
 

 

 

        Σάθεο Ρνπκπήο             Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2019 

Αηξεηόο ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο 

     Σει.: 6977393115 

http://takisroumpis.gr 

takisroumpis@yahoo.gr   ΠΡΟ: Γ.. ΤΛΛΟΓΩΝ ΔΚΠ/ΚΩΝ Π.Δ. Α΄ ΑΘΖΝΑ 

      ΚΟΗΝ.:ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ Γ/ΝΖ Π.Δ. Α΄ ΑΘΖΝΑ 

 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  

 

 ΤΝΕΔΡΙΑΕΙ ΠΤΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑ  

ΠΡΑΞΕΙ 50 & 51 
 

Σν ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε, ηελ Πέκπηε θαη ηελ Παξαζθεπή 3 & 4 Οθησβξίνπ 2019, κε 

ηα παξαθάησ ζέκαηα Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο: 

 

1. πκπιήξσζε ππνρξεσηηθνύ σξαξίνπ εθπαηδεπηηθώλ ΠΕ11, ΠΕ79 & ΠΕ86 κε απόζπαζε από 

άιια ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ ή κε νιηθή δηάζεζε από ΠΤΔΕ 

 

Με ηηο παξαπάλσ πξάμεηο ηνπ ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο θαη ηε ζπκπιήξσζε σξαξίνπ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο νινθιεξώζεθαλ νη ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο ησλ κόληκσλ εθπαηδεπηηθώλ 

γηα ην δηδαθηηθό έηνο 2019-2020. 

Ζ θεηηλή δηαδηθαζία είρε ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό, ζε ζύγθξηζε κε ηηο πξνεγνύκελεο ρξνληέο, 

όηη δελ αθνινπζήζεθε ε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ησλ κόληκσλ εθπαηδεπηηθώλ εηδηθνηήησλ ΠΔ06, 

ΠΔ11, ΠΔ79 & ΠΔ86, κε νξγαληθή ζέζε ζηελ Α΄ Αζήλαο, γηα ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνύ ηνπο 

σξαξίνπ ζε ιεηηνπξγηθά θελά.  

ρεηηθά κε ηα ιεηηνπξγηθά θελά Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο (παξάιιειε ζηήξημε) ζηελ Α΄ 

Αζήλαο ε επηζηξνθή ζηελ «θαλνληθόηεηα» επηβάιιεη ηελ πεξαηηέξσ πξόζιεςε αλαπιεξσηώλ/ηξηώλ 

εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ θάιπςή ηνπο (Γ΄ θάζε), κε νξίδνληα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κόληκσλ δηνξηζκώλ, 

πνπ ηόζν έρεη αλάγθε ε εθπαίδεπζε, θαζώο ε δηάζεζε εθπαηδεπηηθώλ είηε νιηθή είηε κεξηθή από ηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε είλαη αηζζεηά πεξηνξηζκέλε. Μεηά ηε Β΄ θάζε πξόζιεςεο 

αλαπιεξσηώλ/ηξηώλ θαιύπηνληαη θελά, θπξίσο ζην πξσηλό πξόγξακκα, κε ην νινήκεξν πξόγξακκα 

λα ζπλερίδεη λα παξακέλεη ν θησρόο ζπγγελήο ηνπ δεκόζηνπ ζρνιείνπ κε ηελ εθαξκνγή ζηελ 

εθπαίδεπζε, γηα κηα αθόκα ρξνληά, πνιηηηθώλ ιηηόηεηαο θαη πεξηθνπώλ. 

Όζνλ αθνξά ηηο αηηήζεηο απόζπαζεο εληόο ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο από ηε Γεληθή Δθπαίδεπζε ζηελ 

Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε, πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ην δηάζηεκα ησλ ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ 

απνξξίθζεθαλ από ηελ πιεηνςεθία ηνπ ΠΤΠΔ (κεηνςήθεζαλ νη αηξεηνί), κε ηελ επίθιεζε ηεο κε 

δπλαηόηεηαο θάιπςεο ησλ θελώλ πνπ δεκηνπξγνύληαη, θαζώο νη πξνζιήςεηο αλαπιεξσηώλ/ηξηώλ δελ 

επαξθνύζαλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απνζπάζεσλ κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. 

Οη ηνπνζεηήζεηο ησλ αλαπιεξσηώλ/ηξηώλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Α΄ Αζήλαο πξαγκαηνπνηνύληαη κε 

απόθαζε ηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο. Θέζε ηνπ θιάδνπ ήηαλ θαη είλαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο λα 

πξαγκαηνπνηείηαη από ηα θαηά ηόπνπο ΠΤΠΔ θαη  λα αλαθνηλώλνληαη όια ηα ιεηηνπξγηθά θελά γηα 

λα κελ πεξηνξίδεηαη ην δηθαίσκα επηινγήο ησλ αλαπιεξσηώλ/ηξηώλ εθπαηδεπηηθώλ. 

