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ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΠΤΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΑΞΗ 22 
 

 

Σο ΠΤΠΕ Α΄ Αθήναρ ζςνεδπίαζε, ηην Σεηάπηη 15 Μαΐος 2019, με ηα παπακάηω 

θέμαηα Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ: 
 

1. Μεηαθέζειρ – Οπιζηικέρ ηοποθεηήζειρ εκπαιδεςηικών ΠΕ60 & ΠΕ70 ΜΕΑΕ 

 

ηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ηνπ ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο, κε ηελ ππάξη 22/15-05-2019, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ οι οπιζηικέρ ηοποθεηήζειρ και οι βεληιώζειρ θέζεων (κεηαζέζεηο 

εληόο ΠΤΠΔ) ησλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΕ60 και ΠΕ70 ηηρ Ειδικήρ Αγωγήρ & Εκπαίδεςζηρ 

ηεο Γηεύζπλζεο Π.Δ. Α΄ Αζήλαο.  

Γελ ζα αθνινπζήζεη επόκελε θάζε, θαζώο δελ ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί ζηε δηάζεζε. 

Oη εθπαηδεπηηθνί πνπ ηνπνζεηήζεθαλ κε ηε ζεκεξηλή πξάμε, κπνξνύλ (εθόζον 

επιθςμούν) λα ππνβάινπλ αίηηζη επανεξέηαζηρ (γηα ηπρόλ ιάζε ή παξαιείςεηο) έσο θαη ηελ 

Δεςηέπα 20-05-2019 (Ανακοίνωζη μεηαθέζεων). 

Οι βεληιώζειρ θέζεων (κεηαζέζεηο εληόο ΠΤΠΔ) και οι οπιζηικέρ ηοποθεηήζειρ 

εκπαιδεςηικών Γενικήρ Εκπαίδεςζηρ παξακέλνπλ ζε εκκπεμόηηηα, θπξίσο, ιόγσ ηεο 

αλακελόκελεο έθδνζεο ηεο εθαξκνζηηθήο εγθπθιίνπ ηνπ Ν.4610/2019 πνπ αθνξά ηηο 

ηνπνζεηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ ησλ Πεηξακαηηθώλ ζρνιείσλ, θαζώο θαη ηεο κε έθδνζεο ηεο 

Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο γηα ηηο ζρνιηθέο κεηαβνιέο 2019-2020, ε νπνία, όκσο, δελ 

αλακέλεηαη λα έρεη νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο ζηε Γ.Π.Δ. Α΄ Αζήλαο. 
 

2. Πποζδιοπιζμόρ κενών οπγανικών θέζεων .Μ.Ε.Α.Ε. ηηρ Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήναρ, 

μεηά ηιρ οπιζηικέρ ηοποθεηήζειρ – βεληιώζειρ θέζεων 

 

Σν ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο επηθύξσζε ηα εναπομείνανηα οπγανικά κενά Ειδικήρ Αγωγήρ 

γηα ην ζρνιηθό έηνο 2019-2020.  

Γπζηπρώο, θαη κόλν ε ύπαξμε ηόζσλ νξγαληθώλ θελώλ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2019-2020 

θαηαδεηθλύεη ηελ αδήπιηη ανάγκη για μόνιμοςρ διοπιζμούρ. 
 

3. Σποποποίηζη ζςμπλήπωζηρ ωπαπίος εκπαιδεςηικών 
 

Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο δύν εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ06-Αγγιηθήο γιώζζαο γηα 

ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ ππνρξεσηηθνύ ηνπο σξαξίνπ από ην 1ν Γ.. Γάθλεο (11 

ώξεο) θαη ην 2ν Γ.. Γάθλεο (13 ώξεο) ζην 1ν Γ.. Γάθλεο (18 ώξεο) θαη ην 70ν Γ.. 

Αζελώλ (6 ώξεο), θαζώο θαη από ην 56ν Γ.. Αζελώλ (14 ώξεο) θαη ην 2ν Γ.. Γάθλεο (9 

ώξεο) ζην 56ν Γ.. Αζελώλ (14 ώξεο) θαη ην 123ν Γ.. Αζελώλ (9 ώξεο) αληίζηνηρα. 
 

4. 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. 
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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. 
 

5. Υοπήγηζη αδειών άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή 

 

Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο ηξηώλ εθπαηδεπηηθώλ (αναπληπώηπια ΠΕ60.50 

ΕΑΕ, καθώρ και δύο μόνιμοι εκπαιδεςηικοί ΠΕ70-Δαζκάλων και ΠΕ86-Πληποθοπικήρ), 

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/ηεο εθπαηδεπηηθνύ, δελ 

παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη αζθείηαη εθηόο εξγαζηαθνύ 

σξαξίνπ). 

Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη να ςποβάλοςν ηιρ αιηήζειρ ηοςρ 

(Δικαιολογηηικά – Αίηηζη) ππιν ηην έναπξη ηηρ άζκηζηρ ιδιωηικού 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 - Ενημέπωζη για άδεια άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή).  

Δεν 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/Ε1/23-04-2015 ηος Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (απάληεζε ηνπ ππνπξγείνπ ζε 

εξώηεκα ηνπ ΠΥΣΠΕ Α΄ Αζήλαο). 
 

