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ΤΠΗΡΕΙΑΚΕ ΜΕΣΑΒΟΛΕ 
 

Με ηη ζςνεδπίαζη ηος ΠΤΠΕ Α΄ Αθήναρ, μέζα ζηην εβδομάδα, αναμένεηαι να 

ολοκληπυθούν οι ςπηπεζιακέρ μεηαβολέρ ηυν μόνιμυν εκπαιδεςηικών για ηο διδακηικό έηορ 

2019-2020 με ηιρ ζςμπληπώζειρ υπαπίος. 

Η θεηινή διαδικαζία είσε ηο ιδιαίηεπο σαπακηηπιζηικό, ζε ζύγκπιζη με ηιρ πποηγούμενερ 

σπονιέρ, όηι δεν ακολοςθήθηκε η διαδικαζία ηοποθέηηζηρ ηυν μόνιμυν εκπαιδεςηικών 

ειδικοηήηυν ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79 & ΠΕ86, με οπγανική θέζη ζηην Α΄ Αθήναρ, για 

ζςμπλήπυζη ηος ςποσπευηικού ηοςρ υπαπίος ζε λειηοςπγικά κενά, όπυρ αςηή πεπιγπάθεηαι 

ζηην ππόηαζη πος καηέθεζα ζηο ςπηπεζιακό ζςμβούλιο, μια διαδικαζία πος ακολοςθήθηκε 

ηα πποηγούμενα σπόνια. 

Η ππόηαζη αποππίθθηκε από ηην πλειοτηθία ηος ςπηπεζιακού ζςμβοςλίος -με ηπειρ 

τήθοςρ- με ηην αιηιολογία ηηρ εύπςθμηρ λειηοςπγίαρ ηυν ζσολικών μονάδυν, καθώρ και ηηρ 

διαθοπεηικήρ επμηνείαρ για ηον καθοπιζμό ηος όπος ζςμπλήπυζη υπαπίος/λειηοςπγική 

ςπεπαπιθμία. 

Η ππόηαξη ηυν αποζπάζευν ενηόρ ΠΤΠΕ και οι πποζυπινέρ ηοποθεηήζειρ 

αποζπαζμένυν από άλλα ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ ζε λειηοςπγικά κενά, αθοπούζαν ζςγκεκπιμένο 

απιθμό ζσολικών μονάδυν με ζςγκεκπιμένερ ώπερ και όσι ηο ζύνολο ηυν υπών. 

Τπολογίζηηκαν, για ηον πποζδιοπιζμό ηυν λειηοςπγικών κενών, μόνο οι ώπερ ηος ππυινού 

ππογπάμμαηορ και όσι ηος ολοήμεπος, καθιζηώνηαρ, για μια ακόμα θοπά, ηο ολοήμεπο 

ππόγπαμμα θηυσό ζςγγενή ηος δημόζιος ζσολείος. Η διαδικαζία αςηή αποηελεί ππυηόγνυπη 

ππάξη ζηο σπονικό διάζηημα ηηρ παποςζίαρ μος ζηο ςπηπεζιακό ζςμβούλιο και η 

καηατήθιζή ηηρ ςπήπξε για μένα μονόδπομορ. 

ςνέπεια αςηού ήηαν να πποκληθεί, δικαιολογημένα, αναζηάηυζη και ζύγσςζη ζηοςρ/ζηιρ 

εκπαιδεςηικούρ ηυν ζςγκεκπιμένυν ειδικοηήηυν, ηυν οποίυν εκκπεμεί η ζςμπλήπυζη ηος 

υπαπίος ηοςρ, με αποηέλεζμα να ακολοςθήζει καηάθεζη ζυπείαρ ενζηάζευν επί ηηρ 

διαδικαζίαρ. ημειυηέον, μεηά ηη ζςμπλήπυζη υπαπίος ηυν μόνιμυν εκπαιδεςηικών θα 

ακολοςθήζει η ζςμπλήπυζη υπαπίος ηυν αποζπαζμένυν εκπαιδεςηικών ζηην Α΄ Αθήναρ! 

Οι δηλώζειρ ηυν εκπαιδεςηικών ειδικοηήηυν για ζςμπλήπυζη ηος ςποσπευηικού ηοςρ 

υπαπίος ζηη ζσολική μονάδα πος ςπηπεηούν, ζύμθυνα με ςπηπεζιακό έγγπαθο, ζηιρ 12/9, 

ηηρ Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήναρ και με ηην επιζήμανζη όηι η διάθεζη υπών ζηη ζσολική μονάδα θα 

εξεηαζηεί, καηά πεπίπηυζη, από ηην Τπηπεζία, με βάζη ηιρ ςθιζηάμενερ λειηοςπγικέρ 

ανάγκερ ηυν Δημοηικών σολείυν μποπούν, καηά ηη γνώμη μος, να γίνοςν δεκηέρ από ηο 

ζςμβούλιο. Η αποδοσή ηυν ζςγκεκπιμένυν δηλώζευν θα ζςνηελέζει ζηην εύπςθμη 

λειηοςπγία ηυν ζσολικών μονάδυν και ηην καλύηεπη ανάπηςξη ηυν ππογπαμμάηυν ηόζο ηος 

ππυινού όζο και ηος ολοήμεπος ππογπάμμαηορ, κάηι πος δεν επιηςγσάνεηαι με ηη 

ζαλαμοποίηζη ηυν υπών. Η διαδικαζία αςηή καθιζηά πποβλημαηική ηην εκπαιδεςηική ζσέζη 

μαθηηών/ηπιών και εκπαιδεςηικών με ηην πεπιθοπά ηυν ηελεςηαίυν «από ζσολείος ειρ 

ζσολείον». 

Καλώ ηην πλειοτηθία ηος ςπηπεζιακού ζςμβοςλίος να επανεξεηάζει ηη θέζη ηηρ, υρ 

ππορ ηη ζςγκεκπιμένη διαδικαζία, ζσεηικά με ηη ζςμπλήπυζη υπαπίος και ηη διάθεζη υπών 

ηυν εκπαιδεςηικών ειδικοηήηυν ζηη ζσολική ηοςρ μονάδα, ζύμθυνα με ηιρ δηλώζειρ ηοςρ, 

καθώρ και με ηιρ πποηάζειρ ηυν Διεςθςνηών/νηπιών. 
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