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ΠΡΑΞΗ 5 
 

1. Αναγνώπιζη πποϋπηπεζίαρ και σοπήγηζη ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακών ηίηλυν ζποςδών 

αναπληπυηών/ηπιών εκπαιδεςηικών  
 

Σν ΠΤΠΔ αλαγλώξηζε ηηο πξνϋπεξεζίεο πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηνπ θαη έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο 

ρνξήγεζεο ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ ζπνπδώλ αλαπιεξσηώλ/ηξηώλ εθπαηδεπηηθώλ πος 

πληπούζαν ηιρ πποϋποθέζειρ για ηη μιζθολογική ηοςρ εξέλιξη, ζύκθσλα κε ηηο ππ’ αξηζκόλ 

2/31029/ΓΔΠ/06-05-2016 θαη 2/14537/ΓΔΠ/13-05-2016 διεςκπινιζηικέρ εγκςκλίοςρ ηος Γ.Λ.Κ., 

θαζώο θαη ην ππ’ αξηζκόλ: 169228/Δ2/12-10-2016 (ανακοινοποίηζη 13/10/2016) έγγπαθο ηος 

Τ.ΠΑΙ.Θ. και ηηρ Δπιηελικήρ Γομήρ Δ..Π.Α. (βλ. ζσεηικούρ ζςνδέζμοςρ). 

Η καηάηαξη ζηα μιζθολογικά κλιμάκια πξαγκαηνπνηείηαη μόνο όηαν ηο πεπιεσόμενο ηυν 

μεηαπηςσιακών ηίηλυν ζποςδών είναι ζςναθέρ με ηο ανηικείμενο απαζσόληζηρ ηος ςπαλλήλος. 

Γηα ηε ζπλδξνκή ή όρη ηεο πξνϋπόζεζεο απηήο απνθαίλεηαη ην αξκόδην γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ ηίηισλ 

απηώλ όξγαλν, ελ πξνθεηκέλσ ην ΠΤΠΔ. 

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.». 

ύκθσλα κε ην άπθπο 28 ηος ν.4305/2014 δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά αςηεπάγγεληορ έλεγσορ ηηρ 

γνηζιόηηηαρ ηυν δικαιολογηηικών πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξόζιεςή ηνπ ππαιιήινπ ή 

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

κηζζνινγηθή θαηάηαμή ηνπ κεηά ηελ πξόζιεςε. Η ςποσπέυζη για ηη διενέπγεια ελέγσος 

νομιμόηηηαρ όισλ ησλ πηπρίσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνζσπηθνύ κεηξώνπ 

αθοπά ζηο ζύνολο ηυν ςπαλλήλυν ηος δημόζιος ηομέα, ανεξαπηήηυρ ηηρ επγαζιακήρ ζσέζηρ, κε 

ηελ νπνία ππεξεηνύλ. 

ην ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ ηος ν.4354/2015 αναθέπεηαι όηι γηα ηε κηζζνινγηθή εμέιημε απαιηείηαι 

ςπηπεζία δύο (2) εηών ζε κάθε μιζθολογικό κλιμάκιο. Οη ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο Π.Δ. 

εμειίζζνληαη κε εηζαγσγηθό ην Μ.Κ. 1 θαη θαηαιεθηηθό ην Μ.Κ. 19. 

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.. 

ε πεξίπησζε θαηνρήο πλέον ηος ενόρ ηίηλυν, νη ππάιιεινη εμειίζζνληαη ζηα κηζζνινγηθά 

θιηκάθηα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ ανώηεπο ηίηλο ζποςδών. 

Η νέα καηάηαξη και ηα οικονομικά αποηελέζμαηα αςηήρ ιζσύοςν από ηελ ημεπομηνία ςποβολήρ 

ηηρ ζσεηικήρ αίηηζηρ και όλυν ηυν απαπαίηηηυν δικαιολογηηικών. 

Η μιζθολογική εξέλιξη όλυν ηυν ςπαλλήλυν είσε αναζηαλεί από 01.01.2016 μέσπι ηιρ 

31.12.2017. Από 01.01.2018 η μιζθολογική εξέλιξη ενεπγοποιήθηκε εκ νέος. 

Για ηη μιζθολογική εξέλιξη ηυν εκπαιδεςηικών λαμβάνονηαι ςπότη οι πποϋπηπεζίερ πος 

αναθέπονηαι ζηον ν.4354/2015 (Γεκόζην, ΟΣΑ, ΝΠΓΓ, ΝΠΙΓ θαη ΓΔΚΟ ηνπ θεθ. Α΄ ηνπ 

ν.3429/2005) κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ, ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ, απνθιεηνκέλσλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ, θαζώο θαη ε ζπλνιηθή 

εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ζε ζρνιεία ηεο Ιδησηηθήο Δθπαίδεπζεο. 
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http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/%CE%9D.3429_2005.pdf


 

 

2. Αναγνώπιζη ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακού ηίηλος ζποςδών μόνιμηρ εκπαιδεςηικού ΠΔ70  
 

Σν ζπκβνύιην αλαγλώξηζε ηε ζπλάθεηα ηίηινπ «ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ» από ην 

Παλεπηζηήκην Παηξώλ θαη ην Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο. 

 

3. Αναγνώπιζη ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακών ηίηλυν ζποςδών νεοδιόπιζηυν εκπαιδεςηικών  
 

Σν ΠΤΠΔ απέξξηςε ηηο αηηήζεηο αλαγλώξηζεο ζπλάθεηαο ΜΣ δύν εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ70.  

Σίηλοι:  

Α) «ΝΔΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΡΓΩΝ ΑΠΌ ΟΠΛΙΜΔΝΟ 

ΚΤΡΟΓΔΜΑ» ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. 

Β) α) «ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ» ηνπ Πάληεηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ θαη  

β) «ΝΑΤΣΙΛΙΑ» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά. 

Σν ζπκβνύιην αλαγλώξηζε ηε ζπλάθεηα όισλ ησλ ππόινηπσλ ηίηισλ πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηνπ. 

 

4. Δπανεξέηαζη ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακού ηίηλος ζποςδών μεηά από ένζηαζη ζηο Α..Δ.Π.  
 

Σν ζπκβνύιην αλαγλώξηζε ηε ζπλάθεηα ηίηινπ κόληκεο εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ70 «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΤΓΔΙΑ. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΜΔ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗΝ ΤΓΔΙΑ» ηεο 

Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ  Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, κεηά ηε ζρεηηθή απόθαζε 

ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο ηνπ Α..Δ.Π., ζύκθσλα κε ην άπθπο 146 ηος ν.4483/2017. 

 

5. Υοπήγηζη αδειών άζκηζηρ ιδιυηικού έπγος με αμοιβή 
 

Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηέο όιεο ηηο αιηήζειρ μόνιμυν και αναπληπυηών/ηπιών εκπαιδεςηικών 

πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηνπ, οι οποίερ πληπούζαν ηιρ πποϋποθέζειρ ηος άπθπος 31 ηος 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). 

ύμθυνα με ηην παπ. 16 ηος άπθπος 14 ηος ν.1566/1985 οι δημόζιοι εκπαιδεςηικοί δεν 

επιηπέπεηαι να διδάζκοςν ζε ιδιυηικά ζσολεία ή θπονηιζηήπια. 

Οι ενδιαθεπόμενοι/ερ εθπαηδεπηηθνί πξέπεη να ςποβάλλοςν ηηο αηηήζεηο ηνπο (βλ. ζύνδεζμο: 

Γικαιολογηηικά - Αίηηζη) ππιν από ηην έναπξη ηηρ άζκηζηρ ιδιυηικού έπγος με αμοιβή γιαηί δεν 

σοπηγείηαι άδεια αναδπομικά (βλ. ζύνδεζμο: έγγπαθο Τ.ΠΑΙ.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 θαηά ηε 

ρνξήγεζε άδεηαο ζε εθπαηδεπηηθό πξνο άζθεζε ηδησηηθνύ έξγνπ, ζύκθσλα κε ην (βλ. ζύνδεζμο: 

έγγπαθο με Α.Π. 63880/Δ1/23-04-2015 ηος Τ.ΠΑΙ.Θ.). 

 

6. Γιάθεζη εκπαιδεςηικού για παποσή διοικηηικού έπγος 
 

Καηόπηλ ππνβνιήο αηηήκαηνο δύν εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ70-Γαζθάισλ, θαζώο θαη ζρεηηθή ειζήγηζη 

ηηρ Ππυηοβάθμιαρ Τγειονομικήρ Δπιηποπήρ, ην ΠΤΠΔ πξόηεηλε ηελ αλάζεζε διοικηηικού έπγος 

για ζςμπλήπυζη ηος ςποσπευηικού διδακηικού ηοςρ υπαπίος (άπθπο 33, παπ. 5 ηος ν.4386/2016), 
γηα ην ζρνιηθό έηνο 2022-2023, ζηην οπγανική ηηρ θέζη η μία εκπαιδεςηικόρ και ζε διαθοπεηική 

ζσολική μονάδα η άλλη εκπαιδεςηικόρ. 

 

7. Αναγνώπιζη ζςνάθειαρ διδακηοπικών ηίηλυν νεοδιόπιζηυν εκπαιδεςηικών  
 

Σν ΠΤΠΔ έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο αλαγλώξηζεο ζπλάθεηαο δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ εθπαηδεπηηθνύ 

ΠΔ70 «ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΑ ΚΔΙΜΔΝΑ Δ ΥΟΛΙΚΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΑ ΙΣΟΡΙΑ» από ην Δζληθό 

θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, θαζώο θαη εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ60 «ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΔ 

ΑΝΓΡΩΝ ΚΑΙ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ» από ην 

Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ. 

 

8. Δξέηαζη αιηήζευν απόζπαζηρ εκπαιδεςηικών ενηόρ ΠΤΠΔ Α΄ Αθήναρ 
 

Σν ζπκβνύιην εμέηαζε 3 αηηήζεηο απόζπαζεο. Έθαλε δεθηή αίηεζε εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ71 (σο 

πιενλάδνλ πξνζσπηθό από ην 9
ν
 Δηδηθό Γ Αζελώλ ζην Σκήκα Έληαμεο ηνπ 107

νπ
 Γ Αζελώλ). 

Απέξξηςε δύν αηηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ70 ιόγσ κε ύπαξμεο ιεηηνπξγηθώλ θελώλ. 

 

 

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/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


 

 

9. Αναγνώπιζη πποϋπηπεζίαρ εκπαιδεςηικού ζε ζςμμόπθυζη δικαζηικήρ απόθαζηρ  
 

Σν ΠΤΠΔ, θαηόπηλ απόθαζηρ ηος Γιοικηηικού Δθεηείος Αθηνών, αλαγλώξηζε  πποϋπηπεζία 

μόνιμηρ εκπαιδεςηικού ΠΔ70 για κάθε νόμιμη ζςνέπεια. 

 

10.  Δπανεξέηαζη σοπήγηζηρ αδειών άζκηζηρ ιδιυηικού έπγος με αμοιβή 
 

Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο επαλεμέηαζεο ηξηώλ κόληκσλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ60. 

 

11.  Αναγνώπιζη ζςνάθειαρ διδακηοπικού ηίηλος μόνιμηρ εκπαιδεςηικού ΠΔ70 
 

Σν ζπκβνύιην αλαγλώξηζε ηε ζπλάθεηα δηδαθηνξηθνύ «ΚΡΙΣΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΑ 

ΜΔΑ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ» από ην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. 

 

12.  Ππόηαζη ηοποθέηηζηρ αναπληπυηή ςποδιεςθςνηή ζσολικήρ μονάδαρ 

 

Γηα ηελ αλαπιήξσζε ππνδηεπζπληώλ ζην άπθπο 11 ηος κεθ. Δ΄ ηος Ν.1566/1985 νξίδεηαη όηη: 

«Αλ δελ ππάξρεη ππνδηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο ή απνπζηάδεη, ηα καθήκονηα ασηά αζκεί ο 

ανώηερος ζε βαθμό από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ππεξεηνύλ ζηελ ίδηα κνλάδα.. Αλ ππάξρνπλ 

νκνηόβαζκνη, θαζήθνληα ππνδηεπζπληή αζθεί εθείλνο πνπ νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ πξνϊζηακέλνπ ηεο 

νηθείαο δηεύζπλζεο ή γξαθείνπ εθπαίδεπζεο ύζηεξα από γλώκε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνύ ππεξεζηαθνύ 

ζπκβνπιίνπ.». 

ηην πεπίπηυζη εκπαιδεςηικών με ηον ίδιο βαθμό νξίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ηνλ 

πεξηζζόηεξν ρξόλν ζηνλ βαζκό. Καηά ζπλέπεηα, πξνηάζεθε από ην ΠΤΠΔ ε αξραηόηεξε 

εθπαηδεπηηθόο. 

ύκθσλα κε ην άπθπο 16, παπ. 3 ηος Ν.4354/2015 ζε πεξίπησζε θελήο ζέζεο ην επίδνκα 

θαηαβάιιεηαη από ηελ έλαξμε ηεο αλαπιήξσζεο. 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

Αηξεηόο ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο 

http://takisroumpis.gr/?p=9284
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Ν.1566_1985-Νόμος-Πλαίσιο.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

