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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  
 

 ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ ΠΤΠΕ ζέζακε ην ζέκα ηεο κνληκνπνίεζεο ησλ λενδηφξηζησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 2020. Δπζηπρψο, ζπλαληήζακε, θαη απηή ηε θνξά, ηελ απφιπηε άξλεζε ηνπ 

Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο. 

πγθεθξηκέλα, επαλέιαβε φηη ε απφθαζε κνληκνπνίεζεο ηνπο, πνπ είρε ιεθζεί ζηηο 23 επηεκβξίνπ 

2022, δελ κπνξεί λα ηζρχζεη θαη γη’ απηφ πξνρψξεζε ζηελ αλάθιεζε ηεο πξάμεο ηνπ ΠΤΠΕ, αλ θαη 

είρε δειψζεη ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ζπιιφγσλ ηεο Α΄ Αζήλαο φηη δελ ζα πξνρσξήζεη ζε θακία 

ελέξγεηα, εθφζνλ δελ ιάβεη ζρεηηθέο νδεγίεο απφ ην Τ.ΠΑΘ.Θ.! 

Η αλάθιεζε, καο αλέθεξε, έγηλε ιφγσ εζθαικέλεο εξκελείαο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, θαζψο 

πξνβιέπεηαη ε αμηνιφγεζή ηνπο πξηλ απφ ηε κνληκνπνίεζε. Γηα ηα παξαπάλσ επηθαιέζηεθε ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ λφκσλ Γαβξφγινπ θαη Κεξακέσο, λφκσλ ησλ νπνίσλ ν θιάδνο δεηά ηελ 

θαηάξγεζή ηνπο. 

Απφ ηελ πιεπξά καο θαηαζηήζακε ζαθέο φηη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ ζηνρεχεη ζηε κε κνληκνπνίεζε 

ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα καο βξεη απέλαληη, επηζεκαίλνληαο φηη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε 

θηλνχληαη θαη νη πξφζθαηεο νκφθσλεο απνθάζεηο ηνπ Δ.. ηεο Δ.Ο.Ε. πνπ αθνξνχλ ζηελ άκεζε 

εθαξκνγή απφ ην Τ.ΠΑΘ.Θ. ηεο αμηνιφγεζεο. 

 

 αο θνηλνπνηψ ηνλ πίλαθα πνπ ππνβιήζεθε απφ ηε Δηεχζπλζε Π.Ε. Α΄ Αζήλαο γηα ηε ζχζηαζε λέσλ 

νξγαληθψλ ζέζεσλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ. εκεησηένλ, ε εηζήγεζε ηεο Δ.Π.Ε. Α΄ Αζήλαο πξνο ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο δελ είλαη δεζκεπηηθή. Η εηζήγεζε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Τ.ΠΑΘ.Θ., 

αθνξνχζε ζηηο εηδηθφηεηεο Γεληθήο Αγσγήο, ελψ ζα έπξεπε λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ Εηδηθή Αγσγή, 

θαζψο θαη ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο, φπσο π.ρ. νη λεπηαγσγνί πνπ ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηεο δίρξνλεο 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Εθπαίδεπζεο θαζίζηαηαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία λέσλ νξγαληθψλ ζέζεσλ.  
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ΤΝΔΓΡΙΑΔΙ Π.Τ..Π.Δ. Α΄ ΑΘΗΝΑ 6 & 7/2/2023 

ΠΡΑΞΗ 01 
 

1. Αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο θαη ρνξήγεζε ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ 

αλαπιεξσηψλ/ηξηψλ εθπαηδεπηηθψλ  
 

Σν ΠΤΠΕ αλαγλψξηζε ηηο πξνυπεξεζίεο θαη έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο ρνξήγεζεο ζπλάθεηαο 

κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ αλαπιεξσηψλ/ηξηψλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηε κηζζνινγηθή ηνπο εμέιημε, ζχκθσλα κε ηηο ππ’ αξηζκφλ 2/31029/ΓΔΠ/06-05-2016 θαη 

2/14537/ΓΔΠ/13-05-2016 δηεπθξηληζηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ Γ.Λ.Κ., θαζψο θαη ην ππ’ αξηζκφλ: 

169228/Δ2/12-10-2016 (αλαθνηλνπνίεζε 13/10/2016) έγγξαθν ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ. θαη ηεο Δπηηειηθήο 

Γνκήο Δ..Π.Α. (βι. ζρεηηθνχο ζπλδέζκνπο). 

