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

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΠΤΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΑΞΗ 13
Σο ΠΤΠΕ Α΄ Αθήναρ ζςνεδπίαζε, ηην Σεηάπηη 13 Μαπηίος 2019, με ηα παπακάηυ
θέμαηα Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ:
1. Πποζδιοπιζμόρ οπγανικήρ ζύνθεζηρ διδακηικού πποζυπικού
Ελόςεη ησλ κεηαζέζεσλ από ΠΤΠΕ ζε ΠΤΠΕ θαη ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκόλ
37407/Ε2/08-03-2019 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Π.Ε.Θ., ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.3848/2010,
θαζώο θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Δ.50/1996 επικςπώθηκε από ηην πλειοτηθία ηος ΠΤΠΕ
κε 3 ςήθνπο ππέξ θαη 2 ςήθνπο θαηά (ησλ αηξεηώλ), ν πίνακαρ κίνηζηρ διδακηικού
πποζυπικού ηεο Δηεύζπλζεο Π.Ε. Α΄ Αζήλαο ησλ θιάδσλ ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08,
ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79, ΠΕ86 θαη ΠΕ91.
Η ζρεηηθή πξόηαζε - εηζήγεζε ηνπ Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο δελ απνηππώλεη ηα θελά
ζύκθσλα κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο Α΄ Αζήλαο,
εληάζζεηαη ζηνλ γεληθόηεξν ζρεδηαζκό ησλ πεξηθνπώλ (αιιά θαη ηωλ βοσιεσηηθώλ
εθιογώλ!!!) ζηελ εθπαίδεπζε θαη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ.
ηε Δηεύζπλζε Π.Ε. ηεο Α΄ Αζήλαο, ηηο ηξεηο πξνεγνύκελεο ρξνληέο, δελ κεηαηέζεθε
θαλείο/θακία εθπαηδεπηηθόο ΠΕ70 Γεληθήο Αγσγήο αθελόο σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο
ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο γηα ην «Ωξνιόγην Πξόγξακκα Εληαίνπ Σύπνπ Οινήκεξνπ
Δεκνηηθνύ ρνιείνπ» θαη αθεηέξνπ ηεο εθηίκεζεο γηα κεδεληθά θελά ηεο Δηεύζπλζεο Π.Ε.
Α΄ Αζήλαο. Καη όια απηά, αλ θαη ππήξραλ π.ρ. 105 νξγαληθά θελά ΠΕ70 ζύκθσλα κε ηνλ
πεξζηλό πίνακα κίνηζηρ διδακηικού πποζυπικού.
Σε θεηηλή ρξνληά ηα νξγαληθά θελά ΠΕ70 πιεζηάδνπλ ηα 180 θαη ε πιεηνςεθία ηνπ
ΠΤΠΕ επηκέλεη επηιεθηηθά λα δίλεη κόλν 100 (και αςηά… πποεκλογική πεπίοδορ γαπ!!!).
Απνηέιεζκα απηήο ηεο εθηίκεζεο, ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ ΠΤΠΕ, ζα είλαη λα αλνίμεη, σο
πεξηνρή κεηάζεζεο, ε Α΄ Αζήλαο γηα εθπαηδεπηηθνύο ΠΕ70 κεηά από ηξία ρξόληα.
Πνιινί/πνιιέο, όκσο, εθπαηδεπηηθνί ΠΕ70 -γηα κηα αθόκα ρξνληά- ζα παξακείλνπλ εθηόο ηνπ
ηόπνπ ζπκθεξόλησλ ηνπο.
Σα εναπομείνανηα οπγανικά κενά ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ79 Γενικήρ
Αγυγήρ, μεηά ηην πεπζινή διαδικαζία ηυν οπιζηικών ηοποθεηήζευν – βεληιώζευν
θέζευν, είλαη 1 ΠΕ11, 3 ΠΕ60, 167 ΠΕ70 και 21 ΠΕ79.
Σα εναπομείνανηα οπγανικά κενά Εηδηθήο Αγσγήο θαη Εθπαίδεπζεο είλαη 45 ΠΕ60, 49
ΠΕ70 και 1 κενό ΠΕ79.
Σα εναπομείνανηα οπγανικά κενά ΠΕ05 και ΠΕ86 (μη κοινών ειδικοηήηυν) ζηην Α΄
Αθήναρ είναι 1 ΠΕ05 (20ο Δ Αθηνών) και 3 ΠΕ86 (44 Δ Αθηνών, 1ο & 5ο Δ Νέαρ
Φιλαδέλθειαρ).
ηη διάθεζη ηος ΠΤΠΕ Α΄ Αθήναρ έσει παπαμείνει 1 εκπαιδεςηικόρ ΠΕ07 ιόγσ ηεο
αθαίπεζηρ ηος οπγανικού κενού ζηο 87ο Διαπολιηιζμικό σολείο Αθηνών και ηηρ μη
ανηικαηάζηαζηρ ηος, μέσπι ηώπα, με άλλο οπγανικό κενό.
