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ΠΡΑΞΗ 14
Α) ρεηηθά κε ην ζέκα ησλ ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ (βειηηώζεηο ζέζεσλ, νξηζηηθέο
ηνπνζεηήζεηο) ζηελ Α΄ Αζήλαο, κεηά θαη ηελ έθδνζε ηεο πξόζθαηεο εγθπθιίνπ ηνπ
Τ.Π.Π.Δ.Θ., ε δηαδηθαζία ζα μεθηλήζεη ηελ επόκελε εβδνκάδα, όπσο καο ελεκέξσζε ν
Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο.
ε ζρεηηθή εξώηεζε, αλ νη κεηαβνιέο ζα μεθηλήζνπλ ρσξίο ηελ έθδνζε ηεο Κ.Τ.Α.
γηα ηηο ζρνιηθέο κεηαβνιέο (Ιδρύζεις, Προαγωγές, Υποβιβαζμοί, Σσγτωνεύζεις και
Καηαργήζεις Δημοηικών Στολείων και Νηπιαγωγείων για ηο ζτολικό έηος 2018-2019), κε ό,ηη
απηό ζπλεπάγεηαη -από ελδερόκελεο κεηαβνιέο- ζε πηζαλέο νξγαληθέο ππεξαξηζκίεο
ή/θαη ζε λέεο νξγαληθέο ζέζεηο πνπ ζα πξνθύςνπλ, νη νπνίεο θαη δελ ζα δνζνύλ γηα ην
επόκελν ζρνιηθό έηνο, καο απάληεζε όηη ππάξρεη ε εθηίκεζε γηα έθδνζε ηεο απόθαζεο
κέρξη ην κέζνλ ηεο επόκελεο εβδνκάδαο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζα
πξνρσξήζεη κε βάζε ηελ πξναλαθεξόκελε εγθύθιην, κηα εγθύθιην κε ηελ νπνία νη
νξγαληθέο ζέζεηο ησλ κεηαηαρζέλησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέζεηο Δξγαζηεξηαθνύ
Γηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ (Δ.ΓΙ.Π.) θαη Δηδηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ (Δ.Δ.Π.)
ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε δελ ππνινγίδνληαη επί ηνπ ζπλόινπ ησλ νξγαληθώλ
ζέζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ θιάδσλ.
Β) Σν ΠΤΠΔ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε, ηελ Πέκπηε 26 Απξηιίνπ 2018, κε ηα παξαθάησ
ζέκαηα Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο:
1. Έληαμε ζε εηδηθή θαηεγνξία κεηάζεζεο
Τπνβιήζεθαλ έληεθα (11) αηηήζεηο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο σο
εηδηθή θαηεγνξία κεηάζεζεο. Απνξξίθζεθαλ δύν (2) αηηήζεηο, θαζώο δελ πιεξνύζαλ ηηο
πξνϋπνζέζεηο.
Δηδηθέο θαηεγνξίεο γηα ηηο εληόο ΠΤΠΔ κεηαζέζεηο (βειηηώζεηο) – νξηζηηθέο
ηνπνζεηήζεηο είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13 ηνπ Π.Γ.50/1996 (πεξ. α΄ θαη
γ΄), ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3194/2003 θαη ζην άξζξν 17 ηνπ Ν.3402/2005.
Με ηελ ππ’ αξηζκόλ 19 απόθαζε ηεο 217εο/18.9.2008 Οινκέιεηαο ηνπ Κεληξηθνύ
πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔ..Τ.) ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γεκόζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο θαη ηελ ππ’ αξηζκόλ 1/4, 05-02-2009 Πξάμε ηνπ ΚΤΠΔ ζεσξείηαη όηη εκπίπηνπλ
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 «Δηδηθέο θαηεγνξίεο κεηάζεζεο» ηνπ Π.Γ. 50/1996 θαη νη
λόζνη Hodgkin, No Hodgkin θαη Willebrand.
ηηο κεηαζέζεηο από ΠΤΠΔ ζε ΠΤΠΔ εηδηθέο θαηεγνξίεο είλαη θαη νη
αλαθεξόκελεο ζην άξζξν 6 ηνπ Ν.3454/2006 (πνιύηεθλνη) θαη ζην άξζξν 52 ηνπ
Ν.4115/2013 όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.4403/2016
(γνλείο ελόο (1) αλάπεξνπ ηέθλνπ, κε πνζνζηό αλαπεξίαο 67%).

2. Απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθώλ
Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο απόζπαζεο δύν εθπαηδεπηηθώλ ΠΕ70 θαη κηαο
εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ60, νη νπνίεο πιεόλαδαλ, γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ θελώλ ζην 1ν Δ..
Νέαο Υαιθεδόλαο, ην 20ν Δ.. Ηιηνύπνιεο θαη ην 11ν Νεπηαγσγείν Ηιηνύπνιεο αληίζηνηρα.
ηελ Α΄ Αζήλαο ππάξρνπλ 11 ιεηηνπξγηθά θελά ζην πξσηλό πξόγξακκα (10 θελά ΠΕ70
θαη 1 θελό ΠΕ60).
3. Υνξήγεζε αδεηώλ άζθεζεο ηδησηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή
Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο πέληε κόληκσλ εθπαηδεπηηθώλ (κηαο
εθπαηδεπηηθνύ ΠΔ79, δύν ΠΔ60 θαη δύν ΠΔ70), 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 ΤΠ.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 Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (απάνηηζη ηοσ σποσργείοσ ζε
ερώηημα ηοσ ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας).
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