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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  

 

ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΠΤΠΔ Α΄ ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΑΞΗ 50 

 
Σο ΠΤΠΔ Α΄ Αθήναρ ζςνεδπίαζε, ηη Γεςηέπα 19 Νοεμβπίος 2018, με ηα παπακάηυ 

θέμαηα Ημεπήζιαρ Γιάηαξηρ: 

 

1. Αναπλήπυζη Πποφζηαμένηρ Νηπιαγυγείος 

 

Σν ζπκβνχιην εηζεγήζεθε ηελ αλαπιήξσζε ηεο Πξντζηακέλεο -έσο ηελ επηζηξνθή ηεο θαη 

φρη πέξαλ ηεο ιήμεο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο- ιφγσ πξνζσξηλήο απνπζίαο ηεο γηα ζπλερφκελν 

δηάζηεκα άλσ ηνπ ελφο κήλα. 

χκθσλα κε ην άπθπο 16, παπ. 2 ηος Ν.4354/2015, ζε πποζυπινή αποςζία, καηά ηη 

διάπκεια θεζμοθεηημένυν αδειών, πλην ηηρ κανονικήρ, για ζςνεσόμενο διάζηημα άνυ 

ηος ενόρ μήνα, ηο επίδομα καηαβάλλεηαι για όζο σπόνο διαπκεί η αναπλήπυζη.  

ηελ πεξίπησζε απηή, ε νξγαληθά ηνπνζεηεκέλε εθπαηδεπηηθφο, ζα ιακβάλεη ην επίδνκα 

ζέζεο επζχλεο κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο δηθαηνχρνπ ζηα θαζήθνληά ηεο θαη φρη πέξαλ ηεο 

31εο/08/2019. 

 

2. Αναγνώπιζη ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακών ηίηλυν ζποςδών 
 

Σν ΠΤΠΕ έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο αλαγλψξηζεο ζπλάθεηαο ΜΣ εκπαιδεςηικών 

ΠΔ11, ΠΔ60 και ΠΔ70 (ηίηινη ηνπ Ειιεληθνχ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ, ηνπ Εζληθνχ & 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηνπ Αιεμάλδξεηνπ Σερλνινγηθνχ 

Εθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο Θεζζαινλίθεο). 

χκθσλα κε ην άπθπο 9, παπ. 3 ηος Ν.4354/2015 κάηοσοι μεηαπηςσιακών ηίηλυν 

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

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

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

Η καηάηαξη ζηα μιζθολογικά κλιμάκια ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο 

πξαγκαηνπνηείηαη κφλν φηαλ ην πεπιεσόμενο ηυν μεηαπηςσιακών ηίηλυν ζποςδών είναι 

ζςναθέρ 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. 

ην άπθπο 146 ηος 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.». 

 Η νέα καηάηαξη και ηα οικονομικά αποηελέζμαηα αςηήρ ιζσύοςν απφ ηελ 

ημεπομηνία ςποβολήρ ηηρ ζσεηικήρ αίηηζηρ θαη φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 
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3. Γιάθεζη εκπαιδεςηικού ΠΔ79 για ηη ζςμπλήπυζη ηος ςποσπευηικού ηηρ 

υπαπίος μεηά ηην αλλαγή καθηκόνηυν από διδακηικά ζε διοικηηικά 

 

Καηφπηλ ππνβνιήο αηηήκαηνο ηεο εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο θαη ζρεηηθή ειζήγηζη ηηρ 

Ππυηοβάθμιαρ Τγειονομικήρ Δπιηποπήρ, ην ΠΤΠΕ πξφηεηλε ηελ αλάζεζε δηνηθεηηθνχ 

έξγνπ γηα ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ δηδαθηηθνχ ηεο σξαξίνπ (άπθπο 33, παπ. 5 ηος 

Ν.4386/2016) γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019. 

 

4. Πποζυπινή ηοποθέηηζη εκπαιδεςηικών κλάδυν ΠΔ07 και ΠΔ11 με μεπική και 

ολική διάθεζη από ηο ΠΤΓΔ Α΄ Αθήναρ 

 

Σν ζπκβνχιην ηνπνζέηεζε κία εκπαιδεςηικό ΠΔ07 ζην 113ν Δ.. Αζελψλ (2 ψξεο) θαη 

56ν Δ.. Αζελψλ (4 ψξεο), θαζψο θαη έλαλ εκπαιδεςηικό ΠΔ11 ζην 59
ν
 Αζελψλ (20 ψξεο). 

 

5. Γιάθεζη εκπαιδεςηικών κλάδυν ΠΔ05 και ΠΔ86 από ηο ΠΤΓΔ Α΄ Αθήναρ ζε 

ζσολικέρ μονάδερ ηηρ Γ.Π.Δ. Α΄ Αθήναρ για μεπική ζςμπλήπυζη ηος 

ςποσπευηικού ηοςρ υπαπίος 

 

Σνπνζεηήζεθαλ κία εκπαιδεςηικόρ ΠΔ05 θαη έλαο εκπαιδεςηικόρ ΠΔ86 ζην Δ.. 