6. Αναγνώπιζη ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακού ηίηλος ζποςδών 
 

Σν ΠΤΠΔ έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε αλαγλώξηζεο ζπλάθεηαο ΜΣ εκπαιδεςηικού ΠΕ70 

«Σεσνολογίερ ηηρ Πληποθοπίαρ και ηηρ Επικοινωνίαρ για ηην Εκπαίδεςζη» από ηο 

Σμήμα Εκπαίδεςζηρ και Αγωγήρ ζηην Πποζσολική Ηλικία ηος Εθνικού και 

Καποδιζηπιακού Πανεπιζηημίος Αθηνών. 
ύκθσλα κε ην άπθπο 9, παπ. 3 ηος Ν.4354/2015 κάηοσοι μεηαπηςσιακών ηίηλων 

ζπνπδώλ εηήζιαρ ηοςλάσιζηον θοίηηζηρ, γηα ηίηινπο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί κεηά ηε ιήςε 

ηνπ πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πποωθούνηαι καηά δύο (2) Μ.Κ. ζηελ θαηεγνξία 

πνπ αλήθνπλ, ελώ νη κάηοσοι διδακηοπικού διπλώμαηορ καηά έξι (6) Μ.Κ.. 

ε πεξίπησζε θαηνρήο πλέον ηος ενόρ ηίηλων, νη ππάιιεινη εμειίζζνληαη ζηα Μ.Κ. πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηνλ ανώηεπο ηίηλο ζποςδών. 

Η νέα καηάηαξη και ηα οικονομικά αποηελέζμαηα αςηήρ ιζσύοςν από ηελ 

ημεπομηνία ςποβολήρ ηηρ ζσεηικήρ αίηηζηρ θαη όισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ. 

Η καηάηαξη ζηα μιζθολογικά κλιμάκια πξαγκαηνπνηείηαη κόλν όηαλ ην πεπιεσόμενο 

ηων μεηαπηςσιακών ηίηλων ζποςδών είναι ζςναθέρ κε ην αληηθείκελν απαζρόιεζεο 

ηνπ/ηεο ππαιιήινπ. Γηα ηε ζπλδξνκή ή όρη ηεο πξνϋπόζεζεο απηήο απνθαίλεηαη ην αξκόδην, 

γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ ηίηισλ απηώλ, όξγαλν. 

ην άπθπο 146 ηος Ν.4483/2017 νξίδεηαη όηη: «Οη ενζηάζεις πνπ ππνβάιινληαη καηά 

ηων αποθάζεων ποσ απορρίπηοσν ηη ζσνάθεια ηων μεηαπηστιακών ηίηλων εμεηάδνληαη από 

ειδική ηριμελή επιηροπή, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Δηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξόηεζεο γηα ηξηεηή ζεηεία θαη απνηειείηαη από κέιε ηνπ Α.Σ.Ε.Π. πνπ πξνηείλνληαη 

από ηνλ Πξόεδξό ηνπ. Με όκνηα απόθαζε ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα ζρεηηθό κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Επηηξνπήο.». 
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7. Ανάκληζη απόθαζηρ για καη’ οίκον διδαζκαλία εκπαιδεςηικού ΠΕ70 
 

Σν ζπκβνύιην, αθνύ έιαβε ππόςε ηνπο ιόγνπο πνπ επηθαιείηαη ν γνλέαο ζηελ αίηεζή ηνπ 

(επηζηξνθή καζεηή ζην ζρνιείν), αλαθάιεζε πξνεγνύκελε απόθαζή ηνπ γηα αλάζεζε θαη’ 

νίθνλ δηδαζθαιίαο. 
 

 Σν ζέκα 7 δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ Ηκεξήζηα Γηάηαμε. πδεηήζεθε επεηδή ηα 

παξόληα ηακηικά μέλη ηος ζςμβοςλίος ζπκθώλεζαλ γηα ηε ζπδήηεζή ηνπ (άπθπο 14, 

παπ. 9 ηος Ν.2690/1999). 

 

 

 

Σελικέρ παπαιηήζειρ εκπαιδεςηικών ζηην Α΄ Αθήναρ 
 

 

ΠΕ06 Αγγλικήρ γλώζζαρ – 4 

ΠΕ60 Νηπιαγωγών – 9 

ΠΕ70 Δαζκάλων – 37 

ΠΕ79 Μοςζικήρ - 2 

 

 

Με ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηηο παξαηηήζεηο ζηελ Α΄ Αζήλαο, ηη μεγαλύηεπη 

Διεύθςνζη Ππωηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ ηηρ σώπαρ, νη επιπηώζειρ ησλ λόκσλ 

Καηξνύγθαινπ γηα ην ζςνηαξιοδοηικό - αζθαλιζηικό είλαη πιένλ νινθάλεξεο ηόζν γηα ηελ 

αύμεζε ησλ οπίων ηλικίαρ όζν θαη γηα ηνλ ςπολογιζμό ηων ζςνηάξεων. 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

Αηξεηόο ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο 

http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Ν.2690_1999-Κώδικας-Διοικητικής-Διαδικασίας.pdf

