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Αζήλα, 21 Μαΐνπ 2018

ΠΡΟ: Γ. ΤΛΛΟΓΩΝ ΔΚΠ/ΚΩΝ Π.Δ. Α΄ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΙΝ.:ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ Γ/ΝΗ Π.Δ. Α΄ ΑΘΗΝΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΠΤΠΔ Α΄ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΑΞΗ 17
Α) Σο ΠΤΠΔ Α΄ Αθήναρ ζςνεδπίαζε, ηην Παπαζκεςή 18 Μαΐος 2018, με ηα παπακάηω
θέμαηα Ημεπήζιαρ Γιάηαξηρ:
1. Πποζδιοπιζμόρ ζσολικών μονάδων με οπγανικέρ ςπεπαπιθμίερ και επικύπωζη
οπγανικών κενών ΠΔ70 για ηην οπιζηική ηοποθέηηζη ηων ςπεπάπιθμων
Σν ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο αλέβαιε ηε ζπδήηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο γηα ηελ
επόκελε ζπλεδξίαζε ιόγσ κε έθδνζεο ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο γηα ηηο ζρνιηθέο κεηαβνιέο.
2. Καθοπιζμόρ ομάδων ζσολικών μονάδων ηηρ Γιεύθςνζηρ Π.Δ. Α΄ Αθήναρ
Η Γηεύζπλζε Π.Δ. Α΄ Αζήλαο θαζνξίζηεθε από ην ΠΤΠΔ -ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ
Π.Γ.50/1996, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ Π.Γ.100/1997- σο μία ομάδα
ζσολείων.
3. Καηάπηιζη πίνακα πποακηέων εκπαιδεςηικών
ύκθσλα κε ηα άξζξα 12, 13 θαη 16 ηνπ Ν.1566/1985 θαηαξηίζηεθε πίλαθαο πξναθηέσλ
εθπαηδεπηηθώλ ηεο Γ.Π.Δ. Α΄ Αζήλαο.
Γηα ηελ πξναγσγή από βαζκό ζε βαζκό, ζηελ θαηεγνξία ΠΔ, απαηηείηαη: γηα πξναγσγή
ζηνλ βαζκό Β' δηεηήο ππεξεζία ζηνλ βαζκό Γ' θαη γηα πξναγσγή ζηνλ βαζκό Α' εμαεηήο
ππεξεζία ζηνλ βαζκό Β'.
Πξνθεηκέλνπ γηα εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ θαηεγνξίαο, θαηόρνπο κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο
εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ή δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο Α.Δ.Ι., ζπλαθνύο κε ηα
αληηθείκελα ζηα νπνία απαζρνινύληαη ή είλαη δπλαηό λα απαζρνιεζνύλ, κεηώλεηαη ν ρξόλνο
πξναγσγήο θαηά έλα έηνο γηα ηελ πξναγσγή ζηνλ βαζκό Β' θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο θαη γηα
ηελ πξναγσγή ζηνλ βαζκό Α' θαηά έλα έηνο γηα ηνπο θαηόρνπο κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο
θαη θαηά δύν έηε γηα ηνπο θαηόρνπο δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο.
Αλ νη παξαπάλσ ηίηινη ζπνπδώλ ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά, ε ζπλνιηθή κείσζε ηνπ ρξόλνπ
πξναγσγήο ζε όινπο ηνπο βαζκνύο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ ηξηεηία.
4. Οπιζηικοποίηζη ηων μεηαθέζεων - οπιζηικών ηοποθεηήζεων εκπαιδεςηικών ζε
.Μ.Δ.Α.Δ. ηηρ Γ.Π.Δ. Α΄ Αθήναρ
Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο ησλ αηηήζεσλ επαλεμέηαζεο (γηα ηπρόλ ιάζε ή
παξαιείςεηο), ην ΠΤΠΔ νξηζηηθνπνίεζε κε ηε ζεκεξηλή ηνπ πξάμε ηηο κεηαζέζεηο –
νξηζηηθέο ηνπνζεηήζεηο Δηδηθήο Αγσγήο.

5. Αποζπάζειρ εκπαιδεςηικών
Απνζπάζηεθαλ δύν εθπαηδεπηηθνί ΠΔ70, κε αίηεζή ηνπο, ζε ιεηηνπξγηθά θελά ζην 5ν Γ..
