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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  

 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΠΤΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΑΞΗ 51 

 
Σο ΠΤΠΕ Α΄ Αθήναρ ζςνεδπίαζε, ηην Πέμπηη 29 Νοεμβπίος 2018, με ηα παπακάηυ 

θέμαηα Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ: 

 

1. Αναπλήπυζη Πποφζηαμένηρ Νηπιαγυγείος 

 

Σν ζπκβνχιην εηζεγήζεθε ηελ αλαπιήξσζε Πξντζηακέλεο Νεπηαγσγείνπ -έσο ηελ 

επηζηξνθή ηεο θαη φρη πέξαλ ηεο ιήμεο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο- ιφγσ πξνζσξηλήο απνπζίαο ηεο 

γηα ζπλερφκελν δηάζηεκα άλσ ηνπ ελφο κήλα. 

χκθσλα κε ην άπθπο 16, παπ. 2 ηος Ν.4354/2015, ζε πποζυπινή αποςζία, καηά ηη 

διάπκεια θεζμοθεηημένυν αδειών, πλην ηηρ κανονικήρ, για ζςνεσόμενο διάζηημα άνυ 

ηος ενόρ μήνα, ηο επίδομα καηαβάλλεηαι για όζο σπόνο διαπκεί η αναπλήπυζη. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε νξγαληθά ηνπνζεηεκέλε εθπαηδεπηηθφο, ζα ιακβάλεη ην επίδνκα 

ζέζεο επζχλεο κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο δηθαηνχρνπ ζηα θαζήθνληά ηεο θαη φρη πέξαλ ηεο 

31εο/08/2019. 

 

2. Εξέηαζη ένζηαζηρ εκπαιδεςηικού ΠΕ05-Γαλλικήρ γλώζζαρ για μείυζη ηος 

διδακηικού ηηρ υπαπίος 

 

Η εμέηαζε ηεο έλζηαζεο αλαβιήζεθε γηα ηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ ΠΤΠΕ. 

 

3. ςμπλήπυζη ςποσπευηικού υπαπίος εκπαιδεςηικού ΠΕ86-Πληποθοπικήρ 

Σν ζπκβνχιην έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε εθπαηδεπηηθνχ ΠΕ86 γηα ζπκπιήξσζε ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ ηεο σξαξίνπ ζην 59ν Αζελψλ (8 ψξεο). 

 

4. Υοπήγηζη αδειών άζκηζηρ ιδιυηικού έπγος με αμοιβή 

 

Έγηλαλ δεθηέο φιεο νη αηηήζεηο (μόνιμοι/ερ και αναπληπυηέρ/ηπιερ εκπαιδεςηικοί) πος 

ηέθηκαν ςπότη ηος ζςμβοςλίος, θαζψο πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άπθπος 31 ηος 

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). 

Οη ελδηαθεξφκελνη/εο εθπαηδεπηηθνί πξέπεη να ςποβάλλοςν ηιρ αιηήζειρ ηοςρ 

(Δικαιολογηηικά – Αίηηζη) ππιν ηην έναπξη ηηρ άζκηζηρ ιδιυηικού έπγος με αμοιβή 
γηαηί δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ε άδεηα αλαδξνκηθά (έγγπαθο ηος ΤΠ.Π.Ε.Θ. με Α.Π. 

77045/Ε1/13-05-2016 - Ενημέπυζη για άδεια άζκηζηρ ιδιυηικού έπγος με αμοιβή).  

