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

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΠΤΠΔ Α΄ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΑΞΗ 24
Σο ΠΤΠΔ Α΄ Αθήναρ ζςνεδπίαζε, ηην Πέμπηη 21 Ιοςνίος 2018, με ηα παπακάηω
θέμαηα Ημεπήζιαρ Γιάηαξηρ:
1. Οπιζηικέρ ηοποθεηήζειρ εκπαιδεςηικών ΠΔ05-Γαλλικήρ Γλώζζαρ, ΠΔ07Γεπμανικήρ Γλώζζαρ, ΠΔ86-Πληποθοπικήρ και ΠΔ91-Θεαηπικήρ Αγωγήρ
ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο, κε ηελ ππάξη 24/21-06-2018,
πξαγκαηνπνηήζεθαλ οι οπιζηικέρ ηοποθεηήζειρ ( Α΄ θάζε) ησλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ05,
ΠΔ07, ΠΔ86 και ΠΔ91 (http://takisroumpis.gr/?p=5805) ηεο Γηεύζπλζεο Π.Δ. Α΄ Αζήλαο.
Καηαςήθηζα ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ07-Γεπμανικήρ Γλώζζαρ ιόγσ ηεο
αθαίπεζηρ ηος οπγανικού κενού ζηο 87ο Γιαπολιηιζμικό σολείο Αθηνών και ηηρ μη
ανηικαηάζηαζηρ ηος με άλλο οπγανικό κενό με ηποποποίηζη ηηρ ςποςπγικήρ απόθαζηρ,
επεηδή απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ύπαξμε εθπαηδεπηηθνύ ρσξίο νξγαληθή ζέζε θαη γηαηί νη
ελαπνκείλαζεο ζέζεηο δελ αληηζηνηρνύλ, πιένλ, ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ07 πνπ
βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο από κεηάηαμε, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 11 ηνπ
άξζξνπ 82 ηνπ Ν.4172/2013.
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο §1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.4415/2016 «ηα ζσολεία
Διαπολιηιζμικήρ Εκπαίδεςζηρ, πος ιδπύθηκαν ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηων άπθπων 3, 4, 5 και
6 ηος Ν.1566/1985 μεηαηπέπονηαι και λειηοςπγούν εθεξήρ ωρ Πειπαμαηικά Σσολεία
Διαπολιηιζμικήρ Εκπαίδεςζηρ». Καζώο δελ έρεη εθδνζεί ε πξνβιεπόκελε από ηελ §2 ηνπ
άξζξνπ 23 ηνπ ίδηνπ λόκνπ απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ
θαζνξηζκνύ ησλ ηδηαίηεξσλ πξνζόλησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ κεηαηίζεληαη ζηα ζρνιεία
απηά θαη ηεο δηαδηθαζίαο κεηάζεζήο ηνπο, νη κεηαζέζεηο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο αθνινύζεζαλ
ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο κεηάζεζεο όπσο ξπζκίδνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ΄
αξηζκ. πξση. 114163/Γ2/14-10-2004 (ΦΔΚ 1592/2004) Τπνπξγηθήο Απόθαζεο, δει. κέζσ
ΚΤΠΔ θαη γη’ απηόλ ηνλ ιόγν αθαηξέζεθε ην νξγαληθό θελό από ην 87ν Γηαπνιηηηζκηθό
ρνιείν Αζελώλ.
2. Πποζδιοπιζμόρ κενών οπγανικών θέζεων ΠΔ05, ΠΔ07 και ΠΔ86 ηηρ Γ.Π.Δ. Α΄
Αθήναρ
Σν ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο, κεηά ηελ Α΄ θάζε ησλ νξηζηηθώλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ κε θνηλώλ
εηδηθνηήησλ, πξνζδηόξηζε ηα οπγανικά κενά για ηη Β΄ θάζη ηνπνζεηήζεσλ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ86 πνπ παξέκεηλαλ ζηε δηάζεζε ηνπ ΠΤΠΔ (με νέερ δηλώζειρ
πποηίμηζηρ).
Μεηά ηε Β΄ θάζε ηνπνζεηήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ86 ζα αθνινπζήζεη ε Γ΄ θάζε
(ςποσπεωηική ηοποθέηηζη ζηα εναπομείνανηα οπγανικά κενά με βάζη ηιρ λιγόηεπερ μονάδερ
μεηάθεζηρ, σύμυωνα με το άπθπο 13, παπ. 2 ηος Π.Γ.100/1997) γηα όζνπο/όζεο
εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ86 ζπλερίδνπλ λα παξακέλνπλ ζηε δηάζεζε, θαζώο θαη γηα ηνπο/ηηο
εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ05, ΠΔ07 θαη ΠΔ86 πνπ δελ ππέβαιαλ αίηεζε ηνπνζέηεζεο ζύκθσλα κε
ηελ εγκύκλιο μεηαθέζεων εκπαιδεςηικών Π.Δ. 2017-2018.

