Σάθεο Ρνπκπήο
Αηξεηφο ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο
Σει.: 6977393115
http://takisroumpis.gr
takisroumpis@yahoo.gr

Αζήλα, 21 Γεθεκβξίνπ 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΤΝΔΓΡΙΑΗ Π.Τ..Π.Δ. Α΄ ΑΘΗΝΑ 21/12/2020
 πλεδξίαζε Π.Τ..Π.Δ. Α΄ Αζήλαο, σο πκβνχιην Δπηινγήο ηειερψλ Δθπαίδεπζεο
1.

Πξφηαζε ηνπνζέηεζεο Τπνδηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ

Οη ππνδηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ επηιέγνληαη απφ ην αξκφδην, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4547/2018, ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην επηινγήο ζηειερψλ, χζηεξα
απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ε νπνία δηαηππψλεηαη ζε ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία
δελ ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε πνπ θσιχνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν.2690/1999, θαζψο θαη νη
αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί. Η πξφηαζε, καδί κε ην πξαθηηθφ ηνπ ζπιιφγνπ ησλ
δηδαζθφλησλ, δηαβηβάδνληαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζην αξκφδην ππεξεζηαθφ
ζπκβνχιην επηινγήο, ην νπνίν, χζηεξα απφ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο
λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο ηεο πξφηαζεο, πξνηείλεη ζηνλ νηθείν Γηεπζπληή
Δθπαίδεπζεο ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ππνδηεπζπληψλ.
Σν Π.Τ..Π.Δ. Α΄ Αζήλαο, σο πκβνχιην Δπηινγήο ηειερψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ, αθνχ έιαβε
ππφςε ηηο πξνηάζεηο ησλ πιιφγσλ Γηδαζθφλησλ, πξφηεηλε ηελ ηνπνζέηεζε ππνδηεπζχληξηαο/ληή ζε
θελέο ζέζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4547/2018 θαη ην ΦΔΚ 4412/2018 ηε Βαζηιεηάδνπ Αηθαηεξίλε,
εθπαηδεπηηθφ ΠΔ70, ζην 2ν Γ.. Αζελψλ θαη ηνλ Καθαηζίδα Κσλζηαληίλν, εθπαηδεπηηθφ ΠΔ70, ζην 2ν
Γ.. Νέαο Υαιθεδφλαο.
χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.4547/2018, φζνη/φζεο ηνπνζεηνχληαη ζε ζέζεηο
ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο
ηνπο κέρξη ηελ αλάιεςε ηεο ππεξεζίαο ησλ λέσλ ζηειερψλ.
2. Δμέηαζε αίηεζεο εθπαηδεπηηθνχ ΠΔ79.01-Μνπζηθήο γηα ηνπνζέηεζε ππνδηεπζπληή
Η αίηεζε αθνξνχζε ην ζθεπηηθφ ηεο πξφηαζεο ηνπνζέηεζεο ππνδηεπζπληή απφ ην ππεξεζηαθφ
ζπκβνχιην ζηε ζρνιηθή κνλάδα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φπνπ θαη ν ίδηνο ήηαλ ππνςήθηνο.
πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ άπνςε ηνπ ζπκβνπιίνπ, αθνξνχζε ηελ πεξίπησζε φπνπ ν επηιεγείο
ππνδηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο πξέπεη λα ζπκπιεξψλεη ην ππνρξεσηηθφ σξάξην ηεο ζέζεο ηνπ
ππνδηεπζπληή ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ έρεη επηιεγεί θαη λα κελ έρεη θξηζεί ππεξάξηζκνο θαηά ηνλ
ρξφλν ηεο επηινγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Π.Γ. 50/1996, πξνυπνζέζεηο πνπ δελ πιεξνχζε ν
ζπγθεθξηκέλνο εθπαηδεπηηθφο ΠΔ79.01, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Ν.4547/2018 θαη ην ΦΔΚ
4412/2018 (Δηαδηθαζία επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο ππνδηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ).
3. Πξφηαζε ηνπνζέηεζε Πξντζηακέλεο ηνπ 6νπ 2/ζ Νεπηαγσγείνπ Αζελψλ
Καηαηέζεθε κία αίηεζε ππνςεθηφηεηαο, ε νπνία πιεξνχζε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη έγηλε απνδεθηή.
Οη πξντζηάκελνη/εο ησλ λεπηαγσγείσλ, νξίδνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ
Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφζθιεζή ηνπ γηα ηελ εθδήισζε
ελδηαθέξνληνο θαη πξφηαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο (Π.Τ..Π.Δ.), σο ζπκβνχιην επηινγήο, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4547/2018.
χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.4547/2018, φζνη/φζεο ηνπνζεηνχληαη ζε ζέζεηο
ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο
ηνπο κέρξη ηελ αλάιεςε ηεο ππεξεζίαο ησλ λέσλ ζηειερψλ.