 

2. Εμέηαζε αηηήζεσλ θαη δηακόξθσζε πξόηαζεο γηα απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθώλ εληόο ΠΤΠΕ 

Α΄ Αζήλαο 

 

Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αλαπιεξσηώλ/ηξηώλ εθπαηδεπηηθώλ ην ζπκβνύιην εμέηαζε αηηήζεηο 

απόζπαζεο κόληκσλ εθπαηδεπηηθώλ θαη έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο: α) εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ70 από ην 10
ν
 

Γ Αζελώλ ζην 3
ν
 Γ Τκεηηνύ β) εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ70 από ην 144

ν
 Γ Αζελώλ ζην Γ Ννζνθνκείνπ 

Παίδσλ "ΑΓΛΑΪΑ ΚΤΡΗΑΚΟΤ" γ) εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ70 από ην 56
ν
 Γ Αζελώλ ζην 144

ν
 Γ Αζελώλ 

θαη δ) δύν εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ70 από ην 3
ν
 Γ Τκεηηνύ ζην 8

ν
 Γ Βύξσλα θαη ην 4

ν
 Γ Εσγξάθνπ 

αληίζηνηρα. 

Απέξξηςε ηηο ππόινηπεο αηηήζεηο (εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ08 θαη ΠΔ70) ιόγσ κε ύπαξμεο ιεηηνπξγηθώλ 

θελώλ. 

ύκθσλα κε άξζξν 31, παξ. 1 ηνπ Ν.3848/2010 απόθαζε απόζπαζεο δελ εθηειείηαη πξηλ 

θαιπθζνύλ νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο από ηελ νπνία απνζπάηαη ν εθπαηδεπηηθόο. 

 

http://takisroumpis.gr/
mailto:takisroumpis@yahoo.gr
http://takisroumpis.gr/?p=8973
http://takisroumpis.gr/?p=8973
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Ν.3848_2010-Επιλογές-στελεχών-εκπαίδευσης.pdf


 

 

3. Δηάζεζε εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ70 γηα ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνύ ηεο σξαξίνπ (αιιαγή 

θαζεθόλησλ) 
 

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

Τγεηνλνκηθήο Επηηξνπήο, ην ΠΤΠΔ 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. 
 

4. Υνξήγεζε αδεηώλ άζθεζεο ηδησηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή 
 

Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηέο όιεο ηηο αηηήζεηο κόληκσλ εθπαηδεπηηθώλ, πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηνπ 

θαη νη νπνίεο πιεξνύζαλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν.3528/2007 (έξγν πνπ ζπκβηβάδεηαη 

κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ, δελ παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηεο 

ππεξεζίαο ηνπ θαη αζθείηαη εθηόο εξγαζηαθνύ σξαξίνπ). 

Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ππνβάινπλ 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. (απάντηση τοσ σποσργείοσ σε ερώτημα τοσ ΠΥΣΠΕ Α΄ 

Αθήνας). 
 

5. Αλάζεζε ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο γηα θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία 
 

 Καιύθζεθε κία ζέζε ππεξσξηαθήο δηδαζθαιίαο (εθπαηδεπηηθόο 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, 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. 

Ζ 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 πνζό ησλ 

δέθα (10) επξώ θαη γηα κέρξη είθνζη (20) ώξεο κεληαίσο. 
 

6. Σξνπνπνίεζε ζπκπιήξσζεο σξαξίνπ εθπαηδεπηηθώλ 
 

Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο α) εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ06-Αγγιηθήο γιώζζαο, κε νξγαληθή 

ζέζε ζην 24
ν
 Γ Αζελώλ, γηα ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ ππνρξεσηηθνύ ηεο σξαξίνπ από ην 

139
ν
 Γ Αζελώλ (13 ώξεο) ζην 57

ν
 Γ Αζελώλ (13 ώξεο) θαη β) εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ86-Πιεξνθνξηθήο, 

κε νξγαληθή ζέζε ζην 9
ν
 Γαιαηζίνπ, από ην 11

ν
 Γ Γαιαηζίνπ (5 ώξεο) ζην 5

ν
 Γ Γαιαηζίνπ (5 

ώξεο). 
 

7. Σξνπνπνίεζε πξνζσξηλήο ηνπνζέηεζεο εθπαηδεπηηθώλ 
 

Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο δύν εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ86-Πιεξνθνξηθήο, κε νιηθή 

δηάζεζε από ην ΠΤΓΔ Α΄ Αζήλαο, γηα ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο ηνπο ηνπνζέηεζεο από ην 71
ν
 

ζην 85
ν
 Γ Αζελώλ κε ζπκπιήξσζε σξαξίνπ ζην 64

ν
 & ην 56

ν
 Γ Αζελώλ, θαζώο θαη από ηα 54

ν
 & 

55
ν
 Γ Αζελώλ ζηα 108

ν
 & 170

ν
 Γ Αζελώλ κε ζπκπιήξσζε σξαξίνπ ζην 23

ν
 Γ Αζελώλ. 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

Αηξεηόο ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο 
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