3. Γημιοςπγία παπαπηήμαηορ 1ος Νηπιαγωγείος Νέαρ Υαλκηδόναρ
Σν ζπκβνύιην, ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν.3518/2006, εηζεγήζεθε ηε ιεηηνπξγία
παξαξηήκαηνο ηνπ 1νπ Νεπηαγσγείνπ Νέαο Υαιθεδόλαο γηα ηελ θάιπςε ησλ απμεκέλσλ
θηηξηαθώλ αλαγθώλ, κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο δίρξνλεο ππνρξεσηηθήο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη
εθπαίδεπζεο ζηνλ Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο.
4. Δξέηαζη αιηήζεων θεπαπείαρ εκπαιδεςηικών
Σν ΠΤΠΔ δεν έκανε δεκηέρ ηηο αηηήζεηο ζεξαπείαο δύν εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ05 θαη ηξηώλ
εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ86 γηα ππνβνιή αίηεζεο νξηζηηθήο ηνπνζέηεζεο. Οη αηηήζεηο
απνξξίθζεθαλ λόγω ζςγκεκπιμένηρ και αποκλειζηικήρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηων
δηλώζεων οπιζηικήρ ηοποθέηηζηρ (εγκύκλιορ μεηαθέζεων εκπαιδεςηικών Π.Δ. 20172018 κε Αξ. Πξση.: 190077/Δ1/6-11-2017 θαη εγκύκλιορ παπάηαζηρ ςποβολήρ αιηήζεων
μεηάθεζηρ κε Αξ. Πξση.: 201238/Δ1/20-11-2017 ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ.), θαζώο θαη ηνπ εγγξάθνπ
«Οδηγίερ για ηην ηοποθέηηζη ηων εκπ/κών μεηά ηην έκδοζη ηηρ με
απιθ.Φ.28/81399/Γ1/30-5-2018 (ΦΔΚ 1921Β) ςποςπγικήρ απόθαζηρ» κε αλαθνξά ζηα
ζρεηηθά άξζξα 6 παξ. 5 θαη 15 παξ. 3 ηνπ Π.Γ.50/1996.
5. Αναγνώπιζη ζςνάθειαρ
εκπαιδεςηικού

μεηαπηςσιακού

ηίηλος

ζποςδών

αναπληπώηπιαρ

Σν ΠΤΠΔ έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε αλαγλώξηζεο ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ
αλαπιεξώηξηαο εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ60 (ηίηινο από ην Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην
Αζελώλ) για ηη μιζθολογική ηηρ εξέλιξη ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκόλ: 2/31029/ΓΔΠ/0605-2016 διεςκπινιζηική εγκύκλιο ηος ΓΛΚ θαη ην ππ’ αξηζκόλ: 169228/Δ2/12-10-2016
έγγπαθο ηος ΤΠ.ΠΔ.Θ. και ηηρ Δπιηελικήρ Γομήρ ΔΠΑ.
6. Υοπήγηζη αδειών άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή
Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο ελόο εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ70 (επόπηεο πξαθηηθήο
άζθεζεο θνηηεηώλ/ηξηώλ) θαη κηαο εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ06 (Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό
Γισζζνκάζεηαο) πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηνπ θαη νη νπνίεο πιεξνύζαλ 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. (απάνηηζη ηος ςποςπγείος ζε
επώηημα ηος ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήναρ).
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