Απνξξίθζεθε ε ζπλάθεηα κεηαπηπρηαθνχ αλαπιεξψηξηαο εθπαηδεπηηθνχ ΠΔ70 κε ηίηιν 

«Γηνίθεζε επηρεηξήζεσλ». 

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 ΠΤΠΕ. 

ην άξζξν 146 ηνπ λ.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.». 

χκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ λ.4305/2014 δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά απηεπάγγειηνο έιεγρνο ηεο 

γλεζηφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξφζιεςή ηνπ ππαιιήινπ ή 

επεξεάδνπλ νπσζδήπνηε ηελ θαηάηαμή ηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο ή ηε βαζκνινγηθή θαη 

κηζζνινγηθή θαηάηαμή ηνπ κεηά ηελ πξφζιεςε. Η ππνρξέσζε γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ 

λνκηκφηεηαο φισλ ησλ πηπρίσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνζσπηθνχ κεηξψνπ 

αθνξά ζην ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, αλεμαξηήησο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο, κε 

ηελ νπνία ππεξεηνχλ. 

ην ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ ηνπ λ.4354/2015 αλαθέξεηαη φηη γηα ηε κηζζνινγηθή εμέιημε απαηηείηαη 

ππεξεζία δχν (2) εηψλ ζε θάζε κηζζνινγηθφ θιηκάθην. Οη ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο Π.Ε. 

εμειίζζνληαη κε εηζαγσγηθφ ην Μ.Κ. 1 θαη θαηαιεθηηθφ ην Μ.Κ. 19. 

 Ο κεληαίνο εηζαγσγηθφο-βαζηθφο κηζζφο γηα ηελ Π.Ε. θαηεγνξία είλαη 1.092€. 

χκθσλα κε ην άξζξν 9, παξ. 3 ηνπ λ.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. 

Γηα ηε κηζζνινγηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιακβάλνληαη ππφςε νη πξνυπεξεζίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ λ.4354/2015 (Δεκφζην, ΟΣΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΘΔ θαη ΔΕΚΟ ηνπ θεθ. Α΄ ηνπ 

λ.3429/2005) κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ, απνθιεηνκέλσλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ, θαζψο θαη ε ζπλνιηθή 

εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ζε ζρνιεία ηεο Θδησηηθήο Εθπαίδεπζεο. 
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2. Αλαγλψξηζε ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ  
 

Σν ζπκβνχιην αλαγλψξηζε ηε ζπλάθεηα φισλ ησλ ηίηισλ πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηνπ. 

 

3. Απφιπζε εθπαηδεπηηθνχ ιφγσ αληθαλφηεηαο πξνο εξγαζία 
 

Καηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο εθπαηδεπηηθνχ ΠΕ86 πξνο ηε Δεπηεξνβάζκηα Τγεηνλνκηθή 

Επηηξνπή (ε νπνία θαη εηζεγήζεθε ηελ απφιπζε) ην ΠΤΠΕ απνθάζηζε ηελ απφιπζε ηνπ (άξζξν 153 

ηνπ λ.3528/2007). 

 

4. Υνξήγεζε αδεηψλ άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ κε ακνηβή 
 

Σν ζπκβνχιην έθαλε δεθηέο φιεο ηηο αηηήζεηο κφληκσλ θαη αλαπιεξσηψλ/ηξηψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηνπ, νη νπνίεο πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.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 λ.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 απφ 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.). 

 

5. Σνπνζέηεζε αλαπιεξσηξηψλ Πξντζηακέλσλ λεπηαγσγείσλ 

 

Η αλαπιήξσζε Πξντζηακέλσλ 2/ζ Νεπηαγσγείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 49, 

παξ. 1 ηνπ λ.4547/2018, φπνπ αλαθέξεηαη φηη: «1. Ο λ. 1566/1985 ηξνπνπνηείηαη ωο εμήο: α) Σην ηέινο 

ηνπ άξζξνπ 11Ε πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4 εμήο: «4. Αλ δελ ππάξρεη πξνϊζηάκελνο δηζέζηνπ ή ηξηζέζηνπ 

δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ή λεπηαγωγείνπ, κε απόθαζε ηνπ δηεπζπληή πξωηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ 

εθδίδεηαη ύζηεξα από εηζήγεζε ηνπ πεξηθεξεηαθνύ ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ, αναηίθεηαι η προζωρινή 