Ηιηνύπνιεο θαη ην 107ν Γ.. Αζελώλ αληίζηνηρα.
6. Υοπήγηζη αδειών άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή
Σν ΠΤΠΔ έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε αλαπιεξώηξηαο εθπαηδεπηηθνύ πξνθεηκέλνπ λα
απαζρνιεζεί ζηελ πινπνίεζε έξγνπ ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ν Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο
Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, θαζώο
πιεξνύζε ηηο πποϋποθέζειρ ηος άπθπος 31 ηος 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 σξαξίνπ).
Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη να ςποβάλοςν ηιρ αιηήζειρ ηοςρ
(Γικαιολογηηικά – Αίηηζη) ππιν ηην έναπξη ηηρ άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή
γηαηί δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ε άδεηα αλαδξνκηθά (έγγπαθο ηος ΤΠ.Π.Δ.Θ. με Α.Π.
77045/Δ1/13-05-2016 - Δνημέπωζη για άδεια άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή).
Γεν είναι επιηπεπηή η θέζη ηος σπονικού πεπιοπιζμού ηων 10 ωπών εβδομαδιαίωρ
καηά ηη σοπήγηζη άδειαρ ζε εκπαιδεςηικό ππορ άζκηζη ιδιωηικού έπγος ζύμθωνα με ηο
έγγπαθο με Α.Π. 63880/Δ1/23-04-2015 ηος Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (απάντηση τοσ σποσργείοσ σε
ερώτημα τοσ ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας).
Β) ςνεδπίαζη ΠΤΠΔ ωρ ςμβούλιο Δπιλογήρ
1. Ππόηαζη ηοποθέηηζηρ Πποϊζηαμένηρ ζηην κενωθείζα θέζη ηος 6ος 2/θ
Νηπιαγωγείος Αθηνών
ύκθσλα κε ην ΦΔΚ Απιθμ. Φ.361.22/152/159720/Δ3 πξνθεξύρηεθε ε ζέζε ηεο
Πξντζηακέλεο γηα ην ππόινηπν ηεο ηξηεηνύο ζεηείαο, ε νπνία ιήγεη ζηηο 31/07/2020.
2. Ανάθεζη καθηκόνηων Πποϊζηαμένηρ ηος 49ος 2/θ Νηπιαγωγείος Αθηνών
Αλαηέζεθαλ θαζήθνληα Πξντζηακέλεο, γηα ην ππόινηπν ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο έσο
21/06/2018, ζε εθπαηδεπηηθό πνπ ππεξεηεί κε απόζπαζε.
3. Δπιλογή Τποδιεςθςνηή/νηπιαρ ζηην κενωθείζα θέζη ηος 2ος 12/θ Γ.. Αθηνών
Σν ζπκβνύιην, ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ Απιθ. Φ. 361.22/68/136657/Δ3, αλέζεζε θαζήθνληα
αλαπιεξώηξηαο Τπνδηεπζύληξηαο ζηελ αξραηόηεξε εθπαηδεπηηθό κέρξη λα νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία επηινγήο λένπ/λέαο Τπνδηεπζπληή/ληξηαο θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα όρη
κεγαιύηεξν ησλ ηξηώλ (3) κελώλ.
«Σε κενές ή κενούμενες θέζεις σποδιεσθσνηών ζτολικών μονάδφν και εργαζηηριακών κένηρφν και
σπεσθύνφν ηομέφν Ε.Κ., η διαδικαζία επιλογής επαναλαμβάνεηαι ηο αργόηερο ενηός ηριών μηνών, με
απόθαζη ηοσ οικείοσ ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ ηης παρ. 13 ηοσ άρθροσ 21 ηοσ ν.4327/2015. Μέτρις όηοσ
ολοκληρφθεί η επανάληυη ηης διαδικαζίας οι κενές ή κενούμενες θέζεις σποδιεσθσνηών ζτολικών
μονάδφν πληρώνονηαι προζφρινά από εκπαιδεσηικούς με οργανική θέζη ζηη ζσγκεκριμένη ζτολική
μονάδα, με βάζη ηο κριηήριο ηης αρταιόηηηας ζύμθφνα με ηο τρόνο ζσνολικής εκπαιδεσηικής
σπηρεζίας.»
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