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1. Έλζηαζε εθπαηδεπηηθνύ θαηά πεξηθνπήο απνδνρώλ
Σν ζπκβνύιην δελ έθαλε δεθηή ηελ έλζηαζε εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ70 γηα κε πεξηθνπή ηωλ
απνδνρώλ ηεο, επεηδή δελ πξνζθνκίζηεθαλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ λα
ζηνηρεηνζεηνύλ ηε δηθαηνινγεκέλε απνρή από ηα θαζήθνληά ηεο.
2. Αλαπιήξσζε Πξντζηακέλεο Νεπηαγσγείνπ
ύκθωλα 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 εκπαιδευηικό που υπηρεηεί με οργανική
θέζη ζηη ζχολική 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.», ην ζπκβνύιην εηζεγήζεθε ηελ αλαπιήξωζε
Πξνϊζηακέλεο Νεπηαγωγείνπ -έωο ηελ επηζηξνθή ηεο θαη όρη πέξαλ ηεο ιήμεο ηνπ ζρνιηθνύ
έηνπο- ιόγω πξνζωξηλήο απνπζίαο ηεο γηα ζπλερόκελν δηάζηεκα άλω ηνπ ελόο κήλα.
ύκθωλα κε ην άξζξν 16, παξ. 2 ηνπ Ν.4354/2015, ζε πξνζσξηλή απνπζία, θαηά ηε
δηάξθεηα ζεζκνζεηεκέλσλ αδεηώλ, πιελ ηεο θαλνληθήο, γηα ζπλερόκελν δηάζηεκα άλσ
ηνπ ελόο κήλα, ην επίδνκα ζέζεο επζύλεο θαηαβάιιεηαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε
αλαπιήξσζε.
ηελ πεξίπηωζε απηή, ε νξγαληθά ηνπνζεηεκέλε εθπαηδεπηηθόο, ζα ιακβάλεη ην επίδνκα
ζέζεο επζύλεο κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο δηθαηνύρνπ ζηα θαζήθνληά ηεο θαη όρη πέξαλ ηεο
31εο/08/2019.
3. Απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθώλ εληόο ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο
Σν ζπκβνύιην ηνπνζέηεζε πξνζωξηλά, ζε ιεηηνπξγηθό θελό ζην 117ν Γ.. Αζελώλ,
ύζηεξα από αίηεζή ηεο, εθπαηδεπηηθό ΠΔ70 ζηε δηάζεζε ηνπ ΠΤΠΔ (επηζηξνθή από άδεηα).
Έγηλε δεθηή ε αίηεζε αλάθιεζεο απόζπαζεο εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ70, ζηε δηάζεζε από άιιν
ΠΤΠΔ, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ επηθαινύληαλ ζηελ αίηεζή ηεο.
4. Σξνπνπνίεζε ζπκπιήξσζεο σξαξίνπ εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ11-Φπζηθήο Αγσγήο
Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε εθπαηδεπηηθνύ, κε νιηθή δηάζεζε από ην ΠΤΓΔ
Α΄ Αζήλαο, γηα ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπιήξωζεο ηνπ ππνρξεωηηθνύ ηνπ ωξαξίνπ από ην 1ν
Γ.. Βύξωλα (18 ώξεο) θαη ην 3ν Γ.. Βύξωλα (2 ώξεο) ζην 1ν Γ.. Βύξωλα (16 ώξεο), ζην
3ν Γ.. Βύξωλα (2 ώξεο) θαη ην 11ν Γ.. Βύξωλα (2 ώξεο).

5. Αλάζεζε ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο γηα θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία
Καιύθζεθε κία ζέζε ππεξωξηαθήο δηδαζθαιίαο (αλαπιεξώηξηα εθπαηδεπηηθόο ΠΕ71
Εηδηθήο Αγσγήο) 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, όπωο είρε ζπκπιεξωζεί 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 ππνρξεωηηθά από εθπαηδεπηηθό ΔΑΔ παξά κόλν,
εάλ γλωκαηεύζεη ζρεηηθά ην νηθείν ΚΔΓΓΤ (άξζξν 28, παξ. 8 ηνπ Ν.4186/2013).
ύκθωλα κε ην άξζξν 20, πεξ. Γ, παξ. 1 ηνπ Ν.4354/2015 γηα ην εθπαηδεπηηθό
πξνζωπηθό ηεο πξωηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αλάζεζε δηδαζθαιίαο
ηνπ καζήκαηνο ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ, πξναηξεηηθήο ή ππνρξεωηηθήο (επηκίζζην), ε σξηαία
ακνηβή νξίδεηαη ζην πνζό ησλ δέθα (10) επξώ θαη γηα κέρξη είθνζη (20) ώξεο κεληαίσο.
6. Υνξήγεζε αδεηώλ άζθεζεο ηδησηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή
Έγηλαλ δεθηέο όιεο νη αηηήζεηο (κόληκνη/εο θαη αλαπιεξσηέο/ηξηεο εθπαηδεπηηθνί) πνπ
ηέζεθαλ ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ, 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
ωξαξίνπ).
Οη ελδηαθεξόκελνη/εο εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο
(Δηθαηνινγεηηθά – Αίηεζε) πξηλ ηελ έλαξμε ηεο άζθεζεο ηδησηηθνύ 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 ηδησηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή).
Δελ είλαη επηηξεπηή ε ζέζε ηνπ ρξνληθνύ πεξηνξηζκνύ ησλ 10 σξώλ εβδνκαδηαίσο
θαηά ηε ρνξήγεζε άδεηαο ζε εθπαηδεπηηθό πξνο άζθεζε ηδησηηθνύ έξγνπ ζύκθσλα κε ην
έγγξαθν κε Α.Π. 63880/Ε1/23-04-2015 ηνπ Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (απάληεζε ηνπ ππνπξγείνπ ζε
εξώηεκα ηνπ ΠΥΣΠΕ Α΄ Αζήλαο).
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