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ΠΡΟ: Γ.. ΤΛΛΟΓΩΝ ΔΚΠ/ΚΩΝ Π.Δ. Α΄ ΑΘΖΝΑ
ΚΟΗΝ.:ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ Γ/ΝΖ Π.Δ. Α΄ ΑΘΖΝΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Α) ηνλ Ν.4653/2020 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο «Δζληθή Αξρή Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο, Δηδηθνί
Λνγαξηαζκνί Κνλδπιίσλ Έξεπλαο Αλώηαησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ηδξπκάησλ, Δξεπλεηηθώλ θαη
Σερλνινγηθώλ Φνξέσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» πνπ ςεθίζηεθε ζηε Βνπιή θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην
άξζξν 55 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ.50/1996» πξνζηίζεηαη δεύηεξε παξάγξαθνο ζην άξζξν 13, ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο, σο εμήο: «Η πξνηεξαηόηεηα γηα ηηο κεηαζέζεηο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Δ.50/1996 ηζρύεη ηόζν γηα ηηο
κεηαζέζεηο από πεξηνρή ζε πεξηνρή κεηάζεζεο όζν θαη γηα ηηο κεηαζέζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο εληόο ηεο
ίδηαο πεξηνρήο.».
Η ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αθνξά ηελ έληαμε σο εηδηθή θαηεγνξία, πιένλ, θαη ζηηο εληόο
ΠΥΣΠΔ κεηαζέζεηο – ηνπνζεηήζεηο ησλ πνιύηεθλσλ εθπαηδεπηηθώλ.
Δπίζεο, ζηηο θαηαξγνύκελεο δηαηάμεηο πεξηιακβάλνληαη νη παξάγξαθνη 3, 4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 30
ηνπ Ν.3848/2010 κε απνηέιεζκα νη πνιύηεθλνη εθπαηδεπηηθνί λα εμαηξνύληαη από ηηο ξπζκίζεηο ηνπ
άξζξνπ 14 ηνπ Π.Γ.50/1996 «Κξίζε θαη ηνπνζέηεζε ππεξάξηζκσλ εθπαηδεπηηθώλ», όπσο απηό
ζπκπιεξώζεθε κε ην άξζξν 12, παξ. 2 ηνπ Π.Γ.100/1997.
Β) Σπλεδξίαζε ΠΥΣΠΔ Α΄ Αζήλαο – Πξάμε 02
1. Γηάζεζε αλαπιεξσηή εθπ/θνύ ζε ζρνιηθή κνλάδα ηεο Γ/λζεο Π.Δ Α΄ Αζήλαο
ύκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν.4547/2018 «Εηδηθή πξνθήξπμε θάιπςεο θελώλ ζε
ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εηδηθήο αγσγήο», ν/ε
αλαπιεξσηήο/ηξηα εθπαηδεπηηθόο, εθόζνλ επηζηξέςεη ν/ε κόληκνο/ε εθπαηδεπηηθόο ζηε ζέζε ζηελ
νπνία έρεη ηνπνζεηεζεί δηαηίζεηαη κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, ύζηεξα από
γλώκε ηνπ ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ, ζε θελή ζέζε ηεο νηθείαο Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο.
Καηά ζπλέπεηα, ε αλαπιεξώηξηα εθπαηδεπηηθόο ηνπνζεηήζεθε, κε αίηεζή ηεο, ζην 65ν Γ..
Αζελώλ γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθνύ θελνύ.
2. Τξνπνπνίεζε πξνζσξηλήο ηνπνζέηεζεο εθπαηδεπηηθνύ
Σξνπνπνηήζεθε ε πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ60-Νεπηαγσγώλ από ην 5ν
Νεπηαγσγείν Εσγξάθνπ ζην 12ν Νεπηαγσγείν Εσγξάθνπ.
