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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  

 

 ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΠΤΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΑΞΗ 53 
 

Σν ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε, ηελ Σεηάξηε 23 Οθησβξίνπ 2019, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα 

Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο: 
 

1. Εμέηαζε αηηήζεσλ/ελζηάζεσλ εθπαηδεπηηθώλ όισλ ησλ θιάδσλ 
 

Σν ζπκβνύιην απέξξηςε θαηά πιεηνςεθία (κεηνςήθεζαλ νη αηξεηνί) ηηο ελζηάζεηο εθπαηδεπηηθώλ πνπ 

αθνξνύζαλ ηηο ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2019-2020. ύκθσλα κε ηελ 

άπνςε ηεο πιεηνςεθίαο ην πιαίζην θαζνξίδεηαη από ην Π.Δ.50/1996 (άξζξν 14), όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ην Π.Δ.100/1997 (άξζξν 12), ηελ εγθύθιην ζηηο 03/09/2015 ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ., θαζώο θαη ηελ εγθύθιην 

ζηηο 23/08/2019 ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ. πνπ αθνξά ηε ζπκπιήξσζε σξαξίνπ. 

Η ζπγθεθξηκέλε άπνςε κε βξίζθεη θαηεγνξεκαηηθά αληίζεην, ζύκθσλα κε ελεκεξσηηθό κνπ ζηηο 22 

επηεκβξίνπ πνπ αθνξά ηηο ζπκπιεξώζεηο σξαξίνπ. 

Η πιεηνςεθία ηνπ ζπκβνπιίνπ, εξκελεύνληαο ηελ εγθύθιην ηεο 23
εο

/08/2019, ζεσξεί ηε 

ζπκπιήξσζε σξαξίνπ σο ηειεπηαία ηε ηάμεη δηαδηθαζία ζηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ κόληκσλ εθπαηδεπηηθώλ 

ζε ιεηηνπξγηθά θελά. 

Δμαηξνπκέλσλ ησλ Πξνεδξηθώλ Γηαηαγκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζε νξγαληθέο/ιεηηνπξγηθέο 

ππεξαξηζκίεο, ε ζπγθεθξηκέλε εγθύθιηνο ηεο 23
εο

/08/2019 κε ηελ αλαθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν λνκνζεηηθό 

πιαίζην, ην νπνίν επηθαιείηαη ε πιεηνςεθία ηνπ ζπκβνπιίνπ, αθνξά ηε δπλαηόηεηα θαη ηνλ ηξόπν 

ζπκπιήξσζεο ηνπ σξαξίνπ (εληζρπηηθή, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, ππεξεζίεο δηνίθεζεο) ζύκθσλα κε 

ηνλ Ν.4386/2016 (άξζξν 33) θαη όρη ηε ζεηξά ζηε δηαδηθαζία ησλ ηνπνζεηήζεσλ, θάηη πνπ θαζνξίδεη ε 

εγθύθιηνο ηεο 03
εο

/09/2015 ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ζε ιεηηνπξγηθά θελά από ην 

ΠΤΠΔ θαη ζύκθσλα κε απηή νη νξγαληθά αλήθνληεο πξνεγνύληαη ησλ απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ. 

ηελ αίηεζε εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ06 γηα ηε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο σξαξίνπ ζηελ πεξίπησζε 

ηαπηόρξνλεο ηνπνζέηεζεο εθπαηδεπηηθώλ, ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα, ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην 

άξζξν 14 ηνπ Π.Δ.50/1996, δει. δελ ζπκπιεξώλνπλ ην σξάξηό ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ζπγθεληξώλνπλ ηνλ κηθξόηεξν αξηζκό κνλάδσλ κεηάζεζεο. 

Λόγσ εθπξόζεζκεο θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ απνξξίθζεθαλ νη ελζηάζεηο εθπαηδεπηηθνύ 

ΠΔ05 θαη εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ60,  ζηε δηάζεζε ηνπ ΠΤΠΔ από απόζπαζε, γηα ηελ πξνζκέηξεζε επηπιένλ 

κνξίσλ απόζπαζεο.  

Απνξξίθζεθε ε έλζηαζε εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ05 πνπ αθνξνύζε ηε δηαδηθαζία ησλ απνζπάζεσλ. 
 

