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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΡΑΞΗ 21
Α) Το ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας συνεδρίασε, την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018, με τα παρακάτω
θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Βελτιώσεις θέσεων – Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ06, ΠΕ11,
ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79 Γενικής Αγωγής
Στη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, με την πράξη 21/06-06-2018,
πραγματοποιήθηκαν οι οριστικές τοποθετήσεις και οι βελτιώσεις θέσεων (μεταθέσεις
εντός) των εκπαιδευτικών ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ79 Γενικής Αγωγής
(http://takisroumpis.gr/?p=5572) της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας.
2. Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Α΄
Αθήνας για τη Β΄ φάση οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών
Το ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, μετά την Α΄ φάση βελτιώσεων θέσεων - οριστικών
τοποθετήσεων, προσδιόρισε τα οργανικά κενά για τη Β΄ φάση τοποθετήσεων των
εκπαιδευτικών που παρέμειναν στη διάθεση (με νέες δηλώσεις προτίμησης, χωρίς πλέον
πιθανά οργανικά κενά).
Τέλος, θα ακολουθήσει η διαδικασία της Γ΄ φάσης (υποχρεωτική τοποθέτηση στα
εναπομείναντα οργανικά κενά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 13, παρ. 2 του Π.Δ.100/1997).
3. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών
Αποσπάστηκε εκπαιδευτικός ΠΕ70, με αίτησή του, σε λειτουργικό κενό στο 3ο Δ.Σ.
Βύρωνα.
4. Αναγνώριση προϋπηρεσίας και συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών
Το ΠΥΣΠΕ αναγνώρισε τις προϋπηρεσίες και έκανε δεκτές τις αιτήσεις αναγνώρισης
συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών για τη μισθολογική
εξέλιξη των κατόχων τους σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν: 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016
διευκρινιστική εγκύκλιο του ΓΛΚ και το υπ’ αριθμόν: 169228/Ε2/12-10-2016 έγγραφο
του ΥΠ.ΠΕ.Θ. και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ.
5. Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Το συμβούλιο έκανε δεκτές τις αιτήσεις τριών μόνιμων εκπαιδευτικών ΠΕ70 που τέθηκαν
υπόψη του και οι οποίες πληρούσαν τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Ν.3528/2007
(έργο που συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του εκπαιδευτικού, δεν παρεμποδίζει την
ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του και ασκείται εκτός εργασιακού ωραρίου).

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους
(Δικαιολογητικά – Αίτηση) πριν την έναρξη της άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
γιατί δεν μπορεί να χορηγηθεί η άδεια αναδρομικά (έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με Α.Π.
77045/Ε1/13-05-2016 - Ενημέρωση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή).
Δεν είναι επιτρεπτή η θέση του χρονικού περιορισμού των 10 ωρών εβδομαδιαίως
κατά τη χορήγηση άδειας σε εκπαιδευτικό προς άσκηση ιδιωτικού έργου σύμφωνα με το
έγγραφο με Α.Π. 63880/Ε1/23-04-2015 του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (απάντηση του υπουργείου σε
ερώτημα του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας).
6. Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
Το ΠΥΣΠΕ έκανε δεκτές τις αιτήσεις αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων
μιας εκπαιδευτικού ΠΕ70 (τίτλος από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής), καθώς και μιας
εκπαιδευτικού ΠΕ60 (τίτλος από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Β) Σχετικά με τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ86-Πληροφορικής και ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής το ΠΥΣΠΕ
Α΄ Αθήνας, μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ 1921/2018 και σύμφωνα με το έγγραφο
91986/Ε2/05-06-2018 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Οδηγίες για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών
κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ86 και ΠΕ91», θα προσδιορίσει, σε νέα συνεδρίαση, τα
οργανικά κενά και θα απευθύνει πρόσκληση υποβολής δηλώσεων προτίμησης οριστικής
τοποθέτησης.
Γ) Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ ως Συμβούλιο Επιλογής
Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας, ως Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων,
επικύρωσε -μετά τη διαδικασία της ψηφοφορίας του Συλλόγου Διδασκόντων σύμφωνα με τα
άρθρα 20 και 25 του Ν.4327/2015 -την τοποθέτηση του Ν. Ζήση στη θέση του Υποδιευθυντή
του 2ου Δ.Σ. Αθηνών για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας, η οποία λήγει στις 31-07-2020.
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