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ΠΡΟ: Δ. ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΙΝ.:ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ Δ/ΝΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΠΤΠΔ Α΄ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΑΞΗ 14
Σν ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε, ηη Γεςηέπα 29 Μαΐος 2017, κε ηα παξαθάησ ζέκαηα
Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο:
1. Αίηηζη εκπαιδεςηικών για ένηαξη ζε ειδική καηηγοπία μεηάθεζηρ
Τπνβιήζεθαλ δύν αηηήζεηο. Απνξξίθζεθαλ θαη νη δύν. Η κία ιόγσ ειιηπώλ
δηθαηνινγεηηθώλ θαη ε άιιε δελ ππαγόηαλ ζην πθηζηάκελν λνκνζεηηθό πιαίζην.
Διδικέρ καηηγοπίερ για ηιρ ενηόρ ΠΤΠΔ μεηαθέζειρ - ηοποθεηήζειρ είναι αςηέρ
πος αναθέπονηαι ζηο άπθπο 13 ηος Π.Γ.50/1996 (πεπ. α΄ και γ΄), ζηην παπ. 8 ηος άπθπος
1 ηος Ν.3194/2003 και ζηο άπθπο 17 ηος Ν.3402/2005.
Με ηην ςπ’ απιθμόν 19 απόθαζη ηηρ 217ηρ/18.9.2008 Ολομέλειαρ ηος Κενηπικού
ςμβοςλίος Τγείαρ (ΚΔ..Τ.) ηηρ Γενικήρ Γιεύθςνζηρ Γημόζιαρ Τγείαρ ηος Τποςπγείος
Τγείαρ και ηην ςπ’ απιθμόν 1/4, 05-02-2009 Ππάξη ηος ΚΤΠΔ θεωπείηαι όηι εμπίπηοςν
ζηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 13 «Διδικέρ καηηγοπίερ μεηάθεζηρ» ηος Π.Γ. 50/1996 και οι
νόζοι Hodgkin, No Hodgkin και Willebrand.
ηιρ μεηαθέζειρ από ΠΤΠΔ ζε ΠΤΠΔ ειδικέρ καηηγοπίερ είναι και οι
αναθεπόμενερ ζηο άπθπο 6 ηος Ν.3454/2006 (πολύηεκνοι) και ζηο άπθπο 52 ηος
Ν.4115/2013 όπωρ ανηικαηαζηάθηκε από ηην παπ. 2 ηος άπθπος 39 ηος Ν.4403/2016
(γονείρ ενόρ (1) ανάπηπος ηέκνος, με ποζοζηό αναπηπίαρ 67%).
Είλαη ζαθέο όηη ην πθηζηάκελν νομοθεηικό πλαίζιο είναι πλέον ξεπεπαζμένο θαη
ρξεηάδεηαη επαλεμέηαζε ησλ αζζελεηώλ απηώλ.
2. Μεηαθέζειρ – Οπιζηικέρ ηοποθεηήζειρ εκπαιδεςηικών ΠΔ60, ΠΔ70 Διδικήρ
Αγωγήρ και ΠΔ06, ΠΔ11, ΠΔ16, ΠΔ60, ΠΔ70 Γενικήρ Αγωγήρ
ηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ηνπ ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο, κε ηελ ππάξη 14/29-05-2017,
πξαγκαηνπνηήζεθαλ οι οπιζηικέρ ηοποθεηήζειρ θαη οι βεληιώζειρ θέζεων (κεηαζέζεηο
εληόο)
ησλ
εθπαηδεπηηθώλ
ΠΔ60
&
ΠΔ70
Διδικήρ
Αγωγήρ
(http://takisroumpis.gr/?p=3933) θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ06, ΠΔ11, ΠΔ16, ΠΔ60 &
ΠΔ70 Γενικήρ Αγωγήρ (http://takisroumpis.gr/?p=3939) ηεο Δηεύζπλζεο Π.Ε. Α΄ Αζήλαο.