2. Εμέηαζε αηηήζεσλ απόζπαζεο εληόο ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο - Σξνπνπνίεζε ζπκπιήξσζεο 

σξαξίνπ - Πξνζσξηλέο ηνπνζέηεζεηο εθπαηδεπηηθώλ 
 

Σνπνζεηήζεθε εθπαηδεπηηθόο ΠΔ07-Γεξκαληθήο Γιώζζαο, ζηε δηάζεζε κε απόζπαζε από άιιν 

ΠΤΠΔ, ζην 162
ν
 Γ.. Αζελώλ (4 ώξεο), ζην 62

ν
 Γ.. Αζελώλ (4 ώξεο), ζην 60

ν
 Γ.. Αζελώλ (2 ώξεο), 

ζην 52
ν
 Γ.. Αζελώλ (6 ώξεο) θαη ην 58

ν
 Γ.. Αζελώλ (2 ώξεο) θαη εθπαηδεπηηθόο ΠΔ11-Φπζηθήο 

Αγσγήο, κε κεξηθή δηάζεζε από ην ΠΤΓΔ Α΄ Αζήλαο, ζην 109
ν
 Γ.. Αζελώλ (6 ώξεο). 

Γελ έγηλαλ δεθηέο νη αηηήζεηο κηαο εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ11-Φπζηθήο Αγσγήο θαη ελόο εθπαηδεπηηθνύ 

ΠΔ86-Πιεξνθνξηθήο γηα ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνύ ηνπο σξαξίνπ ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε ιόγσ 

κε δπλαηόηεηαο θάιπςεο ησλ θελώλ πνπ αθήλνπλ. Αίηεζε εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ05-Γαιιηθήο γιώζζαο γηα 

ηνλ ίδην ιόγν έγηλε δεθηή. 

Απνζπάζηεθαλ, κε αίηεζή ηνπο, δύν εθπαηδεπηηθνί ΠΔ11-Φπζηθήο Αγσγήο ζην 1
ν
 Γ.. Ηιηνύπνιεο 

θαη ην 5
ν
 Γ.. Ηιηνύπνιεο. ύκθσλα κε ην άξζξν 31, παξ. 1 ηνπ Ν.3848/2010 ε απόθαζε απόζπαζεο 

ηνπο δελ ζα εθηειεζηεί πξηλ θαιπθζνύλ νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ από ηηο νπνίεο 

απνζπώληαη νη εθπαηδεπηηθνί. 

Απνξξίθζεθε αίηεζε απόζπαζεο εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ70-Γαζθάισλ ιόγσ κε ύπαξμεο ιεηηνπξγηθώλ 

θελώλ ζε ζρνιεία ηεο πεξηνρήο πνπ δεηνύζε ε εθπαηδεπηηθόο. 
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3. Αλάζεζε ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο γηα θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία 
 

 Καιύθζεθαλ ηξεηο ζέζεηο ππεξσξηαθήο δηδαζθαιίαο γηα κία ώξα ηελ εκέξα θαη ζπλνιηθά πέληε ώξεο 

ηελ εβδνκάδα (δύν εθπαηδεπηηθνί ΠΔ70 Γεληθήο Αγσγήο θαη αλαπιεξσηήο εθπαηδεπηηθόο ΠΔ71). 

 Δμεηάδνληαη αηηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ ηα πξνζόληα ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.3699/2008, όπσο 

είρε ζπκπιεξσζεί κε ην άξζξν 56 ηνπ Ν.3966/2011 θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 48 ηνπ 

Ν.4415/2016 θαη ην άξζξν 3 ηνπ Ν.4473/2017. 

Η θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία δελ παξέρεηαη ππνρξεσηηθά από εθπαηδεπηηθό ΔΑΔ παξά κόλν, εάλ 

γλσκαηεύζεη ζρεηηθά ην νηθείν ΚΔΓΓΤ (άξζξν 28, παξ. 8 ηνπ Ν.4186/2013). 

 ύκθσλα κε ην άξζξν 20, πεξ. Γ, παξ. 1 ηνπ Ν.4354/2015 γηα ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο 

εηδηθόηεηάο ηνπ, πξναηξεηηθήο ή ππνρξεσηηθήο (επηκίζζην), ε σξηαία ακνηβή νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 

δέθα (10) επξώ θαη γηα κέρξη είθνζη (20) ώξεο κεληαίσο. 
 

