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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΠΤΠΔ Α΄ ΑΘΖΝΑ
ΠΡΑΞΖ 52
Α) Σν ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε, ηελ Πέκπηε 13 Γεθεκβξίνπ 2018, κε ηα
παξαθάησ ζέκαηα Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο:
1. Δμέηαζε έλζηαζεο εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ05-Γαιιηθήο γιώζζαο γηα κείσζε ηνπ
δηδαθηηθνύ ηεο σξαξίνπ
ύκθσλα κε ην άξζξν 6, παξ. 34 ηνπ Ν.3027/2002, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν
2 ηνπ Ν.3687/2008, ηελ εγθύθιην Φ.361.23/12/123995/Γ1/20-12-2010 ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο θαη ηε ζρεηηθή γλσκνδόηεζε 204/2005 ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο
απνξξίθζεθε ε έλζηαζε ηεο εθπαηδεπηηθνύ πνπ αθνξνύζε αίηεκα πξνζκέηξεζεο
πξνϋπεξεζίαο ζε Σ.Δ.Ι. γηα ηε κείσζε ηνπ δηδαθηηθνύ ηεο σξαξίνπ.
2. Αλαγλώξηζε ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ ζπνπδώλ
Σν ΠΤΠΔ έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο αλαγλώξηζεο ζπλάθεηαο ΜΣ ηξηώλ
εθπαηδεπηηθώλ (ΠΔ06, ΠΔ86 θαη ΠΔ70 - ηίηινη ηνπ Διιεληθνύ Αλνηρηνύ
Παλεπηζηεκίνπ).
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..
Ζ θαηάηαμε ζηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο
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.».
Ζ λέα θαηάηαμε θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα απηήο ηζρύνπλ από ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη όισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ.
3. Σξνπνπνίεζε σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ ησλ Ννζνθνκείσλ
Παίδσλ «Αγία νθία» & «Π. θαη Α. Κπξηαθνύ»
ύκθσλα κε ην άξζξν 2, παξ. 8 ηνπ Π.Γ.79/2017 απνθαζίζηεθε από ην ΠΤΠΔ ε
αιιαγή σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο -αθνξνύζε ηελ ώξα έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ καζεκάησλ- κε
ζθνπό ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ.

4. πκπιήξσζε ππνρξεσηηθνύ σξαξίνπ εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ79-Μνπζηθήο
Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ79 γηα ζπκπιήξσζε ηνπ
ππνρξεσηηθνύ ηεο σξαξίνπ ζην Γ.. Ννζνθνκείνπ Παίδσλ «Αγία νθία» (10 ώξεο).
5. Υνξήγεζε αδεηώλ άζθεζεο ηδησηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή
Έγηλαλ δεθηέο όιεο νη αηηήζεηο (κόληκνη/εο θαη αλαπιεξσηέο/ηξηεο εθπαηδεπηηθνί) πνπ
ηέζεθαλ ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ, θαζώο πιεξνύζαλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ
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 λα ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο
(Γηθαηνινγεηηθά – Αίηεζε) πξηλ ηελ έλαξμε ηεο άζθεζεο ηδησηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή
γηαηί δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ε άδεηα αλαδξνκηθά (έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. κε Α.Π.
77045/Δ1/13-05-2016 - Δλεκέξσζε γηα άδεηα άζθεζεο ηδησηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή).
Γελ 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/Δ1/23-04-2015 ηνπ Τ.ΠΟ.ΠΑΗ.Θ. (απάληεζε ηνπ ππνπξγείνπ ζε
εξώηεκα ηνπ ΠΥΣΠΕ Α΄ Αζήλαο).
6. Αλάζεζε ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο γηα θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία
Καιύθζεθε κία ζέζε ππεξσξηαθήο δηδαζθαιίαο (κόληκνο εθπαηδεπηηθόο ΠΔ70 κε
κεηεθπαίδεπζε θαη κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζηελ Δηδηθή Αγσγή) γηα κία ώξα ηελ εκέξα θαη
ζπλνιηθά πέληε ώξεο ηελ εβδνκάδα.
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.
7. Απόζπαζε εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ70
Απνζπάζηεθε εθπαηδεπηηθόο ΠΔ70, κε αίηεζή ηεο, γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθνύ θελνύ
ζην 120ν Γ.. Αζελώλ (πιεόλαδε κεηά ηελ επηζηξνθή ηεο).
Τ.Γ. Σν ζέκα 7 δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ Ηκεξήζηα Γηάηαμε. πδεηήζεθε επεηδή ηα
παξόληα ηαθηηθά κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζπκθώλεζαλ γηα ηε ζπδήηεζή ηνπ (άξζξν 14, παξ. 9
ηνπ Ν.2690/1999).
Β) πλεδξίαζε ΠΤΠΔ σο πκβνύιην Δπηινγήο ηειερώλ
1. Κελή ζέζε Γηεπζπληή ζην 6ν Δηδηθό Γ.. Αζελώλ
Με απόθαζε ηνπ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α΄ Αζήλαο, ζύκθσλα κε ηελ
παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν.4547/2018, ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο, σο
πκβνύιην Δπηινγήο ηειερώλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ, ηνπνζεηήζεθε Γηεπζύληξηα ζην 6ν
Δηδηθό Γ.. Αζελώλ ε Γ. Υύηε γηα ην ππόινηπν ηεο ηξηεηνύο ζεηείαο, ε νπνία ιήγεη ζηηο 3107-2020.