"Αξκεληθφο Κπαλνχο ηαπξφο" γηα 6 θαη 4 ψξεο αληίζηνηρα. 

 

6. Υοπήγηζη αδειών άζκηζηρ ιδιυηικού έπγος με αμοιβή 

 

Έγηλαλ δεθηέο φιεο νη αηηήζεηο (μόνιμοι/ερ και αναπληπυηέρ/ηπιερ εκπαιδεςηικοί) πος 

ηέθηκαν ςπότη ηος ζςμβοςλίος, θαζψο πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άπθπος 31 ηος 

Ν.3528/2007 (έξγν πνπ ζπκβηβάδεηαη κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δελ 

παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη αζθείηαη εθηφο εξγαζηαθνχ 

σξαξίνπ). 

Οη ελδηαθεξφκελνη/εο εθπαηδεπηηθνί πξέπεη να ςποβάλλοςν ηιρ αιηήζειρ ηοςρ 

(Γικαιολογηηικά – Αίηηζη) ππιν ηην έναπξη ηηρ άζκηζηρ ιδιυηικού 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 - Δνημέπυζη για άδεια άζκηζηρ ιδιυηικού έπγος με αμοιβή).  

Γεν είναι επιηπεπηή η θέζη ηος σπονικού πεπιοπιζμού ηυν 10 υπών εβδομαδιαίυρ 

καηά ηη σοπήγηζη άδειαρ ζε εκπαιδεςηικό ππορ άζκηζη ιδιυηικού έπγος ζύμθυνα με ηο 

έγγπαθο με Α.Π. 63880/Δ1/23-04-2015 ηος Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (απάληεζε ηνπ ππνπξγείνπ ζε 

εξώηεκα ηνπ ΠΥΣΠΕ Α΄ Αζήλαο). 

 

Β) ςνεδπίαζη ΠΤΠΔ υρ ςμβούλιο Δπιλογήρ ηελεσών 

 

Σν Π.Τ..Π.Ε. Α΄ Αζήλαο, σο πκβνχιην Επηινγήο ηειερψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ, 

ππόηεινε ηην ηοποθέηηζη Α΄ ή/και Β΄ ςποδιεςθςνηών/νηπιών ζε θελέο ή θελνχκελεο ζέζεηο 

-κεηά ηελ ππόηαζη ηυν ςλλόγυν Γιδαζκόνηυν ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4547/2018 θαη ην ΦΔΚ 

4412/2018- γηα ην ππφινηπν ηεο ηξηεηνχο ζεηείαο, ε νπνία ιήγεη ζηηο 31-07-2020. 

ηηο πεξηπηψζεηο κε ππνβνιήο πξφηαζεο ηνπ .Δ. γηα ηελ επηινγή ππνδηεπζπληή/ληξηαο 

ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην έιαβε ππφςε ηα θξηηήξηα ηεο παπαγπάθος 2 ηος άπθπος 23 ηος 

Ν.4547/2018 φπνπ νξίδεηαη φηη: «Κξηηήξηα επηινγήο ησλ ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 21 είλαη ε πξνζσπηθόηεηα θαη ε γεληθή ζπγθξόηεζε ηνπ ππνςεθίνπ, 

ε επηζηεκνληθή ηνπ ζπγθξόηεζε, ε δηνηθεηηθή θαη δηδαθηηθή ηνπ εκπεηξία, ε ηθαλόηεηά ηνπ λα 

αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο, λα επηδεηθλύεη ζπλεξγαηηθόηεηα θαη λα επηιύεη πξνβιήκαηα, ηδίσο 

δηδαθηηθά, δηνηθεηηθά, νξγαλσηηθά θαη ιεηηνπξγηθά, ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε δεκηνπξγία 

θαηάιιεινπ παηδαγσγηθνύ θιίκαηνο, ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε 

δξάζεσλ, θαζώο θαη νη ηθαλόηεηεο δηνίθεζεο ή θαη νξγάλσζεο εθπαηδεπηηθώλ ή παηδαγσγηθώλ 

δξάζεσλ». 
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Οη ζέζεηο πνπ παξέκεηλαλ θελέο -ιφγσ κε ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ- ζα πξνθεξπρζνχλ 

εθ λένπ ζχκθσλα κε ηο άπθπο 29 ηος Ν.4547/2018 θαη ην άπθπο 4 ηος ΦΔΚ 4412/2018, 

φπνπ αλαθέξεηαη: «Αλ δελ ππνβιεζνύλ ππνςεθηόηεηεο, νη ζέζεηο απηέο επαλαπξνθεξύζζνληαη 

θαη ζηελ πεξίπησζε απηή δελ εθαξκόδνληαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ δεύηεξνπ θαη ηνπ πέκπηνπ 

εδαθίνπ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνύζαο πεξί νινθιήξσζεο δύν ζπλερόκελσλ ζεηεηώλ. 

Αλ, ύζηεξα από ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ παξαπάλσ εδαθίνπ, δελ ζπκπιεξσζνύλ 

νη θελέο θαη θελνύκελεο ζέζεηο ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο, ηόηε ε επηινγή γίλεηαη κε ηελ 

επαλαπξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ». 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

Αηξεηφο ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο 
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