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1. ΚΥΣΠΕ: Συνεδριάζει για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε.
Το ΚΥΣΠΕ θα συνεδριάσει αύριο Πέμπτη και αν χρειαστεί και την Παρασκευή με θέματα ημερήσιας διάταξης τα
παρακάτω: 1. Εξέταση θεμάτων απόσπασης (κατά προτεραιότητα αποσπάσεων) εκπαιδευτικών Π.Ε. από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε
Π.Υ.Σ.Π.Ε. για το σχολικό έτος 2016-2017 και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης. 2.
Επικύρωση
πινάκων των μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος
2017-2018. 3. Επικύρωση πινάκων κενών θέσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των δομών Ειδικής Αγωγής και γενικής
Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018. 4.
Επικύρωση πινάκων των μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. σε δομές
Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Σχολεία Κωφών - Τυφλών και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) και από περιοχή σε περιοχή για το σχολικό
έτος 2017-2018.
2. Τι ισχύει για τις αμοιβαίες μεταθέσεις των εκπαιδευτικών
Γράφει ο Αιρετός στο ΚΥΣΠΕ Β. Παληγιάννης. Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων σχετικά με τη διαδικασία των
αμοιβαίων μεταθέσεων 2017, και παρ’ ότι πιστεύω ότι η εγκύκλιος είναι σαφής, επισημαίνω τα εξής. Σύμφωνα με τα
ΠΔ50/1996 και ΠΔ100/1997:
•
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσα σε δεκαπέντε (15)
ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. • Δικαίωμα αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να έχουν την ίδια ειδικότητα. β) Να μην έχουν
συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία. γ) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει
τα 10 έτη. δ) Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο χρόνια υπηρεσίας από τον διορισμό τους. ε) Να έχουν υπηρετήσει
ένα χρόνο στην οργανική τους θέση. Δικαίωμα αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης θα έχουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν
υποβάλλει αίτηση κανονικής μετάθεσης και δεν θα ικανοποιηθεί. •
Δε δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης: α) οι
χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι και β) όσοι δεν υπηρετούν οργανικά σε σχολική μονάδα, αφού οι αμοιβαίες
μεταθέσεις πραγματοποιούνται από σχολείο σε σχολείο. • Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της
ίδιας περιοχής μετάθεσης ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις με τη μόνη διαφορά ότι εξετάζονται από το Περιφερειακό
Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ).
Η ανακοίνωση των μεταθέσεων ελπίζω να γίνει την Πέμπτη το αργότερο έως τη Παρασκευή.
3.Εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2017-18 - Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων 2016-17
Από τη φετινή σχολική χρονιά αλλάζει η ημερομηνία των εγγραφών στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία. Θα
γίνονται πλέον από 2 έως 19 Μαΐου. Καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες που τα παιδιά τους : έχουν γεννηθεί το έτος 2012
και 2013 να κάνουν αίτηση εγγραφής στο νηπιαγωγείο• της περιοχής τους. έχουν γεννηθεί το 2011 να κάνουν αίτηση
εγγραφής στο δημοτικό σχολείο της• περιοχής τους. Επισημάνεται ότι : 1. Τα νηπιαγωγεία δέχονται όλες τις αιτήσεις
νηπίων και προνηπίων. 2. Δεν χρειάζεται οι γονείς να προσκομίσουν πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών. Τα
πιστοποιητικά αναζητούνται από τη διεύθυνση του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου από το Πληροφοριακό
σύστημα «myschool» δίνοντας ο γονέας τα παρακάτω στοιχεία: α. επώνυμο μαθητή β. όνομα μαθητή γ. όνομα πατέρα δ.
όνομα μητέρας ε. ημερομηνία γέννησης. 3. Όλα τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία δύναται να λειτουργήσουν με
ολοήμερο πρόγραμμα. 4. Οι γονείς θα προσκομίσουν το βιβλιάριο υγείας του παιδιού και το Ατομικό Δελτίο Υγείας
Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Το έγγραφο: http://www.minedu.gov.gr/eidiseis/27785-25-04-17-eggrafes-mathiton-stadimotikasxoleia-gia-to-sxoliko-etos-2017-18-liksi-didaskalias-mathimaton-2016-18
4.Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2017-2018
Από τη φετινή σχολική χρονιά αλλάζει η ημερομηνία των εγγραφών στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία. Θα
γίνονται πλέον από 2 έως 19 Μαΐου. Καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες που τα παιδιά τους : έχουν γεννηθεί το έτος 2012
και 2013 να κάνουν αίτηση εγγραφής στο νηπιαγωγείο• της περιοχής τους. έχουν γεννηθεί το 2011 να κάνουν αίτηση
εγγραφής στο δημοτικό σχολείο της• περιοχής τους. Επισημάνεται ότι : 1. Τα νηπιαγωγεία δέχονται όλες τις αιτήσεις
νηπίων και προνηπίων. 2. Δεν χρειάζεται οι γονείς να προσκομίσουν πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών. Τα
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πιστοποιητικά αναζητούνται από τη διεύθυνση του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου από το Πληροφοριακό
σύστημα «myschool» δίνοντας ο γονέας τα παρακάτω στοιχεία: α. επώνυμο μαθητή β. όνομα μαθητή γ. όνομα πατέρα δ.