3. Αλαγλώξηζε ζπλάθεηαο δηδαθηνξηθώλ ηίηισλ
Σν ΠΤΠΔ έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο αλαγλώξηζεο ζπλάθεηαο δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ, ηξηώλ
εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ70-Γαζθάισλ (ηίηινη από ηε Φηινζνθηθή ρνιή, ην Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη
Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη
Παλεπηζηεκίνπ εμσηεξηθνύ κε αλαγλώξηζε από ηνλ ΓΟΑΣΑΠ), θαζώο θαη ελόο εθπαηδεπηηθνύ
ΠΔ11-Φπζηθήο Αγσγήο (ηίηινο Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ).
4. Τξνπνπνίεζε ζπκπιήξσζεο σξαξίνπ εθπαηδεπηηθνύ
Σξνπνπνηήζεθε ε ζπκπιήξσζε σξαξίνπ εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ05-Γαιιηθήο γιώζζαο από ην 5ν Γ..
Εσγξάθνπ (9 ώξεο), ην 17ν Γ.. Αζελώλ (4 ώξεο), ην 16ν Γ.. Αζελώλ (4 ώξεο) θαη ην 15ν Γ..
Αζελώλ (4 ώξεο) ζην 5ν Γ.. Εσγξάθνπ (11 ώξεο), ζην 17ν Γ.. Αζελώλ (4 ώξεο), ζην 16ν Γ..
Αζελώλ (2 ώξεο) θαη ην 15ν Γ.. Αζελώλ (4 ώξεο).

5. Δμέηαζε έλζηαζεο εθπ/θνύ θαηά ηνπ πίλαθα εθπ/θώλ ηεο Γ/λζεο Π.Δ. Α΄ Αζήλαο πνπ
αηηνύληαη βειηίσζε ζέζεο ή νξηζηηθή ηνπνζέηεζε εληόο ηνπ ΠΥΣΠΔ Α΄ Αζήλαο ζηε Γεληθή
Αγσγή
Σν ΠΤΠΔ, θαηά πιεηνςεθία, απέξξηςε ηελ έλζηαζε εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ60-Νεπηαγσγώλ ζρεηηθά
κε ηνλ ππνινγηζκό ησλ κνλάδσλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο θαηά ηε δηάζεζή ηεο ζε ππεξεζίεο Γηνίθεζεο
ηεο Δθπαίδεπζεο.
6. Φνξήγεζε αδεηώλ άζθεζεο ηδησηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή
Τν ζπκβνύιην έθαλε δεθηέο όιεο ηηο αηηήζεηο κόληκσλ θαη αλαπιεξσηώλ/ηξηώλ εθπαηδεπηηθώλ
πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηνπ θαη νη νπνίεο πιεξνύζαλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ
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).
Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο (Γηθαηνινγεηηθά –
Αίηεζε) πξηλ ηελ έλαξμε ηεο άζθεζεο ηδησηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή γηαηί δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ε
άδεηα αλαδξνκηθά (έγγξαθν ηνπ ΥΠ.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 Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (απάνηηζη ηοσ σποσργείοσ ζε ερώηημα ηοσ ΠΥΣΠΕ Α΄
Αθήνας).
7. Αλαγλώξηζε ζπλάθεηαο εληαίνπ θαη αδηάζπαζηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ
(integrated master), ζύκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν.4485/2017
Σν ΠΤΠΔ έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε αλαγλώξηζεο ζπλάθεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ κηαο
εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ70-Γαζθάισλ ηνπ Σκήκαηνο Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ηεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ, ηεο
Αλσηάηεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ (ΦΔΚ 4268/ η. Β΄/ 27-09-2018).
Ο εληαίνο θαη αδηάζπαζηνο ηίηινο ζπνπδώλ κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ (integrated master)
ινγίδεηαη όηη έρεη ιεθζεί από ηελ εκεξνκελία απνλνκήο ηνπ πηπρίνπ ή δηπιώκαηνο θαη θαηαιακβάλεη
θαη ηνπο απνθνηηήζαληεο πξηλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λόκνπ.
