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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 01 

 
Α) Σο ΠΤΠΔ Α΄ Αθήναρ ζςνεδπίαζε, ηην Σπίηη 15 Ιανοςαπίος 2019, με ηα παπακάηυ 

θέμαηα Ημεπήζιαρ Γιάηαξηρ: 

 

1. Αναγνώπιζη ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακών ηίηλυν ζποςδών 
 

Σν ΠΤΠΕ έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο αλαγλώξηζεο ζπλάθεηαο ΜΣ μόνιμυν 

εκπαιδεςηικών (δύο ΠΔ60, ηέζζεπιρ ΠΔ70, μία ΠΔ79 και έναρ ΠΔ86 - ηίηλοι ηος 

Δθνικού Καποδιζηπιακού Πανεπιζηημίος Αθηνών, ηος Δλληνικού Ανοισηού 

Πανεπιζηημίος, ηος Ανοισηού Πανεπιζηημίος Κύππος και ηος Πανεπιζηημίος Frederick 

Κύππος). 

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

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

Η καηάηαξη ζηα μιζθολογικά κλιμάκια ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο 

πξαγκαηνπνηείηαη κόλν όηαλ ην πεπιεσόμενο ηυν μεηαπηςσιακών ηίηλυν 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.». 

Η νέα καηάηαξη και ηα οικονομικά αποηελέζμαηα αςηήρ ιζσύοςν από ηελ 

ημεπομηνία ςποβολήρ ηηρ ζσεηικήρ αίηηζηρ θαη όισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ. 

 

2. Δνζηάζειρ εκπαιδεςηικών καηά ηος μοπιακού πίνακα οπιζηικών ηοποθεηήζευν – 

βεληιώζευν θέζευν ενηόρ ΠΤΠΔ Α΄ Αθήναρ 

 

ύκθσλα κε ηελ παπ. 8 ηος άπθπος 16 ηος Π.Γ.50/1996, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

Π.Γ.111/2016 θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ην άπθπο 84, παπ. 2 ηος Ν.4547/2018, ην ΠΤΠΕ 

απέξξηςε ηηο ελζηάζεηο ηξηώλ εθπαηδεπηηθώλ (ΠΕ05, ΠΕ07 & ΠΕ86) σο πξνο ηνλ ηξόπν 

ππνινγηζκνύ ησλ κνξίσλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο. 

 

3. Σποποποίηζη ηοποθέηηζηρ εκπαιδεςηικού ΠΔ11-Φςζικήρ Αγυγήρ 

 

Σνπνζεηήζεθε εθπαηδεπηηθόο ΠΕ11, κε νιηθή δηάζεζε από ην ΠΤΔΕ Α΄ Αζήλαο, κε 

αίηεζή ηεο, γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ θελώλ ζην 5ν Δ.. Γαιαηζίνπ (11 ώξεο), ζην 65ν 

Δ.. Αζελώλ (3 ώξεο) θαη ην 112ν Δ.. Αζελώλ (6 ώξεο). 
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4. Υοπήγηζη αδειών άζκηζηρ ιδιυηικού έπγος με αμοιβή 

 

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

ηέθηκαν ςπότη ηος ζςμβοςλίος, θαζώο πιεξνύζαλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ 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/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 

 

1. Κενή θέζη Γιεςθςνηή ζηο 6
ο
 Διδικό Γ.. Αθηνών 

 

Με απόθαζε ηνπ Δηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Α΄ Αζήλαο, ζύκθσλα κε ηελ 

παπ. 5 ηος άπθπος 29 ηος Ν.4547/2018, ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο, σο 

πκβνύιην Επηινγήο ηειερώλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ, ηνπνζεηήζεθε Δηεπζύληξηα ζην 6
ν
 

Εηδηθό Δ.. Αζελώλ, ε Θ. Μπόληζηνπ ΠΕ21-Θεξαπεπηώλ Λόγνπ γηα ην ππόινηπν ηεο 

ηξηεηνύο ζεηείαο, ε νπνία ιήγεη ζηηο 31-07-2020. 

ην άπθπο 16, παπ. 3 ηος Ν.4354/2015 αλαθέξεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε θελήο ζέζεο ην 

επίδνκα θαηαβάιιεηαη από ηελ έλαξμε ηεο αλαπιήξσζεο. πλεπώο, ζηε κέρξη ηώξα 

αλαπιεξώηξηα Δηεπζύληξηα, ην επίδνκα ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 

πνπ κεζνιάβεζε κέρξη ηελ θάιπςε ηεο ζέζεο από ηνλ αμηνινγηθό πίλαθα Δηεπζπληώλ/ληξηώλ 

ηεο Α΄ Αζήλαο. 

ύκθσλα κε ηελ παπ. 1 ηος άπθπος 30 ηος Ν.4547/2018, όζνη/όζεο ηνπνζεηνύληαη ζε 

ζέζεηο ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο εμαθνινπζνύλ λα αζθνύλ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη κεηά ηε 

ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο κέρξη ηελ αλάιεςε ηεο ππεξεζίαο ησλ λέσλ ζηειερώλ. 
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