Μεηά ηη διαδικαζία ηηρ Α΄ θάζηρ ηοποθεηήζεων και επειδή ςπάπσοςν
εκπαιδεςηικοί πος ήηαν ζηη διάθεζη ηος ΠΤΠΔ και δεν ηοποθεηήθηκαν, ζα
αθνινπζήζεη η διαδικαζία ηηρ Β΄ θάζηρ (νέες δηλώζεις προηίμηζης, τωρίς πλέον πιθανά
οργανικά κενά) και ηέλορ η διαδικαζία ηηρ Γ΄ θάζηρ (σποτρεωηική ηοποθέηηζη ζηα
εναπομείνανηα οργανικά κενά με βάζη ηις λιγόηερες μονάδες μεηάθεζης, σύμυωνα με το
άπθπο 13, παπ. 2 ηος Π.Γ.100/1997).
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα έρνπλ κεηαηεζεί ή ηνπνζεηεζεί νξγαληθά, μεηά ηην
ολοκλήπωζη και ηηρ παπαπάνω διαδικαζίαρ, ζα κπνξνύλ (εθόζνλ επηζπκνύλ) λα
ππνβάινπλ αίηηζη απόζπαζηρ ενηόρ ΠΤΠΔ (ζα βγεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε).
Οι αιηήζειρ αμοιβαίαρ μεηάθεζηρ εληόο ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο ζα κπνξνύλ λα
ππνβιεζνύλ μέζα ζε δεκαπένηε (15) ημέπερ από ηην ολοκλήπωζη ηηρ διαδικαζίαρ ηων
μεηαθέζεων (άξζξν 10 θαη άξζξν 15, παξ. 13 ηνπ Π.Δ.50/1996).

3. Υοπήγηζη αδειών άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή
΄Εγηλαλ δεθηέο όιεο νη αηηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ, θαζώο πιεξνύζαλ
ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν.3528/2007 (έξγν πνπ ζπκβηβάδεηαη κε ηα θαζήθνληα
ηεο ζέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, δελ παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη
εθηόο εξγαζηαθνύ σξαξίνπ).
Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο
άζθεζεο ηδησηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή γηαηί δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ε άδεηα αλαδξνκηθά
(ζσεηικό έγγπαθο ηος ΤΠ.Π.Δ.Θ. με Α.Π. 77045/Δ1/13-05-2016 - Δνημέπωζη για άδεια
άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή).
4. Σοποθεηήζειρ – αποζπάζειρ εκπαιδεςηικών
Σν ζπκβνύιην ηνπνζέηεζε δύν εθπαηδεπηηθνύο ΠΕ70 (κε αίηεζή ηνπο), ζε ιεηηνπξγηθά
θελά ζην 144ν Δ.. Αζελώλ θαη ζην 4ν Δ. Νέαο Φηιαδέιθεηαο αληίζηνηρα.
5. Υοπήγηζη ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακών ηίηλων ζποςδών
Σν ΠΤΠΕ έθαλε δεθηέο όιεο ηηο αηηήζεηο ρνξήγεζεο ζπλάθεηαο πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηνπ
ζπκβνπιίνπ, θαζώο πιεξνύζαλ ηηο πξνϋπνζέζεηο.

Σελικέρ παπαιηήζειρ εκπαιδεςηικών ζηην Α΄ Αθήναρ
ΠΔ70 – 15
ΠΔ60 – 2
ΠΔ06 – 3
ΠΔ05 - 1
Σα παξαπάλσ θελά –αδικαιολόγηηα και ζε ανηίθεζη με ηο άπθπο 4, παπ. 2 ηος
Π.Γ.50/1996- δελ δόζεθαλ σο νξγαληθά γηα ηηο ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο ζηελ Α΄ Αζήλαο από
ηελ πιεηνςεθία ηνπ ΠΤΠΕ κε επίθιεζε ησλ όζσλ νξίδεη ε ζρεηηθή εγθύθιηνο
(http://takisroumpis.gr/?p=3731) πεξί κεηαβνιώλ ηνπ ΤΠ.Π.Ε.Θ.
Τ.Γ. Σο ΠΤΠΔ θα ζςνεδπιάζει ηην Παπαζκεςή 02/06/2017.
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