ηα εναπομείνανηα οπγανικά κενά ηυν παπαπάνυ πινάκυν (βι. ζτεηηθούς
ζσλδέζκοσς), μεηά ηην πεπζινή διαδικαζία ηυν οπιζηικών ηοποθεηήζευν – βεληιώζευν

θέζευν, έσοςν πποζηεθεί και κενά πος πποέκςταν από ηιρ πεπζινέρ παπαιηήζειρ –
ζςνηαξιοδοηήζειρ (13-ΠΕ70, 3-ΠΕ60, 2-ΠΕ06 και 1-ΠΕ11), καθώρ και κενά από
παπαιηήζειρ, καηά ηη διάπκεια ηηρ ζσολικήρ σπονιάρ, μέζυ ΚΤΠΕ.
Δπζηπρώο, θαη κόλν ε ύπαξμε όισλ απηώλ ησλ νξγαληθώλ θελώλ θαηαδεηθλύεη ηελ
αδήπιηη ανάγκη για ηην ικανοποίηζη, όζο ηο δςναηόν, πεπιζζόηεπυν αιηήζευν
μεηάθεζηρ.
2. Ένζηαζη καηά ηηρ επιλογήρ αναπληπυηή ςποδιεςθςνηή
ύκθσλα κε ηνλ Ν.4547/2018 θαη ην άπθπο 2, παπ. 3 ηος ΦΕΚ 4412/2018 όπνπ
αλαθέξεηαη: «Σε θάζε περίπηωζε ο επηιεγείς σποδηεσζσληής ζτοιηθής κολάδας πρέπεη να
ζσμπληρώνει ηο σποτρεωηικό ωράριο ηης θέζης ηοσ σποδιεσθσνηή ζηη ζτολική μονάδα
ποσ έτει επιλεγεί και να μην έτει κριθεί σπεράριθμος θαηά ηο τρόλο ηες επηιογής, ζύκθωλα
κε ηο άρζρο 14 ηοσ π.δ. 50/1996 (Α' 45)», θαζώο θαη ην άπθπο 11, παπ. 2 ηος κεθ. Ε΄ ηος
Ν.1566/1985, όπνπ νξίδεηαη όηη: «Αλ δελ σπάρτεη σποδηεσζσληής ζτοιηθής κολάδας ή
σπεύζσλος ηοκέα Σ.Ε.Κ. ή αποσζηάδεη, ηα καθήκονηα ασηά αζκεί ο ανώηερος ζε βαθμό από
ηοσς εθπαηδεσηηθούς ποσ σπηρεηούν ζηην ίδια μονάδα…», η ένζηαζη αποππίθθηκε υρ
αβάζιμη, καθώρ η ενιζηάμενη εκπαιδεςηικόρ έσει κπιθεί λειηοςπγικά ςπεπάπιθμη. Ωρ εκ
ηούηος, ζςμπληπώνει ηο ςποσπευηικό ηηρ υπάπιο και ζε άλλη ζσολική μονάδα.
3. Αναγνώπιζη πποϋπηπεζίαρ και ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακών/διδακηοπικών ηίηλυν
ζποςδών αναπληπυηών/ηπιών εκπαιδεςηικών
Σν ΠΤΠΕ αλαγλώξηζε ηηο πξνϋπεξεζίεο θαη έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο αλαγλώξηζεο
ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθώλ θαη δηδαθηνξηθώλ ηίηισλ ζπνπδώλ αλαπιεξσηώλ/ηξηώλ
εθπαηδεπηηθώλ για ηη μιζθολογική εξέλιξη ησλ θαηόρσλ ηνπο ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκόλ:
2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 διεςκπινιζηική εγκύκλιο ηος ΓΛΚ θαη ην ππ’ αξηζκόλ:
169228/Ε2/12-10-2016 έγγπαθο ηος ΤΠ.ΠΕ.Θ. και ηηρ Επιηελικήρ Δομήρ ΕΠΑ.
4. 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
(Δικαιολογηηικά – Αίηηζη) ππιν ηην έναπξη ηηρ άζκηζηρ ιδιυηικού έπγος με αμοιβή
γηαηί δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ε άδεηα αλαδξνκηθά (έγγπαθο ηος ΤΠ.Π.Ε.Θ. με Α.Π.
77045/Ε1/13-05-2016 - Ενημέπυζη για άδεια άζκηζηρ ιδιυηικού έπγος με αμοιβή).
Δεν είναι επιηπεπηή η θέζη ηος σπονικού πεπιοπιζμού ηυν 10 υπών εβδομαδιαίυρ
καηά ηη σοπήγηζη άδειαρ ζε εκπαιδεςηικό ππορ άζκηζη ιδιυηικού έπγος ζύμθυνα με ηο
έγγπαθο με Α.Π. 63880/Ε1/23-04-2015 ηος Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (απάληεζε ηοσ σποσργείοσ ζε
ερώηεκα ηοσ ΠΥΣΠΕ Α΄ Αζήλας).
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