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ΠΡΑΞΗ 06
Ύζηεξα από εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδόκαηνο ζέζεο επζύλεο
ζηνπο/ζηηο Γηεπζπληέο/ληξηεο, όπσο απηό θαζνξίζζεθε κε ην άξζξν 19 ηνπ Ν.4547/2018,
«εε) Δηεπζπληέο Γπκλαζίωλ, Επαγγεικαηηθώλ Σρνιώλ, Σρνιείωλ Δεύηεξεο Επθαηξίαο (Σ.Δ.Ε.),
δεκόζηωλ Ι.Ε.Κ., Εηδηθώλ Γπκλαζίωλ, Εηδηθώλ Επαγγεικαηηθώλ Γπκλαζίωλ, ηεηξαζέζηωλ θαη
άλω γεληθώλ θαη εηδηθώλ δεκνηηθώλ ζρνιείωλ θαη λεπηαγωγείωλ, θαζώο θαη Εξγαζηεξηαθώλ
Κέληξωλ, δηαθόζηα πελήληα (250) επξώ ή, εθόζνλ ηα ζρνιεία γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο δηαζέηνπλ εθαηόλ είθνζη (120) ηνπιάρηζηνλ καζεηέο θαη νη Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ηξηάληα
(30) ηνπιάρηζηνλ καζεηέο, ηξηαθόζηα (300) επξώ.», ζαο ελεκεξώλσ όηη ε θαηαβνιή ηνπ ελ
ιόγσ επηδόκαηνο αλακέλεηαη -εθηόο απξνόπηνπ- λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε κηζζνδνζία
Μαξηίνπ (αλαδξνκηθά από 01/09/2018).
Σν ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε, ηελ Σεηάξηε 13 Φεβξνπαξίνπ 2019, κε ηα
παξαθάησ ζέκαηα Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο:
1. Αλαπιήξσζε Γηεπζύληξηαο Γεκνηηθνύ ρνιείνπ
Σν ζέκα αλαβιήζεθε γηα επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ. Η ηνπνζέηεζή κνπ γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο, είρε σο εμήο:
ην άξζξν 11, παξ. 2 ηνπ θεθ. Γ΄ ηνπ Ν.1566/1985 αλαθέξεηαη φηη: «Ο ππνδηεπζπληήο
αλαπιεξώλεη ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, όηαλ δελ ππάξρεη, απνπζηάδεη ή θωιύεηαη. Εάλ
ππεξεηνύλ σποδιεσθσνηές περιζζόηεροι ηοσ ενός, ν αλαπιεξωηήο νξίδεηαη από ην δηεπζπληή».
χκθσλα κε ην άξζξν 16, παξ. 2 ηνπ Ν.4354/2015 (πξνζωξηλή απνπζία, θαηά ηε
δηάξθεηα ζεζκνζεηεκέλωλ αδεηώλ, πιελ ηεο θαλνληθήο, γηα ζπλερόκελν δηάζηεκα άλω ηνπ ελόο
κήλα) ε Τπνδηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ, σο αλαπιεξψηξηα Δηεπζχληξηα, ζα ιακβάλεη ην
επίδνκα ζέζεο επζχλεο κέρξη ηελ νξηζηηθή επηζηξνθή ηεο δηθαηνχρνπ ζηα θαζήθνληά ηεο.
ηε ζέζε ηεο, πξέπεη λα νξηζηεί αλαπιεξσηήο/ηξηα Τπνδηεπζπληήο/ληξηα (άξζξν 11, παξ.
2 ηνπ θεθ. Δ΄ ηνπ Ν.1566/1985), ν/ε νπνίνο/α ζα ιακβάλεη ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο κέρξη
ηε ιήμε ηεο αλαπιήξσζεο.
2. Αλαπιήξσζε Τπνδηεπζύληξηαο Γεκνηηθνύ ρνιείνπ
ην άξζξν 11, παξ. 2 ηνπ θεθ. Δ΄ ηνπ Ν.1566/1985 νξίδεηαη φηη: «Αλ δελ ππάξρεη
ππνδηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο ή ππεύζπλνο ηνκέα Σ.Ε.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.Ε.Κ. θαηά πεξίπηωζε. Αλ ππάξρνπλ νκνηόβαζκνη,
θαζήθνληα ππνδηεπζπληή ή ππεύζπλνπ ηνκέα Σ.Ε.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 ζπλερόκελν δηάζηεκα άλσ ηνπ
ελόο κήλα, ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο θαηαβάιιεηαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε αλαπιήξσζε.

3. Αλαπιήξσζε Πξντζηακέλεο Νεπηαγσγείνπ
χκθσλα 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 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.», ην ζπκβνύιην εηζεγήζεθε ηελ αλαπιήξσζε
Πξντζηακέλεο Νεπηαγσγείνπ -έσο ηελ επηζηξνθή ηεο θαη φρη πέξαλ ηεο ιήμεο ηνπ ζρνιηθνχ
έηνπο- ιφγσ πξνζσξηλήο απνπζίαο ηεο γηα ζπλερφκελν δηάζηεκα άλσ ηνπ ελφο κήλα.
χκθσλα κε ην άξζξν 16, παξ. 2 ηνπ Ν.4354/2015, ζε πξνζσξηλή απνπζία, θαηά ηε
δηάξθεηα ζεζκνζεηεκέλσλ αδεηώλ, πιελ ηεο θαλνληθήο, γηα ζπλερόκελν δηάζηεκα άλσ
ηνπ ελόο κήλα, ην επίδνκα ζέζεο επζύλεο θαηαβάιιεηαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε
αλαπιήξσζε.