Σα ζέκα 3 δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ Ηκεξήζηα Γηάηαμε θαη ηέζεθε επεηδή ηα παξφληα ηαθηηθά κέιε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ζπκθψλεζαλ γηα ηε ζπδήηεζή ηνπ (άξζξν 14, παξ. 9 ηνπ Ν.2690/1999).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


πλεδξίαζε Π.Τ..Π.Δ. Α΄ Αζήλαο – Πξάμε 54

1. Αλαλαγλψξηζε ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ
Σν ΠΤΠΔ αλαγλψξηζε ηε ζπλάθεηα ησλ ηίηισλ πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηνπ θαη είραλ παξακείλεη ζε
εθθξεκφηεηα, ζε πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε, ιφγσ ειιηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ.
χκθσλα κε ην άξζξν 9, παξ. 3 ηνπ Ν.4354/2015 θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ
εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο, γηα ηίηινπο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξνσζνχληαη θαηά δχν (2) Μ.Κ. ζηελ θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ, ελψ νη
θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαηά έμη (6) Μ.Κ..
ε πεξίπησζε θαηνρήο πιένλ ηνπ ελφο ηίηισλ, νη ππάιιεινη εμειίζζνληαη ζηα κηζζνινγηθά
θιηκάθηα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ αλψηεξν ηίηιν ζπνπδψλ.
Η λέα θαηάηαμε θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα απηήο ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο
ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Η κηζζνινγηθή εμέιημε φισλ ησλ ππαιιήισλ είρε αλαζηαιεί απφ 01.01.2016 κέρξη ηηο
31.12.2017. Απφ 01.01.2018 ε κηζζνινγηθή εμέιημε ελεξγνπνηήζεθε εθ λένπ.
Η θαηάηαμε ζηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν φηαλ ην πεξηερφκελν ησλ
κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ είλαη ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο ηνπ/ηεο ππαιιήινπ.
Γηα ηε ζπλδξνκή ή φρη ηεο πξνυπφζεζεο απηήο απνθαίλεηαη ην αξκφδην, γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ
ηίηισλ απηψλ, φξγαλν, ελ πξνθεηκέλσ ην ΠΤΠΔ.
ην άξζξν 146 ηνπ Ν.4483/2017 νξίδεηαη φηη: «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.».
2. Καηάξηηζε πίλαθα πξναθηέσλ εθπαηδεπηηθψλ
χκθσλα κε ηα άξζξα 12, 13 θαη 16 ηνπ Ν.1566/1985 θαηαξηίζηεθε πίλαθαο πξναθηέσλ
εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γ.Π.Δ. Α΄ Αζήλαο.
Γηα ηελ πξναγσγή, απφ βαζκφ ζε βαζκφ, ζηελ θαηεγνξία ΠΔ, απαηηείηαη γηα πξναγσγή ζηνλ
βαζκφ Β' δηεηήο ππεξεζία ζηνλ βαζκφ Γ' θαη γηα πξναγσγή ζηνλ βαζκφ Α' εμαεηήο ππεξεζία ζηνλ
βαζκφ Β'.
Η πξναγσγή ζεσξείηαη φηη ζπληειείηαη απφ ηελ εκέξα πνπ ζπκπιεξψλεη ν εθπαηδεπηηθφο
ηνλ ρξφλν ππεξεζίαο πνπ απαηηείηαη γηα λα πξναρζεί ζηνλ επφκελν βαζκφ.
Πξνθεηκέλνπ γηα εθπαηδεπηηθνχο ΠΔ θαηεγνξίαο, θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηήζηαο
ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο Α.Δ.Ι., ζπλαθνχο κε ηα αληηθείκελα ζηα νπνία
απαζρνινχληαη ή είλαη δπλαηφ λα απαζρνιεζνχλ, κεηψλεηαη ν ρξφλνο πξναγσγήο θαηά έλα έηνο γηα
ηελ πξναγσγή ζηνλ βαζκφ Β' θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο θαη γηα ηελ πξναγσγή ζηνλ βαζκφ Α' θαηά έλα
έηνο γηα ηνπο θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο θαη θαηά δχν έηε γηα ηνπο θαηφρνπο δηδαθηνξηθνχ
δηπιψκαηνο.
Αλ νη παξαπάλσ ηίηινη ζπνπδψλ ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά, ε ζπλνιηθή κείσζε ηνπ ρξφλνπ
πξναγσγήο ζε φινπο ηνπο βαζκνχο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ ηξηεηία.
3. Δμέηαζε αίηεζεο απφζπαζεο εθπαηδεπηηθνχ ΠΔ70
Σν ζπκβνχιην δελ έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε απφζπαζεο ιφγσ κε χπαξμεο ιεηηνπξγηθψλ θελψλ.
4. Αλάθιεζε άδεηαο άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ κε ακνηβή
Αλαθιήζεθε ε άδεηα αλαπιεξψηξηαο εθπαηδεπηηθνχ ΠΔ79-Μνπζηθήο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ
επηθαιείηαη ζηελ αίηεζή ηεο.

5. Αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο θαη ρνξήγεζε ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ
αλαπιεξσηψλ/ηξηψλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζχκβαζε ηξίκελεο δηάξθεηαο, κε ζρέζε εξγαζίαο
Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ, γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ, νη νπνίεο
πξνθχπηνπλ απφ ιφγνπο ζπλαθείο κε ηε κεηάδνζε θαη δηαζπνξά ηνπ λένπ θνξσλντνχ
COVID-19 (άξζξν 35 ηνπ λ.4722/2020)
Σν ΠΤΠΔ αλαγλψξηζε ηηο πξνυπεξεζίεο θαη έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο ρνξήγεζεο ζπλάθεηαο
κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ ησλ αλαπιεξσηψλ/ηξηψλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε κηζζνινγηθή ηνπο
εμέιημε, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφλ: 2/31029/ΓΔΠ/06-05-2016 δηεπθξηληζηηθή εγθχθιην ηνπ ΓΛΚ
θαη ην ππ’ αξηζκφλ: 169228/Δ2/12-10-2016 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.ΠΔ.Θ. θαη ηεο Δπηηειηθήο Γνκήο
ΔΠΑ.
χκθσλα κε ην ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ ηνπ Ν.4354/2015 γηα ηε κηζζνινγηθή εμέιημε απαηηείηαη
ππεξεζία δχν (2) εηψλ ζε θάζε κηζζνινγηθφ θιηκάθην. Οη ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο Π.Δ.
εμειίζζνληαη κε εηζαγσγηθφ ην Μ.Κ. 1 θαη θαηαιεθηηθφ ην Μ.Κ. 19.
Η κηζζνινγηθή εμέιημε φισλ ησλ ππαιιήισλ είρε αλαζηαιεί απφ 01.01.2016 κέρξη ηηο
31.12.2017. Απφ 01.01.2018 ε κηζζνινγηθή εμέιημε ελεξγνπνηήζεθε εθ λένπ.
Γηα ηε κηζζνινγηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή
ηνπο ππεξεζία ζε ζρνιεία ηεο Ιδησηηθήο Δθπαίδεπζεο.
Ο κεληαίνο εηζαγσγηθφο-βαζηθφο κηζζφο γηα ηελ Π.Δ. θαηεγνξία είλαη 1.092€.
6. Σξνπνπνίεζε άδεηαο άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ κε ακνηβή
Σξνπνπνηήζεθε ε άδεηα, σο πξνο ηελ εκεξνκελία ιήμεο, κεηά απφ αίηεζε αλαπιεξψηξηαο
εθπαηδεπηηθνχ ΠΔ06-Αγγιηθήο γιψζζαο.
7. Υνξήγεζε αδεηψλ άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ κε ακνηβή
Σν ζπκβνχιην έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο ηξηψλ εθπαηδεπηηθψλ (κία εθπαηδεπηηθφο ΠΔ70 ΔΑΔ, έλαο
εθπαηδεπηηθφο ΠΔ70 & κία αλαπιεξψηξηα εθπαηδεπηηθφο ΠΔ86) πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηνπ θαη νη νπνίεο
πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν.3528/2007 (έξγν πνπ ζπκβηβάδεηαη κε ηα
θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ, δελ παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ
θαη αζθείηαη εθηφο εξγαζηαθνχ σξαξίνπ).
χκθσλα κε ηελ παξ. 16 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.1566/1985 νη δεκφζηνη εθπαηδεπηηθνί δελ
επηηξέπεηαη λα δηδάζθνπλ ζε ηδησηηθά ζρνιεία ή θξνληηζηήξηα.
Οη ελδηαθεξφκελνη/εο εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο (βι. ζχλδεζκν:
Γηθαηνινγεηηθά - Αίηεζε) πξηλ ηελ έλαξμε ηεο άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ κε ακνηβή γηαηί δελ
ρνξεγείηαη άδεηα αλαδξνκηθά (βι. ζχλδεζκν: έγγξαθν Τ.ΠΑΙ.Θ. κε Α.Π. 77045/Δ1/13-05-2016 Δλεκέξσζε γηα άδεηα άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ κε ακνηβή).
Γελ είλαη επηηξεπηή ε ζέζε ηνπ ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ ησλ 10 σξψλ εβδνκαδηαίσο θαηά ηε
ρνξήγεζε άδεηαο ζε εθπαηδεπηηθφ πξνο άζθεζε ηδησηηθνχ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην (βι. ζχλδεζκν:
έγγξαθν κε Α.Π. 63880/Δ1/23-04-2015 ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ.).

Καλά Χριστούγεννα και εστή όλων η τρονιά ποσ
θα γεννηθεί να μας ταρίσει μόνο ταμόγελα!
Σάθεο Ρνπκπήο
Αηξεηφο ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο

