
 

 

 

        Σάθεο Ρνπκπήο             Αζήλα, 13 Οθησβξίνπ 2019 

Αηξεηφο ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο 

     Σει.: 6977393115 

http://takisroumpis.gr 

takisroumpis@yahoo.gr   ΠΡΟ: Γ.. ΤΛΛΟΓΩΝ ΔΚΠ/ΚΩΝ Π.Δ. Α΄ ΑΘΗΝΑ 

      ΚΟΙΝ.:ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ Γ/ΝΗ Π.Δ. Α΄ ΑΘΗΝΑ 

 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  

 

 ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΠΤΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΑΞΗ 52 
 

Σν ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε, ηελ Παξαζθεπή 11 Οθησβξίνπ 2019, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα 

Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο: 

 

1. Πξφηαζε ηνπνζέηεζεο Πξντζηακέλσλ ησλ νξγαληθά 1/ζ Νεπηαγσγείσλ ηεο Δηεχζπλζεο Π.Ε. 

Α΄ Αζήλαο 

 

 χκθσλα κε ην άξζξν 12, παξ. 5 ηνπ Ν.1566/1985 πξντζηάκελνο/ε ηνπ κνλνζέζηνπ λεπηαγσγείνπ 

είλαη ν/ε λεπηαγσγφο πνπ ππεξεηεί ζε απηφ. Όπνπ ππήξραλ δχν ππνςεθηφηεηεο απφ κφληκνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην πξφηεηλε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηε κεγαιχηεξε 

εθπαηδεπηηθή ππεξεζία. 

Η ζεηεία ησλ παξαπάλσ ιήγεη ζηηο 31/08/2020. ηελ πεξίπησζε κηαο εθπαηδεπηηθνχ κε απφζπαζε 

απφ άιιν ΠΤΠΔ θαη ελφο αλαπιεξσηή εθπαηδεπηηθνχ ε ζεηεία ζα δηαξθέζεη κέρξη ηηο 21/06/2020, 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ιήγεη ηφζν ε απφζπαζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ φζν θαη ηνπ αλαπιεξσηή 

εθπαηδεπηηθνχ ηνπ νπνίνπ ιήγεη ε ζχκβαζε ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. 

 

 ρεηηθά κε ηηο θελέο ζέζεηο ππνδηεπζπληψλ αλακέλεηαη, εληφο ηεο επφκελεο εβδνκάδαο, λα εθδνζεί 

απφ ηε ΓΙ.Π.Δ. Α΄ Αζήλαο ε πξφζθιεζε θάιπςεο ησλ θελψλ ζέζεσλ ππνδηεπζπληψλ/ληξηψλ. 

Με βάζε ην άξζξν 30, παξ. 6 ηνπ Ν.4547/2018 ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο φπνπ θνηηνχλ πεξηζζφηεξνη 

απφ εθαηφλ είθνζη (120) καζεηέο, φπσο ν αξηζκφο δηακνξθψλεηαη κέζα ζηνλ κήλα  επηέκβξην, 

νξίδεηαη ππνδηεπζπληήο. Αλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θνηηνχλ πεξηζζφηεξνη απφ δηαθφζηνπο εβδνκήληα 

(270) καζεηέο νξίδεηαη θαη δεχηεξνο ππνδηεπζπληήο. 

ηηο ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (.Μ.Δ.Α.Δ.) ππνδηεπζπληήο νξίδεηαη 

εθφζνλ θνηηνχλ πεξηζζφηεξνη απφ ηξηάληα (30) καζεηέο θαη αλ θνηηνχλ πεξηζζφηεξνη απφ νγδφληα 

(80) καζεηέο νξίδεηαη θαη δεχηεξνο ππνδηεπζπληήο. 

Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνθεξπρζείζαο ζεηείαο ησλ ππνδηεπζπληψλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, φπσο δηακνξθψλεηαη κέζα ζηνλ κήλα επηέκβξην, δελ δηθαηνινγεί ηνλ νξηζκφ 

ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ππνδηεπζπληψλ, κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο αλαζηέιιεηαη 

ε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ππνδηεπζπληή ή ησλ ππνδηεπζπληψλ πνπ πιενλάδνπλ. 

Αλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ππνδηεπζπληέο Α΄ θαη Β΄, ζεσξείηαη σο πιενλάδσλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ν 

ππνδηεπζπληήο Β΄. Σε ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ δχν ππνδηεπζπληψλ (ππνδηεπζπληήο Α΄ θαη Β΄) 

πξνηείλεη ζχιινγνο δηδαζθφλησλ. Αλ ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ δελ δηαηππψζεη πξφηαζε γηα ηελ 

επηινγή ησλ ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ή γηα ηε ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ ππνδηεπζπληψλ, 

απνθαζίδεη ζρεηηθά ην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην. 

 

 Γηα ηελ αλαπιήξσζε ππνδηεπζπληψλ/ληξηψλ ζην άξζξν 11 ηνπ θεθ. Ε΄ ηνπ Ν.1566/1985 νξίδεηαη 

φηη: «Αλ δελ ππάξρεη ππνδηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο ή ππεύζπλνο ηνκέα Σ.Δ.Κ. ή απνπζηάδεη, ηα 

καθήκονηα ασηά αζκεί ο ανώηερος ζε βαθμό από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ππεξεηνύλ ζηελ ίδηα 

κνλάδα ή ζε ζρνιείν πνπ εμππεξεηείηαη από ην Σ.Δ.Κ. θαηά πεξίπηωζε. Αλ ππάξρνπλ νκνηόβαζκνη, 

θαζήθνληα ππνδηεπζπληή ή ππεύζπλνπ ηνκέα Σ.Δ.Κ. αζθεί εθείλνο πνπ νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ 

πξνϊζηακέλνπ ηεο νηθείαο δηεύζπλζεο ή γξαθείνπ εθπαίδεπζεο ύζηεξα από γλώκε ηνπ νηθείνπ 

πεξηθεξεηαθνύ ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ.».  

χκθσλα κε ην άξζξν 16, παξ. 2 ηνπ Ν.4354/2015, 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. 
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 Όζνλ αθνξά ηελ αλαπιήξσζε Πξντζηακέλσλ 2/ζ Νεπηαγσγείσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 49, παξ. 1 ηνπ Ν.4547/2018, φπνπ αλαθέξεηαη φηη: «1. Ο λ. 1566/1985 ηξνπνπνηείηαη ωο 

εμήο: α) Σην ηέινο ηνπ άξζξνπ 11Δ 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.». 

 

2. Αλαγλψξηζε ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ 
 

Σν ΠΤΠΔ έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε αλαγλψξηζεο ζπλάθεηαο ΜΣ κηαο εθπαηδεπηηθνχ ΠΕ70 

«πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε» ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.). 

Σν ζπκβνχιην παξέπεκςε ην ζέκα σο αλαξκφδην γηα δχν εθπαηδεπηηθνχο ΠΕ70, θαζψο ε αίηεζε 

αλαγλψξηζεο ζπλάθεηαο ησλ ΜΣ αθνξνχζε πληνλίζηξηεο Εθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ. 
χκθσλα κε ην άξζξν 9, παξ. 3 ηνπ Ν.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 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. 

ην άξζξν 146 ηνπ 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 Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο γηα 

ηξηεηή ζεηεία θαη απνηειείηαη από κέιε ηνπ Α.Σ.Δ.Π. πνπ πξνηείλνληαη από ηνλ Πξόεδξό ηνπ. Με όκνηα 

απόθαζε ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα ζρεηηθό κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο.». 

 

3. Υνξήγεζε αδεηψλ άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ κε ακνηβή 

 

Σν ζπκβνχιην έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο ηεζζάξσλ κφληκσλ θαη δχν αλαπιεξσηξηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ΠΕ70-Δαζθάισλ, πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηνπ θαη νη νπνίεο πιεξνχζαλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν.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). 

Οη ελδηαθεξφκελνη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο (Δηθαηνινγεηηθά – 

Αίηεζε) πξηλ ηελ έλαξμε ηεο άζθεζεο ηδησηηθνχ 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 ηδησηηθνχ έξγνπ κε ακνηβή).  

Δελ είλαη επηηξεπηή ε ζέζε ηνπ ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ ησλ 10 σξψλ εβδνκαδηαίσο θαηά ηε 

ρνξήγεζε άδεηαο ζε εθπαηδεπηηθφ πξνο άζθεζε ηδησηηθνχ έξγνπ ζχκθσλα 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). 