άζκηζη καθηκόνηων ζηον ανώηερο καηά βαθμό μόνιμο εκπαιδεσηικό ποσ σπηρεηεί με οργανική 

θέζη ζηη ζτολική μονάδα ή, αλ δελ ππάξρεη, ζηνλ αλώηεξν θαηά βαζκό κόληκν εθπαηδεπηηθό πνπ 

ππεξεηεί κε απόζπαζε ζηε κνλάδα απηή ή, αλ δελ ππάξρεη, ζηνλ αλαπιεξωηή εθπαηδεπηηθό κε ηε 

κεγαιύηεξε εθπαηδεπηηθή ππεξεζία πνπ ππεξεηεί ζηελ ίδηα κνλάδα. Αλ ππεξεηνύλ πεξηζζόηεξνη κόληκνη 

εθπαηδεπηηθνί κε ηνλ ίδην βαζκό ή αλαπιεξωηέο κε ηνλ ίδην ρξόλν εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο, 

αλαπιεξώλεη απηόο πνπ έρεη πεξηζζόηεξν ρξόλν ζην βαζκό ή απηόο πνπ νξίδεηαη από ηνλ δηεπζπληή 

εθπαίδεπζεο.». 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ άξζξν, ηνπνζεηήζεθε κφληκε εθπαηδεπηηθφο ζην έλα λεπηαγσγείν ιφγσ 

απνδνρήο παξαίηεζεο θαη αλαπιεξψηξηα εθπαηδεπηηθφο ζην άιιν λεπηαγσγείν ιφγσ αλαξξσηηθήο 

άδεηαο. 

ην άξζξν 16, παξ. 2 ηνπ λ.4354/2015 αλαθέξεηαη φηη ζε πξνζσξηλή απνπζία, θαηά ηε δηάξθεηα 

ζεζκνζεηεκέλσλ αδεηψλ, πιελ ηεο θαλνληθήο, γηα ζπλερφκελν δηάζηεκα άλσ ηνπ ελφο κήλα, ην επίδνκα 

ζέζεο θαηαβάιιεηαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε αλαπιήξσζε. ην ίδην άξζξν, ζηελ παξ. 3, αλαθέξεηαη φηη 

ζηελ πεξίπησζε θελήο ζέζεο θαηαβάιιεηαη απφ ηελ έλαξμε ηεο αλαπιήξσζεο. 

πλεπψο, ε κφληκε εθπαηδεπηηθφο ζα ιακβάλεη ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο απφ ηελ εκέξα έλαξμεο 

ηεο αλαπιήξσζεο κέρξη θαη ηελ επηινγή λέσλ ζηειερψλ, ελψ ε αλαπιεξψηξηα εθπαηδεπηηθφο ζα ιάβεη 

ην επίδνκα κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ελφο κήλα θαη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο Πξντζηακέλεο ή κέρξη 

ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηεο. 

 

6. Γηάζεζε εθπαηδεπηηθνχ γηα παξνρή δηνηθεηηθνχ έξγνπ 
 

Καηφπηλ ππνβνιήο αηηήκαηνο δχν εθπαηδεπηηθψλ ΠΕ70-Δαζθάισλ, θαζψο θαη ζρεηηθή εηζήγεζε 

ηεο Πξσηνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ην ΠΤΠΕ πξφηεηλε ηελ αλάζεζε δηνηθεηηθνχ έξγνπ 

γηα ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ δηδαθηηθνχ ηνπο σξαξίνπ (άξζξν 33, παξ. 5 ηνπ λ.4386/2016), 
γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2022-2023, ζηελ νξγαληθή ηεο ζέζε ε κία εθπαηδεπηηθφο θαη ζε φκνξε ζρνιηθή 

κνλάδα ε άιιε εθπαηδεπηηθφο. 