όνομα μητέρας ε. ημερομηνία γέννησης. 3. Όλα τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία δύναται να λειτουργήσουν με
ολοήμερο πρόγραμμα. 4. Οι γονείς θα προσκομίσουν το βιβλιάριο υγείας του παιδιού και το Ατομικό Δελτίο Υγείας
Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Η Εγκύκλιος - H Αίτηση: http://www.minedu.gov.gr/eidiseis/27788-25-04-17-eggrafesmathiton-stanipiagogeia-gia-to-sxoliko-etos-2017-2018
5."Κλείδωσε" το νέο μεικτό σύστημα επιλογής Διευθυντών σχολείων
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικό το νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε το 2015
«Κλείδωσε» ο τρόπος επιλογής των νέων διευθυντών σχολείων. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Κ», προτείνεται
μεικτό σύστημα, στο οποίο θα μετράει και η γνώμη του συλλόγου διδασκόντων κάθε σχολείου για τους υποψήφιους
διευθυντές του σχολείου. Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικό το
νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε το 2015 με αρμοδιότητα του τότε αναπληρωτή υπουργού Παιδείας Τάσου Κουράκη,
για τον τρόπο επιλογής των διευθυντών των σχολικών μονάδων και των εργαστηριακών κέντρων. Επειτα από προσφυγές
της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης και 57 διευθυντών σχολείων, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε σε
πρόσφατη απόφασή του ότι ο τρόπος επιλογής που καθιερώθηκε με τον επίμαχο νόμο είναι αντισυνταγματικός, καθώς «η
αρμοδιότητα επιλογής δόθηκε στον σύλλογο διδασκόντων στον οποίο μετέχουν (αδιακρίτως) όλοι οι υπηρετούντες στην
οικεία σχολική μονάδα μόνιμοι και αναπληρωματικοί εκπαιδευτικοί και με τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας».
Ουσιαστικά, η επίμαχη ρύθμιση ήταν η ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων για τους υποψήφιους διευθυντές.
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας, στο τελικό σχέδιο για την επιλογή των διευθυντών στη μοριοδότηση θα
μετρούν τα τυπικά προσόντα κάθε υποψηφίου, δηλαδή η προϋπηρεσία του και τα πτυχία. Επίσης θα μοριοδοτείται η
συνέντευξη την οποία θα δίνουν οι υποψήφιοι σε υπηρεσιακό συμβούλιο διευρυμένης σύνθεσης. Στο υπηρεσιακό
συμβούλιο, ο σύλλογος διδασκόντων θα καταθέτει την αιτιολογημένη γνώμη του για κάθε υποψήφιο, η οποία θα
υπολογίζεται στην τελική κρίση των μελών του συμβουλίου, ωστόσο δεν θα μοριοδοτείται. Με τον τρόπο αυτό η ηγεσία
του υπουργείου φέρεται να στέλνει μήνυμα στους εκπαιδευτικούς ότι θα εκφράζουν τη γνώμη τους για τους μελλοντικούς
διευθυντές τους. Η νομοθετική ρύθμιση αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή μέσα στον Μάιο, ώστε οι
διαδικασίες να ολοκληρωθούν εντός του Ιουνίου και πάντως προτού τα σχολεία κλείσουν για τις θερινές διακοπές.
Καθημερινή / Απόστολος Λακασάς
6.ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας ΘΕΜΑ: «Χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας»
Σχετικά με τη χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας ενόψει του Συνεδρίου της Ο.Λ.Μ.Ε. που θα πραγματοποιηθεί από 01-072017 έως 04-07-2017 και την πραγματοποίηση των Εκλογοαπολογιστικών Γενικών Συνελεύσεων της Δ.Ο.Ε., που θα
πραγματοποιηθούν από 23- 6- 2017 έως 26-06-2017, καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων της Ε.Λ.Μ.Ε. και τους
Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε., προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να διευκολύνονται στην άσκηση των συνδικαλιστικών τους
δικαιωμάτων, η Υπηρεσία δύναται να χορηγεί συνδικαλιστική άδεια για την πραγματοποίηση των ως άνω Γενικών
Συνελεύσεων, μίας (1) εργάσιμης ημέρας εντός του σχολικού έτους. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
7.Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία
(https://mydocs.minedu.gov.gr)
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Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της υλοποίησης της ψηφιακής πολιτικής, προσφέρει
στους πολίτες τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και παρακολούθησης της πορείας τους ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής του πύλης. Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, 7 ημέρες την εβδομάδα να
υποβάλει τις αιτήσεις από το σπίτι του χωρίς να χρειάζεται να μεταβεί αυτοπροσώπως στο κτίριο της κεντρικής υπηρεσίας
του Υπουργείου, πραγματοποιώντας είσοδο στην πύλη: https://mydocs.minedu.gov.gr και λαμβάνοντας τη στιγμή εκείνη
και τον αριθμό πρωτοκόλλου της. Η ταυτοποίησή του γίνεται μέσω του TaxisNet, οπότε είναι απαραίτητο το αντίστοιχο
όνομα χρήστη και ο κωδικός που του έχουν χορηγηθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
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