4. Αλαγλώξηζε ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ ζπνπδώλ 
 

Σν ΠΤΠΔ έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο αλαγλώξηζεο ζπλάθεηαο ΜΣ κηαο εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ05, δύν 

εθπαηδεπηηθώλ ΠΕ60 θαη πέληε εθπαηδεπηηθώλ ΠΕ70 [ηίηινη ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ 

ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.)  θαη ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ (Δ.Κ.Π.Α.)]. 

ύκθσλα κε ην άξζξν 9, παξ. 3 ηνπ Ν.4354/2015 θάηνρνη κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ ζπνπδώλ 

εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο, γηα ηίηινπο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξνσζνύληαη θαηά δύν (2) Μ.Κ. ζηελ θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ, ελώ νη 

θάηνρνη δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο θαηά έμη (6) Μ.Κ.. 

ε πεξίπησζε θαηνρήο πιένλ ηνπ ελόο ηίηισλ, νη ππάιιεινη εμειίζζνληαη ζηα κηζζνινγηθά 

θιηκάθηα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ αλώηεξν ηίηιν ζπνπδώλ. 

Η λέα θαηάηαμε θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα απηήο ηζρύνπλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη όισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ. 

Η θαηάηαμε ζηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα πξαγκαηνπνηείηαη κόλν όηαλ ην πεξηερόκελν ησλ 

κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ ζπνπδώλ είλαη ζπλαθέο 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 άξζξν 146 ηνπ 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.». 
 

5. Υνξήγεζε αδεηώλ άζθεζεο ηδησηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή 
 

Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο ηξηώλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΕ70, κηαο εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ86 

θαη κηαο εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ11 (κόληκνη εθπαηδεπηηθνί), θαζώο θαη δύν αλαπιεξσηξηώλ 

εθπαηδεπηηθώλ ΠΕ70 θαη ΠΕ60 ΕΑΕ, πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηνπ θαη νη νπνίεο πιεξνύζαλ ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ 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 λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο (Δηθαηνινγεηηθά – 

Αίηεζε) πξηλ ηελ έλαξμε ηεο άζθεζεο ηδησηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή γηαηί δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ε 

άδεηα αλαδξνκηθά (έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Π.Ε.Θ. κε Α.Π. 77045/Ε1/13-05-2016 - Ελεκέξσζε γηα άδεηα 

άζθεζεο ηδησηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή). 

Δελ είλαη επηηξεπηή ε ζέζε ηνπ ρξνληθνύ πεξηνξηζκνύ ησλ 10 σξώλ εβδνκαδηαίσο θαηά ηε 

ρνξήγεζε άδεηαο ζε εθπαηδεπηηθό πξνο άζθεζε ηδησηηθνύ έξγνπ ζύκθσλα κε ην έγγξαθν κε Α.Π. 

63880/Ε1/23-04-2015 ηνπ Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (απάνηηζη ηοσ σποσργείοσ ζε ερώηημα ηοσ ΠΥΣΠΕ Α΄ 

Αθήνας). 
 

6. Αλάθιεζε απόθαζεο γηα θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ70 
 

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

αλαθάιεζε πξνεγνύκελε απόθαζή ηνπ γηα αλάζεζε ηεο θαη’ νίθνλ δηδαζθαιίαο. 

Θα γίλεη εθ λένπ πξνθήξπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο. 
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7. Αλαγλώξηζε ζπλάθεηαο εληαίνπ θαη αδηάζπαζηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ 

(integrated master), ζύκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν.4485/2017 
 

Σν ΠΤΠΔ έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε αλαγλώξηζεο ζπλάθεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ κηαο 

εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ79.01-Μνπζηθήο (Σκήκα Μνπζηθώλ πνπδώλ ηεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο - ΦΔΚ 1673/ η. Β΄/ 14-05-2019). 

Ο εληαίνο θαη αδηάζπαζηνο ηίηινο ζπνπδώλ κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ (integrated master) 
ινγίδεηαη όηη έρεη ιεθζεί από ηελ εκεξνκελία απνλνκήο ηνπ πηπρίνπ ή δηπιώκαηνο θαη θαηαιακβάλεη 

θαη ηνπο απνθνηηήζαληεο πξηλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λόκνπ. 

 Ο εληαίνο θαη αδηάζπαζηνο ηίηινο ζπνπδώλ κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ δελ επηθέξεη κηζζνινγηθέο 

κεηαβνιέο. 
 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

Αηξεηόο ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο 
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