
 

 

 

        Σάθεο Ρνπκπήο             Αζήλα, 19 Γεθεκβξίνπ 2019 

Αηξεηόο 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  

 

ύκθσλα κε ην ΦΕΚ 4597/2019, πξαγκαηνπνηήζεθε ν θαζνξηζκόο θαηά θιάδν θαη εηδηθόηεηα ηνπ 

αξηζκνύ ησλ θελώλ ζέζεσλ, πνπ ζα θαιπθζνύλ κε κόληκν δηνξηζκό εθπαηδεπηηθώλ, κειώλ Δηδηθνύ 

Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ θαη Δηδηθνύ Βνεζεηηθνύ Πξνζσπηθνύ ζηελ Πξσηνβάζκηα & 

Γεπηεξνβάζκηα Δηδηθή Αγσγή & Δθπαίδεπζε, ζρνιηθνύ έηνπο 2019-2020. 

Οη 1.817 ζέζεηο κόληκσλ δηνξηζκώλ πνπ αλαθνηλώζεθαλ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε δελ 

θαιύπηνπλ, ζε θακία ησλ πεξηπηώζεσλ, ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη απνηεινύλ 

ζηαγόλα ζηνλ σθεαλό.  

Οη κόληκνη δηνξηζκνί πξέπεη λα γίλνπλ κε βάζε ηα πξαγκαηηθά θελά ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο ζην ζύλνιό ηεο. Ο αξηζκόο, άιισζηε, ησλ αλαπιεξσηώλ/ηξηώλ πνπ εξγάδνληαη θαη ζηηο 

δύν βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηα ηειεπηαία ρξόληα, είλαη αδηάςεπζηνο κάξηπο θαη δελ ρσξά θακία 

ακθηζβήηεζε. 

 

Τν ΠΥΣΠΕ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε, ηελ Πέκπηε 19 Δεθεκβξίνπ 2019, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα 

Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο: 

 

1. Τξνπνπνίεζε πξνζσξηλήο ηνπνζέηεζεο εθπαηδεπηηθνύ 

 

Σξνπνπνηήζεθε ε πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ06-Αγγιηθήο γιώζζαο από ην 3
ν
 Γ 

Βύξσλα ζην 16
ν
 Γ Αζελώλ (21 ώξεο) θαη ην 15

ν
 Γ Αζελώλ (2 ώξεο). 

 

2. Τξνπνπνίεζε σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Δεκνηηθώλ Σρνιείσλ ησλ Ννζνθνκείσλ Παίδσλ 

«Αγία Σνθία» & «Π. θαη Α. Κπξηαθνύ» 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 2, παξ. 8 ηνπ Π.Δ.79/2017 απνθαζίζηεθε από ην ΠΤΠΔ ε αιιαγή 

σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Η 

αιιαγή αθνξνύζε ηελ ώξα έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ καζεκάησλ. 

 

3. Αλαγλώξηζε ζπλάθεηαο δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ 

 

Σν ΠΤΠΔ έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε αλαγλώξηζεο ζπλάθεηαο δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ εθπαηδεπηηθνύ 

ΠΔ70-Γαζθάισλ από ηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ (Δ.Κ.Π.Α.). 

 

4. Φνξήγεζε αδεηώλ άζθεζεο ηδησηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή 

 

Σν ζπκβνύιην απέξξηςε κία αίηεζε πνπ αθνξνύζε κόληκε εθπαηδεπηηθό ΠΔ07-Γεξκαληθήο 

γιώζζαο γηα ζπκκεηνρή ζε Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία (ΙΚΔ), σο εηαίξνο. 

Έθαλε δεθηέο ηηο ππόινηπεο 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 (Δηθαηνινγεηηθά – 

Αίηεζε) πξηλ ηελ έλαξμε ηεο άζθεζεο ηδησηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή γηαηί δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ε 

άδεηα αλαδξνκηθά (έγγξαθν ηνπ ΥΠ.Π.Ε.Θ. κε Α.Π. 77045/Ε1/13-05-2016 - Ελεκέξσζε γηα άδεηα 

άζθεζεο ηδησηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή). 

Δελ 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/Ε1/23-04-2015 ηνπ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (απάνηηζη ηοσ σποσργείοσ ζε ερώηημα ηοσ ΠΥΣΠΕ Α΄ 

Αθήνας). 
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5. 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 ΠΕ79.01-Μνπζηθήο (Σκήκα Μνπζηθώλ πνπδώλ ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ - ΦΔΚ 3900/ η. Β΄/ 07-09-2018). 

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. 

 

6. Αλαγλώξηζε ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ ζπνπδώλ 
 

Σν ΠΤΠΔ έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο αλαγλώξηζεο ζπλάθεηαο ΜΣ ηεζζάξσλ εθπαηδεπηηθώλ 

ΠΕ70 (ηίηινη ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ). 

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.». 

 

Καλά Χριστούγεννα και εστστισμένο το νέο έτος! 
 

Σάθεο Ρνπκπήο 

Αηξεηόο ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο 
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