Δεν είναι επιηπεπηή η θέζη ηος σπονικού πεπιοπιζμού ηυν 10 υπών εβδομαδιαίυρ 

καηά ηη σοπήγηζη άδειαρ ζε εκπαιδεςηικό ππορ άζκηζη ιδιυηικού έπγος ζύμθυνα με ηο 

έγγπαθο με Α.Π. 63880/Ε1/23-04-2015 ηος Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (απάντηση τοσ σποσργείοσ σε 

ερώτημα τοσ ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας). 
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5. Αποζπάζειρ εκπαιδεςηικών ενηόρ ΠΤΠΕ Α΄ Αθήναρ 

 

Σν ζπκβνχιην έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε απφζπαζεο α) εθπαηδεπηηθνχ ΠΕ06-Αγγιηθήο 

γιψζζαο απφ ην 16
ν
 Δ Γαιαηζίνπ (πιενλάδεη) ζην 2

ν
 (6 ψξεο), ζην 3

ν
 (4 ψξεο) θαη ην 6

ν
 

Δ.. Ν. Φηιαδέιθεηαο (2 ψξεο), β) εθπαηδεπηηθνχ ΠΕ11-Φπζηθήο Αγσγήο (νιηθή δηάζεζε απφ 

ην ΠΤΔΕ Α΄ Αζήλαο) ζην 99
ν
 Δ Αζελψλ θαη γ) δχν εθπαηδεπηηθψλ ΠΕ70-Δαζθάισλ απφ 

ην 33
ν
 Δ Αζελψλ ζην 100

ν
 Δ Αζελψλ θαη απφ ην 4ν Δ Νέαο Φηιαδέιθεηαο (πιενλάδεη) 

ζην 33
ν
 Δ Αζελψλ. 

Απέξξηςε ηελ αίηεζε εθπαηδεπηηθνχ ΠΕ11-Φπζηθήο Αγσγήο ιφγσ κε χπαξμεο 

ιεηηνπξγηθνχ θελνχ ζην ζρνιείν πξνηίκεζήο ηνπ. 

 

6. Σποποποίηζη ζςμπλήπυζηρ υπαπίος εκπαιδεςηικών 

Σν ζπκβνχιην έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε εθπαηδεπηηθνχ ΠΕ06-Αγγιηθήο γιψζζαο γηα 

ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ηεο σξαξίνπ απφ ην 35ν Δ.. Αζελψλ (19 

ψξεο) θαη ην 15ν Δ.. Αζελψλ (3 ψξεο) ζην 35ν Δ.. Αζελψλ (22 ψξεο). 

Έγηλε ηξνπνπνίεζε ζπκπιήξσζεο σξαξίνπ ζε εθπαηδεπηηθφ ΠΕ79-Μνπζηθήο απφ ην 3ν 

Δ.. Ηιηνχπνιεο (6 ψξεο), ην 10ν Δ.. Ηιηνχπνιεο (3 ψξεο), ην 11ν Δ.. Ηιηνχπνιεο (2 

ψξεο), ην 17ν Δ.. Ηιηνχπνιεο (1 ψξα) θαη ην 21ν Δ.. Ηιηνχπνιεο (3 ψξεο) ζην 3ν Δ.. 

Ηιηνχπνιεο (6 ψξεο), ζην 10ν Δ.. Ηιηνχπνιεο (3 ψξεο), ζην 11ν Δ.. Ηιηνχπνιεο (5 ψξεο) 

θαη ην 17ν Δ.. Ηιηνχπνιεο (1 ψξα). 

ε δχν εθπαηδεπηηθνχο ΠΕ11-Φπζηθήο Αγσγήο ηξνπνπνηήζεθε ε ζπκπιήξσζε ηνπ 

σξαξίνπ ηνπο α) απφ ην 10ν Δ.. Αζελψλ (11 ψξεο), ην 15ν Δ.. Αζελψλ (7 ψξεο) θαη ην 13ν 

Δ.. Αζελψλ (4 ψξεο) ζην 10ν Δ.. Αζελψλ (11 ψξεο) θαη ην 13ν Δ.. Αζελψλ (11 ψξεο) θαη 

β) απφ ην 2ν Δ.. Αζελψλ (16 ψξεο) θαη ην 13ν Δ.. Αζελψλ (7 ψξεο) ζην 2ν Δ.. Αζελψλ 

(23 ψξεο) αληίζηνηρα. 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

Αηξεηφο ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο 

 

 


