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ΠΡΑΞΗ 13 
 

Σο ΠΤΠΕ Α΄ Αθήναρ ζςνεδπίαζε, ηην Πέμπηη 19 Αππιλίος 2018, με ηα παπακάηω 

θέμαηα Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ: 

 

1. Αναπλήπωζη Πποϊζηαμένων Νηπιαγωγείων 

 

Σο ζσκβοϊιηο εηζεγήζεθε ηελ αλαπιήρφζε δϊο Προχζηακέλφλ, ιωγφ προζφρηλής 

αποσζίας ηοσς γηα ζσλετωκελο δηάζηεκα άλφ ηοσ ελως κήλα. 

ϊκθφλα κε ηο άπθπο 16, παπ. 2 ηος Ν.4354/2015, ζε πποζωπινή αποςζία, καηά ηη 

διάπκεια θεζμοθεηημένων αδειών, πλην ηηρ κανονικήρ, για ζςνεσόμενο διάζηημα άνω 

ηος ενόρ μήνα, ηο επίδομα καηαβάλλεηαι για όζο σπόνο διαπκεί η αναπλήπωζη. ηε κία 

περίπηφζε ωτη πέραλ ηες 21ες/06/2018, εκεροκελία ποσ ιήγεη ε ζϊκβαζε ηες 

αλαπιερϋηρηας εθπαηδεσηηθοϊ ποσ αλέιαβε θαζήθοληα Προχζηακέλες, ελϋ ζηελ άιιε 

περίπηφζε, ε οργαληθά ηοποζεηεκέλε εθπαηδεσηηθως, ζα ιακβάλεη ηο επίδοκα ζέζες εσζϊλες 

κέτρη ηελ επηζηροθή ηες δηθαηοϊτοσ ζηα θαζήθοληά ηες θαη ωτη πέραλ ηες 31ες/08/2018. 

 

2. Εκππόθεζμη αίηηζη εκπαιδεςηικού ΠΕ70 για βεληίωζη θέζηρ 

 

Σο ΠΤΠΕ δεν έκανε δεκηή ηελ αίηεζε εθπαηδεσηηθοϊ ΠΕ70 γηα βειηίφζε ζέζες. Η 

αίηεζε απορρίθζεθε λόγω ζςγκεκπιμένηρ και αποκλειζηικήρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηων 

δηλώζεων οπιζηικήρ ηοποθέηηζηρ και βεληίωζηρ θέζηρ (εγκύκλιορ μεηαθέζεων 

εκπαιδεςηικών Π.Ε. 2017-2018 κε Αρ. Πρφη.: 190077/Ε1/6-11-2017 θαη εγκύκλιορ 

παπάηαζηρ ςποβολήρ αιηήζεων μεηάθεζηρ κε Αρ. Πρφη.: 201238/Ε1/20-11-2017 ηοσ 

ΤΠ.Π.Ε.Θ.). 

 

3. Υοπήγηζη αδειών άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή 

 

Σο ζσκβοϊιηο έθαλε δεθηές ηης αηηήζεης ωιφλ ηφλ εθπαηδεσηηθϋλ, μόνιμων και 

αναπληπωηών/ηπιών, ποσ ηέζεθαλ σπωυε ηοσ θαη οη οποίες πιεροϊζαλ ηης πποϋποθέζειρ 

ηος άπθπος 31 ηος Ν.3528/2007 (έργο ποσ ζσκβηβάδεηαη κε ηα θαζήθοληα ηες ζέζες ηοσ/ηες 

εθπαηδεσηηθοϊ, δελ παρεκποδίδεη ηελ οκαιή εθηέιεζε ηες σπερεζίας ηοσ θαη αζθείηαη εθηως 

εργαζηαθοϊ φραρίοσ). 

Οη ελδηαθερωκελοη εθπαηδεσηηθοί πρέπεη να ςποβάλοςν ηιρ αιηήζειρ ηοςρ 

(Δικαιολογηηικά – Αίηηζη) ππιν ηην έναπξη ηηρ άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή 
γηαηί δελ κπορεί λα τορεγεζεί ε άδεηα αλαδροκηθά (έγγπαθο ηος ΤΠ.Π.Ε.Θ. με Α.Π. 

77045/Ε1/13-05-2016 - Ενημέπωζη για άδεια άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή).  

Δεν είναι επιηπεπηή η θέζη ηος σπονικού πεπιοπιζμού ηων 10 ωπών εβδομαδιαίωρ 

καηά ηη σοπήγηζη άδειαρ ζε εκπαιδεςηικό ππορ άζκηζη ιδιωηικού έπγος ζύμθωνα με ηο 

έγγπαθο με Α.Π. 63880/Ε1/23-04-2015 ηος Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (απάντηση τοσ σποσργείοσ σε 

ερώτημα τοσ ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας). 
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4. Αναγνώπιζη ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακών ηίηλων ζποςδών 
 

Σο ΠΤΠΕ έθαλε δεθηές ηης αηηήζεης αλαγλϋρηζες ζσλάθεηας κεηαπηστηαθϋλ ηίηιφλ 

ηπιών εκπαιδεςηικών ΠΕ70 (ηίηιοη απω ηο Υαροθωπεηο Παλεπηζηήκηο, ηο Παλεπηζηήκηο 

Πειοπολλήζοσ θαη ηο Εζληθω Καποδηζηρηαθω Παλεπηζηήκηο Αζελϋλ), θαζϋς θαη ηπιών 

εκπαιδεςηικών ΠΕ60 (ηίηιοη απω ηο Αλοητηω Παλεπηζηήκηο Κϊπροσ κε αλαγλϋρηζε απω ηολ 

ΔΟΑΣΑΠ, ηο Παλεπηζηήκηο Μαθεδολίας θαη ηο Εζληθω Καποδηζηρηαθω Παλεπηζηήκηο 

Αζελϋλ). 

 

5. Αναγνώπιζη πποϋπηπεζίαρ και ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακών ηίηλων ζποςδών 

αναπληπωηών/ηπιών εκπαιδεςηικών 

 

Σο ΠΤΠΕ αλαγλϋρηζε ηης προψπερεζίες θαη έθαλε δεθηές ηης αηηήζεης αλαγλϋρηζες 

ζσλάθεηας κεηαπηστηαθϋλ ηίηιφλ αλαπιερφηϋλ/ηρηϋλ εθπαηδεσηηθϋλ για ηη μιζθολογική 

εξέλιξη ηφλ θαηωτφλ ηοσς ζϊκθφλα κε ηελ σπ’ αρηζκωλ: 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 

διεςκπινιζηική εγκύκλιο ηος ΓΛΚ θαη ηο σπ’ αρηζκωλ: 169228/Ε2/12-10-2016 έγγπαθο 

ηος ΤΠ.ΠΕ.Θ. και ηηρ Επιηελικήρ Δομήρ ΕΠΑ. 

 

 

Τ.Γ. σεηικά με ηο θέμα ηων ςπηπεζιακών μεηαβολών (βεληιώζειρ θέζεων, οπιζηικέρ 

ηοποθεηήζειρ) ζηην Α΄ Αθήναρ η διαδικαζία αναμένεηαι να ξεκινήζει μεηά ηην έκδοζη 

ηηρ απόθαζηρ για ηιρ ζσολικέρ μεηαβολέρ (Ιδπύζειρ, Πποαγωγέρ, Τποβιβαζμοί, 

ςγσωνεύζειρ και Καηαπγήζειρ Δημοηικών σολείων και Νηπιαγωγείων για ηο ζσολικό 

έηορ 2018-2019). 
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