 

 

http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Ν.3528_2007-Δημοσιοϋπαλληλικός-Κώδικας.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/%CE%9D.3528_2007-%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Ν.1566_1985-Νόμος-Πλαίσιο.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΑΔΕΙΑΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ-ΕΡΓΟΥ-ΜΕ-ΑΜΟΙΒΗ-6.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΥΠ.Π.Ε.Θ.-ΓΙΑ-ΑΔΕΙΑ-ΑΣΚΗΣΗΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ-ΕΡΓΟΥ-ΜΕ-ΑΜΟΙΒΗ.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΥΠ.Π.Ε.Θ.-ΓΙΑ-ΑΔΕΙΑ-ΑΣΚΗΣΗΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ-ΕΡΓΟΥ-ΜΕ-ΑΜΟΙΒΗ.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/04/%CE%84%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%B2%CE%AE-%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%89%CE%BD-10-%CF%89%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%98-23-4-2015.pdf
http://takisroumpis.gr/?p=9287
http://takisroumpis.gr/?p=9287
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Ν.4547_2018-Αναδιοργάνωση-των-δομών-υποστήριξης.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/%CE%9D.4354_2015-%CE%9C%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Ν.4386_2016-άρθρα-33-35-36-παραιτήσεις-οργανικές-Π.Π.Σ.-συμπλήρωση-ωραρίου-οργανικότητα-νηπιαγωγείων-εγγραφές-μαθητών-στελέχη-εκπαίδευσης.pdf


 

 

7. Δμέηαζε αίηεζεο ηξνπνπνίεζεο ζπκπιήξσζεο σξαξίνπ 
 

Σξνπνπνηήζεθε ε ζπκπιήξσζε σξαξίνπ εθπαηδεπηηθνχ ΠΕ79-Μνπζηθήο σο εμήο: 15
ν
 Δ.. 

Αζελψλ (9 ψξεο), 29
ν
 Δ.. Αζελψλ (7 ψξεο), θαη 135

ν
 Δ.. Αζελψλ (6 ψξεο). 

 

8. Δμέηαζε αηηήζεσλ απφζπαζεο εθπαηδεπηηθψλ εληφο ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο 
 

Σν ζπκβνχιην εμέηαζε 6 αηηήζεηο απφζπαζεο. Έθαλε δεθηέο δχν αηηήζεηο εθπαηδεπηηθψλ ΠΕ70 (απφ 

ην 71 Δ Αζελψλ ζην 4
ν
 Δ Ζσγξάθνπ θαη απφ ην 6

ν
 Δ Νέαο Φηιαδέιθεηαο ζην 16 Δ Γαιαηζίνπ). 

Απέξξηςε δχν αηηήζεηο εθπαηδεπηηθψλ ΠΕ70 ιφγσ κε χπαξμεο ιεηηνπξγηθψλ θελψλ θαη ζα 

επαλεμεηάζεη αίηεζε εθπαηδεπηηθνχ ΠΕ70 ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε. Μία αίηεζε δελ ζπδεηήζεθε 

ιφγσ αλαξκνδηφηεηαο ηνπ ζπκβνπιίνπ (αθνξνχζε αίηεζε απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή). 

 

9. Αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ 
 

Σν ΠΤΠΕ αλαγλψξηζε ηηο πξνυπεξεζίεο γηα κηζζνινγηθή εμέιημε εθπαηδεπηηθνχ ΠΔ60 θαη 

εθπαηδεπηηθνχ ΠΔ70 ζηνλ ΟΔ θαη ζε ΟΣΑ αληίζηνηρα, βάζεη ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.4354/2015. 

Γηα ηε κηζζνινγηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιακβάλνληαη ππφςε πξνυπεξεζίεο ζην Δεκφζην, 

ΟΣΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΘΔ θαη ΔΕΚΟ ηνπ θεθ. Α΄ ηνπ λ.3429/2005 κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο δεκνζίνπ 

ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ, απνθιεηνκέλσλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ησλ 

ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ, θαζψο θαη ε ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ζε ζρνιεία ηεο Θδησηηθήο 

Εθπαίδεπζεο. 

 

 Η πξφηαζε απφ ηνλ Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο γηα εηζαγσγή ζέκαηνο εθηφο Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο 

«Αλάθιεζε ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ» απνξξίθζεθε θαη δελ ζπδεηήζεθε επεηδή ήηαλ κελ 

παξφληα φια ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, αιιά δελ ζπκθψλεζαλ φια γηα ηε ζπδήηεζή ηνπ 
(άξζξν 14, παξ. 9 ηνπ λ.2690/1999). 

 

 Αλαβιήζεθε γηα ηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο «Αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ λ.4452/2017 γηα βαζκνινγηθή έληαμε εθπαηδεπηηθψλ». 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

Αηξεηφο ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο 

http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/%CE%9D.4354_2015-%CE%9C%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/%CE%9D.3429_2005.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Ν.2690_1999-Κώδικας-Διοικητικής-Διαδικασίας.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/%CE%9D.4452_2017.pdf