 

4. Αλαγλψξηζε ζπλάθεηαο δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ 
 

Σν ζπκβνχιην παξέπεκςε ην ζέκα σο αλαξκφδην, θαζψο ε αίηεζε αλαγλψξηζεο ζπλάθεηαο 

εθπαηδεπηηθνχ ΠΕ70 αθνξνχζε πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ. 
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http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97-%CE%A5%CE%A0.%CE%A0.%CE%95.%CE%98.-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%91%CE%94%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%99%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5-%CE%9C%CE%95-%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%99%CE%92%CE%97.pdf
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5.  Αλαγλψξηζε ζπλάθεηαο εληαίνπ θαη αδηάζπαζηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ 

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

 

Σν ΠΤΠΔ έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο αλαγλψξηζεο ζπλάθεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηίηισλ δχν 

εθπαηδεπηηθψλ ΠΕ79.01-Μνπζηθήο (ηίηινη ησλ ηκεκάησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ε.Κ.Π.Α. (ΦΔΚ 

3900/ η.Β΄/07-09-2018) θαη ηνπ Α.Π.Θ. (ΦΔΚ 1673/η.Β΄/14-05-2019). 

Ο εληαίνο θαη αδηάζπαζηνο ηίηινο ζπνπδψλ κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ (integrated master) 
ινγίδεηαη φηη έρεη ιεθζεί απφ ηελ εκεξνκελία απνλνκήο ηνπ πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο θαη θαηαιακβάλεη 

θαη ηνπο απνθνηηήζαληεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ. 

 Ο εληαίνο θαη αδηάζπαζηνο ηίηινο ζπνπδψλ κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ δελ επηθέξεη 

κηζζνινγηθέο κεηαβνιέο. 

 

6. Αλάζεζε ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο γηα θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία 

 

 Καιχθζεθαλ ζέζεηο ππεξσξηαθήο δηδαζθαιίαο γηα κία ψξα ηελ εκέξα θαη ζπλνιηθά πέληε ψξεο ηελ 

εβδνκάδα. 

 Δμεηάδνληαη αηηήζεηο εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ ηα πξνζφληα ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.3699/2008, φπσο 

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 απφ εθπαηδεπηηθφ ΔΑΔ παξά κφλν, εάλ 

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

 χκθσλα κε ην άξζξν 20, πεξ. Γ, παξ. 1 ηνπ Ν.4354/2015 γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο 

εηδηθφηεηάο ηνπ, πξναηξεηηθήο ή ππνρξεσηηθήο (επηκίζζην), ε σξηαία ακνηβή νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 

δέθα (10) επξψ θαη γηα κέρξη είθνζη (20) ψξεο κεληαίσο. 

 

7. Εμέηαζε αηηήζεσλ θαη δηακφξθσζε πξφηαζεο γηα απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθψλ εληφο ΠΤΠΕ 

Α΄ Αζήλαο 

 

Σν ζπκβνχιην εμέηαζε αηηήζεηο απφζπαζεο κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο: 

α) εθπαηδεπηηθνχ ΠΔ70 απφ ην 103
ν
 Γ Αζελψλ ζην 71

ν
 Γ Αζελψλ θαη β) εθπαηδεπηηθνχ ΠΔ70 απφ 

ην 10
ν
 Γ Βχξσλα ζην 12

ν
 Γ Βχξσλα. 

Απέξξηςε ηελ αίηεζε εθπαηδεπηηθνχ ΠΔ60 γηα ην Νεπηαγσγείν ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ «Αγία 

νθία» ιφγσ κε χπαξμεο ιεηηνπξγηθνχ θελνχ. 

χκθσλα κε άξζξν 31, παξ. 1 ηνπ Ν.3848/2010 απφθαζε απφζπαζεο δελ εθηειείηαη πξηλ 

θαιπθζνχλ νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απφ ηελ νπνία απνζπάηαη ν εθπαηδεπηηθφο. 

 

8. Σξνπνπνίεζε ζπκπιήξσζεο σξαξίνπ εθπαηδεπηηθψλ 

 

Σν ζπκβνχιην έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο α) ηξηψλ εθπαηδεπηηθψλ ΠΔ11-Φπζηθήο Αγσγήο, κε 

νξγαληθή ζέζε ζην 107
ν
 Γ Αζελψλ, ζην 4

ν
 Γ Καηζαξηαλήο θαη ην 71

ν
 Γ Αζελψλ γηα ζπκπιήξσζε 

ηνπ ππνρξεσηηθνχ ηνπο σξαξίνπ ζηηο νξγαληθέο ηνπο ζέζεηο θαη β) εθπαηδεπηηθνχ ΠΔ86-

Πιεξνθνξηθήο, κε νιηθή δηάζεζε απφ ην Π.Τ..Γ.Δ. Α΄ Αζήλαο, ζην 66 Γ Αζελψλ  γηα 3 ψξεο. 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

Αηξεηφο ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο 
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