Ο εληαίνο θαη αδηάζπαζηνο ηίηινο ζπνπδώλ κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ δελ επηθέξεη
κηζζνινγηθέο κεηαβνιέο.
8. Αλαγλώξηζε ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ ζπνπδώλ
Σν ΠΤΠΔ έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο αλαγλώξηζεο ζπλάθεηαο ΜΣ πέληε εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ70Γαζθάισλ (ηίηινη ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Πεηξαηώο θαη Παλεπηζηεκίνπ εμσηεξηθνύ κε αλαγλώξηζε από ηνλ ΓΟΑΣΑΠ) θαη δύν εθπαηδεπηηθώλ
ΠΔ60-Νεπηαγσγώλ (ηίηινη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη 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..
ε πεξίπησζε θαηνρήο πιένλ ηνπ ελόο ηίηισλ, νη ππάιιεινη εμειίζζνληαη ζηα κηζζνινγηθά
θιηκάθηα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ αλώηεξν ηίηιν ζπνπδώλ.
Η λέα θαηάηαμε θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα απηήο ηζρύνπλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο
ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη όισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ.
Η θαηάηαμε ζηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα 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.».

9. Πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθώλ
Σν ΠΤΠΔ ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθό ΠΔ60-Νεπηαγσγώλ θαη εθπαηδεπηηθό ΠΔ08-Καιιηηερληθώλ
Μαζεκάησλ, ζηε δηάζεζε από απόζπαζε, ζην 1ν Νεπηαγσγείν Γάθλεο θαη ην 16 Γ.. Γαιαηζίνπ
αληίζηνηρα.
10. Αλάζεζε ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο γηα θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία
Καιύθζεθαλ δύν ζέζεηο ππεξσξηαθήο δηδαζθαιίαο γηα κία ώξα ηελ εκέξα θαη ζπλνιηθά πέληε ώξεο
ηελ εβδνκάδα (κόληκνη εθπαηδεπηηθνί ΠΔ70 Γεληθήο Αγσγήο & ΠΔ70 κε κεηεθπαίδεπζε ζηελ ΔΑΔ
αληίζηνηρα).
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.
Ζ 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.
11. Απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθώλ εληόο ΠΥΣΠΔ Α΄ Αζήλαο
Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε απόζπαζεο εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ05-Γαιιηθήο γιώζζαο από
ην 4ν Αζελώλ ζην 1ν Γ.. Καηζαξηαλήο (2 ώξεο) κε ζπκπιήξσζε σξαξίνπ ζην 7ν Γ.. Καηζαξηαλήο (4
ώξεο), ζην 3ν Γ.. Καηζαξηαλήο (6 ώξεο) θαη ην 6ν Γ.. Καηζαξηαλήο (6 ώξεο) γηα ηελ θάιπςε
ιεηηνπξγηθώλ θελώλ.
Γ) Σπλεδξίαζε ΠΥΣΠΔ σο Σπκβνύιην Δπηινγήο Σηειερώλ - Πξάμε 01
Με απόθαζε ηνπ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α΄ Αζήλαο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ
άξζξνπ 29 ηνπ Ν.4547/2018, ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ Π.Τ..Π.Δ. Α΄ Αζήλαο, σο πκβνύιην
Δπηινγήο Γηεπζπληώλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ, ηνπνζεηήζεθε Γηεπζύληξηα ζηελ θελή ζέζε ηνπ 60νπ Γ..
Αζελώλ ε Γ. Εαρνύινπ γηα ην ππόινηπν ηεο ηξηεηνύο ζεηείαο, ε νπνία ιήγεη ζηηο 31-07-2020.
ύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.4547/2018, όζνη/όζεο ηνπνζεηνύληαη ζε ζέζεηο
ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο εμαθνινπζνύλ λα αζθνύλ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο
ηνπο κέρξη ηελ αλάιεςε ηεο ππεξεζίαο ησλ λέσλ ζηειερώλ.
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