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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  

 

 ΤΝΔΓΡΙΑΔΙ Π.Τ..Π.Δ. Α΄ ΑΘΗΝΑ 29 & 30/10/2020 

 

 

 πλεδξίαζε Π.Τ..Π.Δ. Α΄ Αζήλαο, σο πκβνχιην Δπηινγήο ηειερψλ Δθπαίδεπζεο 

 
1. Πξφηαζε ηνπνζέηεζεο Τπνδηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ  

 

(βι. ζχλδεζκν http://takisroumpis.gr/?p=11992) 

 

 Οη ππνδηεπζπληέο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ επηιέγνληαη από ην αξκόδην, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4547/2018, ππεξεζηαθό ζπκβνύιην επηινγήο ζηειερώλ, ύζηεξα από πξφηαζε 

ηνπ νηθείνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ε νπνία δηαηππώλεηαη ζε ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία δελ 

ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε πνπ θσιύνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν.2690/1999, θαζώο θαη νη 

αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί. Η πξόηαζε, καδί κε ην πξαθηηθφ ηνπ ζπιιφγνπ ησλ 

δηδαζθφλησλ, δηαβηβάδνληαη από ηνλ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζην αξκόδην ππεξεζηαθό 

ζπκβνύιην επηινγήο, ην νπνίν, ύζηεξα από έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνϋπνζέζεσλ θαη ηεο 

λνκηκόηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηακόξθσζεο ηεο πξόηαζεο, πξνηείλεη ζηνλ νηθείν Γηεπζπληή 

Δθπαίδεπζεο ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ππνδηεπζπληώλ. 

 Με βάζε ην άξζξν 30, παξ. 6 ηνπ Ν.4547/2018 ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο όπνπ θνηηνύλ πεξηζζόηεξνη 

από εθαηόλ είθνζη (120) καζεηέο, όπσο ν αξηζκόο δηακνξθώλεηαη κέζα ζηνλ κήλα  επηέκβξην, 

νξίδεηαη ππνδηεπζπληήο. Αλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 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. 

 Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνθεξπρζείζαο ζεηείαο ησλ ππνδηεπζπληώλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, όπσο δηακνξθώλεηαη κέζα ζηνλ κήλα επηέκβξην, δελ δηθαηνινγεί ηνλ νξηζκφ 

ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ππνδηεπζπληψλ, κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο 

αλαζηέιιεηαη ε άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ππνδηεπζπληή ή ησλ ππνδηεπζπληώλ πνπ πιενλάδνπλ. 

 Αλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ππνδηεπζπληέο Α΄ θαη Β΄, ζεσξείηαη σο πιενλάδσλ θαηά πξνηεξαηόηεηα ν 

ππνδηεπζπληήο Β΄. Σε ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ δύν ππνδηεπζπληώλ (ππνδηεπζπληήο Α΄ θαη Β΄) 

πξνηείλεη ν ζύιινγνο δηδαζθόλησλ. 

 Αλ ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ δελ δηαηππψζεη πξφηαζε γηα ηελ επηινγή ησλ ππνδηεπζπληώλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ ή γηα ηε ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ ππνδηεπζπληώλ, απνθαζίδεη ζρεηηθά ην αξκόδην 

ππεξεζηαθό ζπκβνύιην επηινγήο. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνη γηα ηε ζέζε ππνδηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη πεξηζζόηεξνη από 

ηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη, ν ζύιινγνο δηδαζθόλησλ θαη ην αξκόδην ππεξεζηαθό ζπκβνύιην 

επηινγήο ιακβάλνπλ ππόςε ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν.4547/2018 θαη 

εηδηθόηεξα ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ππνςεθίνπ λα επηδεηθλύεη πλεύκα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθόηεηαο, 

ζπλέπεηα θαη λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο. 

 

2. Πξφηαζε ηνπνζέηεζεο αλαπιεξσηξηψλ Γηεπζπληξηψλ ιεηηνπξγηθά 4/ζ Νεπηαγσγείσλ 
 

(βι. ζχλδεζκν http://takisroumpis.gr/?p=12020) 

 

 Οη ζέζεηο πξντζηακέλσλ δηζέζησλ θαη ηξηζέζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

αθνξνύλ ζρνιηθέο κνλάδεο νξγαληθόηεηαο δύν θαη ηξηώλ ζέζεσλ. Ο πξντζηάκελνο δηζέζηαο ή 

ηξηζέζηαο ζρνιηθήο κνλάδαο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηεο νπνίαο ε ιεηηνπξγηθφηεηα, κέζα ζηνλ 

κήλα επηέκβξην, δηακνξθώλεηαη, κε βάζε ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό καζεηώλ, ζε ηέζζεξα ηκήκαηα 
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θαη άλσ, νξίδεηαη γηα ην ζρνιηθφ έηνο απηό πξνζσξηλά σο αλαπιεξσηήο δηεπζπληήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο κνλάδαο (άξζξν 30, παξ. 4 & 5 ηνπ Ν.4547/2018). 

 Ο νξηζκόο απηόο γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ύζηεξα από 

γλώκε ηνπ Π.Τ..Π.Δ., σο ζπκβνύιην επηινγήο ζηειερώλ, πνπ ζπγθξνηείηαη ζύκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4547/2018.  

 Απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαη έσο ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ην επίδνκα, ην ππνρξεσηηθφ 

σξάξην δηδαζθαιίαο θαη ε κνξηνδφηεζε ηεο ζέζεο πξνζαξκφδνληαη αλάινγα. 

 

 

 πλεδξίαζε Π.Τ..Π.Δ. Α΄ Αζήλαο 

 
1. Υνξήγεζε αδεηψλ άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ κε ακνηβή 

 

Σν ζπκβνχιην έθαλε δεθηέο φιεο ηηο αηηήζεηο κφληκσλ θαη αλαπιεξσηψλ/ηξηψλ 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 (Γηθαηνινγεηηθά – 

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

άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ κε ακνηβή). 

Γελ 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/Δ1/23-04-2015 ηνπ Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (απάντηση τοσ σποσργείοσ σε ερώτημα τοσ ΠΥΣΠΕ Α΄ 

Αθήνας). 

 

2. Δμέηαζε αηηήζεσλ εθπαηδεπηηθψλ 

 

Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηέο αηηήζεηο αλάθιεζεο απόζπαζεο θαη ζπκπιήξσζεο σξαξίνπ 

εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ70-Γαζθάισλ θαη ΠΔ05-Γαιιηθήο γιώζζαο αληίζηνηρα. Απέξξηςε αίηεζε 

απόζπαζεο εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ70-Γαζθάισλ ιόγσ κε ύπαξμεο ιεηηνπξγηθνύ θελνύ θαη δήισζε 

αλαξκόδην γηα αίηεκα εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ05-Γαιιηθήο γιώζζαο. 

 

3. Αλάθιεζε ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο εθπαηδεπηηθνχ γηα θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία 

 

Σν ζπκβνύιην, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ αίηεζε εθπαηδεπηηθνύ θαη ηνπο ιόγνπο πνπ επηθαιείηαη, 

αλαθάιεζε πξνεγνύκελε απόθαζή ηνπ γηα αλάζεζε θαη’ νίθνλ δηδαζθαιίαο. 

 

4. Αλάζεζε ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο γηα θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία 

 

 Αλαηέζεθε ππεξσξηαθή δηδαζθαιία 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 πνζφ ησλ 

δέθα (10) επξψ θαη γηα κέρξη είθνζη (20) ψξεο κεληαίσο. 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

Αηξεηόο ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο 
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