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Α) Σο ΠΤΠΔ Α΄ Αθήναρ ζςνεδπίαζε, ηην Σεηάπηη 17 Αππιλίος 2019, με ηα παπακάηυ 

θέμαηα Ημεπήζιαρ Γιάηαξηρ: 
 

1. Αναγνώπιζη ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακών ηίηλυν ζποςδών 
 

Σν ΠΤΠΔ έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε αλαγλώξηζεο ζπλάθεηαο ΜΣ ηπιών εκπαιδεςηικών 

ΠΔ70 (ηίηλοι από ηο Πανεπιζηήμιο Λεςκυζίαρ και ηο Ανοισηό Πανεπιζηήμιο Κύππος με 

αναγνώπιζη από ηον ΓΟΑΣΑΠ, καθώρ και ηίηλορ από ηο Υαποκόπειο Πανεπιζηήμιο). 

ύκθσλα κε ην άπθπο 9, παπ. 3 ηος Ν.4354/2015 κάηοσοι μεηαπηςσιακών ηίηλυν 

ζπνπδώλ εηήζιαρ ηοςλάσιζηον θοίηηζηρ, γηα ηίηινπο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί κεηά ηε ιήςε 

ηνπ πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ππουθούνηαι καηά δύο (2) Μ.Κ. ζηελ θαηεγνξία 

πνπ αλήθνπλ, ελώ νη κάηοσοι διδακηοπικού διπλώμαηορ καηά έξι (6) Μ.Κ.. 

ε πεξίπησζε θαηνρήο πλέον ηος ενόρ ηίηλυν, νη ππάιιεινη εμειίζζνληαη ζηα Μ.Κ. πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηνλ ανώηεπο ηίηλο ζποςδών. 

Η νέα καηάηαξη και ηα οικονομικά αποηελέζμαηα αςηήρ ιζσύοςν από ηελ 

ημεπομηνία ςποβολήρ ηηρ ζσεηικήρ αίηηζηρ θαη όισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ. 

Η καηάηαξη ζηα μιζθολογικά κλιμάκια πξαγκαηνπνηείηαη κόλν όηαλ ην πεπιεσόμενο 

ηυν μεηαπηςσιακών ηίηλυν ζποςδών είναι ζςναθέρ 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 άπθπο 146 ηος 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.». 
 

2. Υοπήγηζη αδειών άζκηζηρ ιδιυηικού έπγος με αμοιβή 
 

Έγηλαλ δεθηέο όιεο νη αηηήζεηο (μόνιμοι/ερ και αναπληπυηέρ/ηπιερ εκπαιδεςηικοί) πος 

ηέθηκαν ςπότη ηος ζςμβοςλίος, θαζώο πιεξνύζαλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άπθπος 31 ηος 

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 να ςποβάλλοςν ηιρ αιηήζειρ ηοςρ 

(Γικαιολογηηικά – Αίηηζη) ππιν ηην έναπξη ηηρ άζκηζηρ ιδιυηικού έπγος με αμοιβή 
γηαηί δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ε άδεηα αλαδξνκηθά (έγγπαθο ηος ΤΠ.Π.Δ.Θ. με Α.Π. 

77045/Δ1/13-05-2016 - Δνημέπυζη για άδεια άζκηζηρ ιδιυηικού έπγος με αμοιβή).  

Γεν είναι επιηπεπηή η θέζη ηος σπονικού πεπιοπιζμού ηυν 10 υπών εβδομαδιαίυρ 

καηά ηη σοπήγηζη άδειαρ ζε εκπαιδεςηικό ππορ άζκηζη ιδιυηικού έπγος ζύμθυνα με ηο 

http://takisroumpis.gr/
mailto:takisroumpis@yahoo.gr
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/%CE%9D.4354_2015-%CE%9C%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/%CE%9D.3528_2007-%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΑΔΕΙΑΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ-ΕΡΓΟΥ-ΜΕ-ΑΜΟΙΒΗ-1.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΑΔΕΙΑΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ-ΕΡΓΟΥ-ΜΕ-ΑΜΟΙΒΗ-1.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97-%CE%A5%CE%A0.%CE%A0.%CE%95.%CE%98.-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%91%CE%94%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%99%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5-%CE%9C%CE%95-%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%99%CE%92%CE%97.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97-%CE%A5%CE%A0.%CE%A0.%CE%95.%CE%98.-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%91%CE%94%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%99%CE%94%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5-%CE%9C%CE%95-%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%99%CE%92%CE%97.pdf


 

 

έγγπαθο με Α.Π. 63880/Δ1/23-04-2015 ηος Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (απάληεζε ηνπ ππνπξγείνπ ζε 

εξώηεκα ηνπ ΠΥΣΠΕ Α΄ Αζήλαο). 
 

Β) ςνεδπίαζη ΠΤΠΔ υρ ςμβούλιο Δπιλογήρ ηελεσών 
 

Κενέρ θέζειρ Α΄ και Β΄ ςποδιεςθςνηή ηος 87
ος

 Γ.. Αθηνών 
 

ύκθσλα κε ηνλ Ν.4547/2018 θαη ην ΦΔΚ 4412/2018 ην ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο, σο 

πκβνύιην Δπηινγήο ηειερώλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ, πξόηεηλε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο Ι. 

Καξεθπιάθε ΠΔ70 θαη ηεο Α. Υξνλάθε ΠΔ06 σο ππνδηεπζύληξηεο Α΄ θαη Β΄ αληίζηνηρα, ζην 

87
ο
 Γιαπολιηιζμικό σολείο Αθηνών γηα ην ππόινηπν ηεο ηξηεηνύο ζεηείαο, ε νπνία ιήγεη 

ζηηο 31-07-2020. 

ύκθσλα κε ηελ παπ. 1 ηος άπθπος 30 ηος 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. 

 
 

Καλό Πάσχα και χρόνια πολλά! 
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