2. Κελέο ζέζεηο ππνδηεπζπληώλ ηνπ 73νπ Γ.. Αζελώλ, ηνπ 8νπ Γ.. Εσγξάθνπ θαη
ηνπ 87νπ Γηαπνιηηηζκηθνύ Γ.. Αζελώλ
ύκθσλα κε ηνλ Ν.4547/2018 θαη ην ΦΔΚ 4412/2018 ην ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο, σο
πκβνύιην Δπηινγήο ηειερώλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ, πξόηεηλε -κεηά θαη ηε ζρεηηθή
δηαδηθαζία ησλ πιιόγσλ Γηδαζθόλησλ- ηελ ηνπνζέηεζε ζηε ζέζε ηεο ππνδηεπζύληξηαο,
ζην 73ν Γ.. Αζελώλ, ηελ Δ. Μεηξνπνύινπ θαη ζηε ζέζε ηεο ππνδηεπζύληξηαο Β΄, ζην 8ν
Γ.. Εσγξάθνπ, ηελ Α. Βαζηινγηώξγε γηα ην ππόινηπν ηεο ηξηεηνύο ζεηείαο, ε νπνία ιήγεη
ζηηο 31-07-2020.
ην 87ν Γηαπνιηηηζκηθό ρνιείν Αζελώλ ε ζέζε παξέκεηλε θελή -ιόγσ κε ππνβνιήο
ππνςεθηνηήησλ- θαη ζα πξνθεξπρζεί εθ λένπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 29 ηνπ Ν.4547/2018 θαη
ην άξζξν 4 ηνπ ΦΔΚ 4412/2018, όπνπ αλαθέξεηαη: «Αλ δελ ππνβιεζνύλ ππνςεθηόηεηεο, νη
ζέζεηο απηέο επαλαπξνθεξύζζνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή δελ εθαξκόδνληαη νη πεξηνξηζκνί
ηνπ δεύηεξνπ θαη ηνπ πέκπηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνύζαο πεξί
νινθιήξσζεο δύν ζπλερόκελσλ ζεηεηώλ. Αλ, ύζηεξα από ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ
ηνπ παξαπάλσ εδαθίνπ, δελ ζπκπιεξσζνύλ νη θελέο θαη θελνύκελεο ζέζεηο ζηειερώλ ηεο
εθπαίδεπζεο, ηόηε ε επηινγή γίλεηαη κε ηελ επαλαπξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ».
3.

Δλζηάζεηο εθπαηδεπηηθώλ θαηά ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ππνδηεπζπληώλ

ύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ Ν.4547/2018 θαη ην ΦΔΚ 4412/2018 απνξξίθζεθαλ
νη ελζηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη αθνξνύζαλ ηξεηο ζρνιηθέο κνλάδεο γηα α) ηε δηαδηθαζία
ζπλεδξίαζεο ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ β) ηε δηαδηθαζία θαη ηε δηακόξθσζε πξόηαζεο
ηνπνζέηεζεο από ην ππεξεζηαθό ζπκβνύιην θαη γ) θώιπκα ππνςεθηόηεηαο εθπαηδεπηηθνύ.
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