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ΥΝΓΔΡΙΑΗ ΠΥΠΓ Α΄ ΑΘΗΝΑ (7/3/2016) 
Συνεδρίασε τη Δευτέρα 7/3/2016 το ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας και συζήτησε τα 
παρακάτω θέματα: 
 

1. Αναγνώπιζη ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακών ηίηλυν ζποςδών. 

Εγθξίζεθε νκόθσλα ε αίηεζε γηα ζπλάθεηα κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ ζε 

κόληκν ζπλάδειθν ΠΕ11. Τν ζπκβνύιην ελέθξηλε επίζεο ηελ αίηεζε αλαπιεξσηή 

ζπλαδέιθνπ πνπ εθθξεκνύζε από πξνεγνύκελε ζπλεδξίαζε, ελώ κεηαθέξζεθε γηα 

επόκελε ζπλεδξίαζε ε αίηεζε αλαπιεξώηξηαο εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ32, θαζώο 

δεηήζεθαλ ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα. 

 

2. Αναγνώπιζη ζςνάθειαρ Διδακηοπικού  ηίηλος ζποςδών. 

Έγηλε δεθηή νκόθσλα ε αίηεζε γηα ζπλάθεηα δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ ζε 

έλαλ κόληκν ζπλάδειθν  ΠΕ 70θαη ζε κία αλαπιεξώηξηα ΠΕ32.  

Δπζηπρώο νη κόληκνη ζπλάδειθνη δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο 

ηίηινπο ζπνπδώλ γηα ηελ θαηάηαμε ηνπο ζην λέν κηζζνιόγην αθνύ ν λόκνο 4354/2015 

νξίδεη όηη ε θαηάηαμε ζηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα ζα γίλεη κε βάζε ηα πξνζόληα πνπ 

είρε ν ππάιιεινο κέρξη ηηο 31/12/2015. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηα θιηκάθηα ζα γίλεη 

ην 2018. 

 

3. Επιλογή εκπαιδεςηικών για ζηελέσυζη καη΄ οίκον διδαζκαλίαρ. 

Αλαηέζεθε ππεξσξηαθή απαζρόιεζε θαη’ νίθνλ δηδαζθαιίαο ζε δύν 

εθπαηδεπηηθνύο, κία κόληκε θαη κία αλαπιεξώηξηα. 

 

4. Αναπλήπυζη Πποφζηαμένυν Νηπιαγυγείυν. 

Τνπνζεηήζεθαλ ηξεηο αλαπιεξώηξηεο πξντζηακέλεο λεπηαγσγείσλ θαζώο νη 

ηαθηηθέο απνπζηάδνπλ κε άδεηα. 

 

5. Αιηήζειρ  πποζυπινήρ ηοποθέηηζηρ – απόζπαζηρ. 



Τν ππεξεζηαθό ζπκβνύιην έθαλε νκόθσλα δεθηό ην αίηεκα απόζπαζεο 

ζπλαδέιθηζζαο ΠΕ 06 ελώ απνξξίθζεθε θαηά πιεηνςεθία ε αίηεζε ζπλαδέιθηζζαο 

ΠΕ70 γηα απόζπαζε ζε άιιε ζρνιηθή κνλάδα. Ωο αηξεηή ςήθηζα ππέξ ηεο αίηεζεο 

ηεο ζπλαδέιθηζζαο. Έγηλαλ επίζεο νκόθσλα δεθηέο νη αηηήζεηο πξνζσξηλήο 

ηνπνζέηεζεο δύν εθπαηδεπηηθώλ ΠΕ Ο6 θαη ΠΕ 19. Τνπνζεηήζεθε ηέινο νκόθσλα 

ζε ζρνιείν ηεο Ηιηνύπνιεο εθπαηδεπηηθόο ΠΕ 70 πνπ θξίζεθε ππεξάξηζκε εμαηηίαο 

επηζηξνθήο από άδεηα αλαηξνθήο άιινπ εθπαηδεπηηθνύ.  

Τν ππεξεζηαθό ζπκβνύιην δελ πξνέβε ζηελ ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ 70, 

θαζώο βξίζθεηαη ζε αλαξξσηηθή άδεηα. 

 

6. Ένηαξη εκπαιδεςηικού ζε ειδική καηηγοπία. 

Έγηλε νκόθσλα δεθηό ην αίηεκα εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ70 γηα έληαμε ζηελ εηδηθή 

θαηεγνξία. 

 

7. Ένζηαζη ζσεηική με ημεπομηνία ανάλητηρ Υπεύθςνος Ολοήμεπος. 

Έγηλαλ νκόθσλα δεθηέο νη ελζηάζεηο δύν εθπαηδεπηηθώλ ΠΕ 70 πνπ 

αθνξνύζαλ ηελ εκεξνκελία αλάιεςεο ππεύζπλνπ νινήκεξνπ. 

 

8. Χοπήγηζη αδειών άζκηζηρ ιδιυηικού έπγος με αμοιβή. 
 Έγηλαλ νκόθσλα δεθηέο θαη νη 8 αηηήζεηο ζπλαδέιθσλ γηα ηελ άζθεζε άδεηαο 

ηδησηηθνύ έξγνπ. Οη άδεηεο ηζρύνπλ από ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο ησλ 

ζπλαδέιθσλ. Όζνη ζπλάδειθνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ άδεηα θαιό είλαη λα 

θαηαζέηνπλ ηελ αίηεζε πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ έξγνπ, γηα λα κελ ππάξρεη 

πξόβιεκα θαηά ηελ πιεξσκή ηνπο. 

 

9. Απόλςζη εκπαιδεςηικού λόγυ ανικανόηηηαρ ππορ επγαζία (δςζίαηο νόζημα 

μη ιάζιμο). 

Απνιύζεθε, κεηά από αίηεζή ηνπ, ζπλάδειθνο ιόγσ κε ηάζηκνπ λνζήκαηνο. 
 

 
       Τελ Παξαζθεπή έγηλαλ πξνζιήςεηο 7 αλαπιεξσηώλ ΠΕ 70 ζηελ Α’ Δηεύζπλζε. 

Παξνπζηάζηεθαλ 6 ζπλάδειθνη, νη νπνίνη ηνπνζεηήζεθαλ ζε θελά πξσηλώλ 

ηκεκάησλ.  

Απηή ηε ζηηγκή παξακέλεη θελό έλα ηκήκα πξσηλνύ σξαξίνπ ζε Δεκνηηθό 

Σρνιείν ζηελ Α’ Δηεύζπλζε, ελώ εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ ηα θελά ζηα νινήκεξα 

ηκήκαηα θαη λα ππνιείπνληαη ώξεο ζε ζρνιεία. Σηα Νεπηαγσγεία ππάξρνπλ 7 θελά 

ηκήκαηα γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη ζρεδηαζκόο γηα ηελ θάιπςή ηνπο. 
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