ηελ πεξίπησζε απηή, ε νξγαληθά ηνπνζεηεκέλε εθπαηδεπηηθφο, ζα ιακβάλεη ην επίδνκα
ζέζεο επζχλεο κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο δηθαηνχρνπ ζηα θαζήθνληά ηεο θαη φρη πέξαλ ηεο
31εο/08/2019.
4. Αλαγλώξηζε ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ ζπνπδώλ
Σν ΠΤΠΕ έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε αλαγλψξηζεο ζπλάθεηαο ΜΣ ηεζζάξσλ
εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ70 (ηίηινη από ην Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, ην
Διιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ην
Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο κε αλαγλώξηζε από ηνλ ΓΟΑΣΑΠ θαη ην City University of
New York επίζεο κε αλαγλώξηζε από ηνλ ΓΟΑΣΑΠ).
χκθσλα κε ην άξζξν 9, παξ. 3 ηνπ Ν.4354/2015 θάηνρνη κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ
ζπνπδψλ 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, ελψ νη θάηνρνη δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο θαηά έμη (6) Μ.Κ..
ε πεξίπησζε θαηνρήο πιένλ ηνπ ελόο ηίηισλ, νη ππάιιεινη εμειίζζνληαη ζηα Μ.Κ. πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηνλ αλώηεξν ηίηιν ζπνπδώλ.
Η λέα θαηάηαμε θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα απηήο ηζρύνπλ απφ ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Η θαηάηαμε ζηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν φηαλ ην πεξηερόκελν
ησλ κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ ζπνπδώλ 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 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. Απόζπαζε εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ70 εληόο ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο
Σν ζέκα δελ ζπδεηήζεθε ιφγσ αλάθιεζεο ηεο αίηεζεο απφζπαζεο.

6. Υνξήγεζε αδεηώλ άζθεζεο ηδησηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή
Έγηλαλ δεθηέο φιεο νη αηηήζεηο (κόληκνη/εο θαη αλαπιεξσηέο/ηξηεο εθπαηδεπηηθνί) πνπ
ηέζεθαλ ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ, θαζψο πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ
Ν.3528/2007 (έξγν πνπ ζπκβηβάδεηαη κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δελ
παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη αζθείηαη εθηφο εξγαζηαθνχ
σξαξίνπ).
Οη ελδηαθεξφκελνη/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.ΠΑΙ.Θ. (απάληεζε ηνπ ππνπξγείνπ ζε
εξώηεκα ηνπ ΠΥΣΠΕ Α΄ Αζήλαο).
7. Αλάζεζε ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο γηα θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία
Καιχθζεθε κία ζέζε ππεξσξηαθήο δηδαζθαιίαο (κόληκνο εθπαηδεπηηθόο ΠΔ70 ΔΑΔ)
γηα κία ψξα ηελ εκέξα θαη ζπλνιηθά πέληε ψξεο ηελ εβδνκάδα.
Εμεηάδνληαη 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 ΕΑΕ παξά κφλν,
εάλ γλσκαηεχζεη ζρεηηθά ην νηθείν ΚΕΔΔΤ (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 πνζό ησλ δέθα (10) επξώ θαη γηα κέρξη είθνζη (20) ώξεο κεληαίσο.
8. Πξνζσξηλόο πίλαθαο γηα ηε ζέζε Τπεύζπλνπ Πιεξνθνξηθήο
χκθσλα κε ηνλ Ν.4547/2018 θαη ην ΦΔΚ 5919/2018 θαηαξηίζηεθε πξνζσξηλφο πίλαθαο
θαη δφζεθε πξνζεζκία έλζηαζεο κέρξη 19/2.
Β) πλεδξίαζε ΠΤΠΔ σο πκβνύιην Δπηινγήο ηειερώλ
1. Κελέο ζέζεηο ππνδηεπζπληώλ ηνπ 87νπ Γ.. Αζελώλ, ηνπ 105νπ Γ.. Αζελώλ, ηνπ
129νπ Γ.. Αζελώλ & ηνπ 1νπ Δηδηθνύ Γ.. ΔΛΔΠΑΠ
χκθσλα κε ηνλ Ν.4547/2018 θαη ην ΦΔΚ 4412/2018 ην ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο, σο
πκβνχιην Επηινγήο ηειερψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ, πξφηεηλε -κεηά θαη ηε ζρεηηθή
δηαδηθαζία ησλ πιιόγσλ Γηδαζθόλησλ- ηελ ηνπνζέηεζε ηεο Μ. Ειεπζέξνπ ζην 105ν Γ..
Αζελώλ, ηνπ Π. Καξθαλίδε ζην 129ν Γ.. Αζελώλ θαη ηεο Α. Ακαξαληίδνπ ζην 1ν Δηδηθό
Γ.. ΔΛΔΠΑΠ γηα ην ππφινηπν ηεο ηξηεηνχο ζεηείαο, ε νπνία ιήγεη ζηηο 31-07-2020.
ην 87ν Γηαπνιηηηζκηθό ρνιείν Αζελώλ ε ζέζε παξέκεηλε θελή ιφγσ κε ππνβνιήο
ππνςεθηνηήησλ.
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