωγή-άρθρο-28.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
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Ν.4386_2016-άρθρα-33-35-36-παραιτήσεις-οργανικές-Π.Π.Σ.-συμπλήρωση-ωραρίου-οργανικότητα-νηπιαγωγείων-εγγραφές-μαθητών-στελέχη-εκπαίδευσης.pdf


 

 

6. πκπιήξωζε ππνρξεωηηθνύ ωξαξίνπ εθπαηδεπηηθνύ 

 

Εθπαηδεπηηθόο ΠΕ11-Φπζηθήο Αγσγήο δηαηέζεθε γηα ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνύ ηνπ 

σξαξίνπ ζην 17
ν
 Δ Ηιηνύπνιεο (8 ώξεο). 

 

7. πκπιήξωζε ππνρξεωηηθνύ ωξαξίνπ εθπαηδεπηηθώλ κε κεξηθή δηάζεζε από ην ΠΤΔΕ Α΄ 

Αζήλαο 

 

Σν ζπκβνύιην ηνπνζέηεζε δύν εθπαηδεπηηθνύο ΠΕ11-Φπζηθήο Αγσγήο ζην 2
ν
 Δ Δάθλεο (18 θαη 

4 ώξεο αληίζηνηρα) γηα ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνύ ηνπο σξαξίνπ. 

 

 Σα ζέκα 7 δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ Ηκεξήζηα Δηάηαμε. πδεηήζεθε επεηδή ηα παξόληα 

ηαθηηθά κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζπκθώλεζαλ γηα ηε ζπδήηεζή ηνπ (άξζξν 14, παξ. 9 ηνπ 

Ν.2690/1999). 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

Αηξεηόο ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο 

http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Ν.2690_1999-Κώδικας-Διοικητικής-Διαδικασίας.pdf

