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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  

 

ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΠΤΠΔ Α΄ ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΑΞΔΙ 13 & 14 
 

Α) Σν ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε, ηην Παπαζκεςή 22 και ηη Γεςηέπα 25 Μαΐος 2020, κε ηα 

παξαθάησ ζέκαηα Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο: 
 

1. Ένηαξη ζε ειδική καηηγοπία μεηάθεζηρ 
 

Τπνβιήζεθαλ δέθα (10) αηηήζεηο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο σο εηδηθή 

θαηεγνξία κεηάζεζεο. Απνξξίθζεθε κία (1) αίηεζε, θαζώο δελ πιεξνύζε ηηο πξνϋπνζέζεηο. 

Διδικέρ καηηγοπίερ είναι αςηέρ πος αναθέπονηαι ζηο άπθπο 13 ηος Π.Γ.50/1996, ζηην παπ. 8 

ηος άπθπος 1 ηος Ν.3194/2003 και ζηο άπθπο 17 ηος Ν.3402/2005. 

Με ηελ ςπ’ απιθμόν 19 απόθαζη ηηρ 217ηρ/18.9.2008 Ολομέλειαρ ηος Κενηπικού ςμβοςλίος 

Τγείαρ (ΚΔ..Τ.) ηεο Γεληθήο Δηεύζπλζεο Δεκόζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηελ ςπ’ 

απιθμόν 1/4, 05-02-2009 Ππάξη ηος ΚΤΠΔ ζεσξείηαη όηη εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 

«Εηδηθέο θαηεγνξίεο κεηάζεζεο» ηνπ Π.Δ. 50/1996 θαη νη λόζοι Hodgkin, No Hodgkin και 

Willebrand. 

 ηνλ Ν.4653/2020 θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άπθπο 55 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Δ.50/1996» 

πξνζηέζεθε δεύηεξε παξάγξαθνο ζην άξζξν 13, ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πξνεδξηθνύ Δηαηάγκαηνο, σο 

εμήο: «Η προηεραιόηηηα για ηις μεηαθέζεις ηων εκπαιδεσηικών ηης προηγούμενης παραγράθοσ ηοσ 

άρθροσ 13 ηοσ Π.Δ.50/1996 ιζτύει ηόζο για ηις μεηαθέζεις από περιοτή ζε περιοτή μεηάθεζης όζο 

και για ηις μεηαθέζεις και ηοποθεηήζεις ενηός ηης ίδιας περιοτής.». 
Η ζςγκεκπιμένη πεπίπηωζη αθοπά ηελ έληαμε σο ειδική καηηγοπία, πιένλ, και ζηιρ ενηόρ 

ΠΤΠΔ μεηαθέζειρ – ηοποθεηήζειρ ησλ πνιύηεθλσλ εθπαηδεπηηθώλ. 

ηηο θαηαξγνύκελεο δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλσ λόκνπ πεξηιακβάλνληαη οι παπάγπαθοι 3, 4 και 6 

ηος άπθπος 30 ηος Ν.3848/2010 κε απνηέιεζκα οι πολύηεκνοι εκπαιδεςηικοί να εξαιπούνηαι από 

ηηο ξπζκίζεηο ηος άπθπος 14 ηος Π.Γ.50/1996 «Κρίζη και ηοποθέηηζη σπεράριθμων 

εκπαιδεσηικών», όπσο απηό ζπκπιεξώζεθε κε ηο άπθπο 12, παπ. 2 ηος Π.Γ.100/1997 (οπγανικέρ 

και λειηοςπγικέρ ςπεπαπιθμίερ). 

Επίζεο, ειδική καηηγοπία είλαη  και οι εκπαιδεςηικοί γονείρ ενόρ (1) ανάπηπος ηέκνος, με 

ποζοζηό αναπηπίαρ 67%, οι οποίοι εξομοιώθηκαν με ηοςρ πολύηεκνοςρ εκπαιδεςηικούρ ζηιρ 

ςπηπεζιακέρ μεηαβολέρ (παπ. 2 ηος άπθπος 39 ηος Ν.4403/2016). 
 

2. Αναγνώπιζη πποϋπηπεζίαρ και ζςνάθειαρ διδακηοπικών και μεηαπηςσιακών ηίηλων ζποςδών 

αναπληπωηών/ηπιών εκπαιδεςηικών 
 

Σν ΠΤΠΕ αλαγλώξηζε ηηο πξνϋπεξεζίεο θαη έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο αλαγλώξηζεο ζπλάθεηαο 

δηδαθηνξηθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ ζπνπδώλ αλαπιεξσηώλ/ηξηώλ εθπαηδεπηηθώλ για ηη 

μιζθολογική εξέλιξη ησλ θαηόρσλ ηνπο ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκόλ: 2/31029/ΓΔΠ/06-05-2016 

διεςκπινιζηική εγκύκλιο ηος ΓΛΚ θαη ην ππ’ αξηζκόλ: 169228/Δ2/12-10-2016 έγγπαθο ηος 

ΤΠ.ΠΔ.Θ. και ηηρ Δπιηελικήρ Γομήρ ΔΠΑ. 

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

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

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πποωθούνηαι 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 ηίηλων, νη ππάιιεινη εμειίζζνληαη ζηα κηζζνινγηθά 

θιηκάθηα 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 ηων 

μεηαπηςσιακών ηίηλων ζποςδών είναι ζςναθέρ κε ην αληηθείκελν απαζρόιεζεο ηνπ/ηεο ππαιιήινπ. 
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Γηα ηε ζπλδξνκή ή όρη ηεο πξνϋπόζεζεο απηήο απνθαίλεηαη ην αξκόδην, γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ 

ηίηισλ απηώλ, όξγαλν, ελ πξνθεηκέλσ ην ΠΤΠΕ. 

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.». 

 
 

Β) Σν ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο ζα ζπλεδξηάζεη, ηην Σπίηη 26 Μαΐος 2020 (Ππάξη 15), κε ηα παξαθάησ 

ζέκαηα Η.Δ.: 
 

1. Πποζδιοπιζμόρ κενών οπγανικών θέζεων Διδικήρ Αγωγήρ για ηιρ βεληιώζειρ θέζεων – 

οπιζηικέρ ηοποθεηήζειρ ενηόρ ΠΤΠΔ Α΄ Αθήναρ 

2. Καθοπιζμόρ ομάδων ζσολικών μονάδων ηηρ Γ.Π.Δ. Α΄ Αθήναρ 
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