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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  
 

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ 01/07/2015 

Το ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας συνεδρίασε, την Τρίτη 1 Ιουλίου 2015, με τα παρακάτω θέματα 

Ημερήσιας Διάταξης: 
 

1. Επικύρωση οργανικών κενών 

 

Στη σημερινή συνεδρίαση του, το ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με την πράξη 13/01-07-2015, 
επικύρωσε τα οργανικά κενά ΠΕ70 και τα οργανικά κενά εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής 
(http://takisroumpis.gr), με βάση τα οποία καλούνται να υποβάλουν δήλωση 

προτίμησης α) οι οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 (από σχολεία των οποίων 
ανακλήθηκαν οι περσινές συγχωνεύσεις), β) οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 που κρίθηκαν 

οργανικά υπεράριθμοι κατά τα προηγούμενα έτη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 14, παρ. 5γ, του Π.Δ.50/1996 (ΦΕΚ 45, τ. Α΄), εφόσον επιθυμούν, να μετατεθούν 
στο σχολείο που κρίθηκαν υπεράριθμοι, αν έχει δημιουργηθεί σ’ αυτό κενή οργανική θέση 

και γ) οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας 
ή έχουν κάνει αίτηση βελτίωσης θέσης, από 2/7 έως και 6/7, αυτοπροσώπως ή με 

εξουσιοδότηση ή με ΦΑΞ στο 2105248449. 
 

2. Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή 

 

΄Εγινε δεκτή αίτηση εκπαιδευτικού ΠΕ70 για απασχόληση στην πράξη 62 του ΙΕΠ, η 
οποία πληρούσε τις προϋποθέσεις χορήγησης (έργο που συμβιβάζεται με τα καθήκοντα 
της θέσης του εκπαιδευτικού, δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του 

και εκτός εργασιακού ωραρίου). 
Επισημαίνω ότι η άδεια χορηγείται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

και όχι αναδρομικά. 
     Σύμφωνα με το έγγραφο με Α.Π. 63880/Ε1/23-04-2015 του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 
(ύστερα από ερώτημα του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας) δεν είναι επιτρεπτή η θέση του 

χρονικού περιορισμού των 10 ωρών εβδομαδιαίως κατά τη χορήγηση άδειας σε 
εκπαιδευτικό προς άσκηση ιδιωτικού έργου. 

 

3. Χορήγηση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 

 
΄Εγινε δεκτή η αίτηση χορήγησης συνάφειας ΜΤΣ εκπαιδευτικού ΠΕ70 (Εκπαίδευση 

και Ανθρώπινα Δικαιώματα - Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). 
 

4. Αίτηση εκπαιδευτικών για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης  

 

Υποβλήθηκαν έντεκα αιτήσεις  υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 13 του 
Π.Δ.50/1996 (ειδικές κατηγορίες μετάθεσης). Έγιναν δεκτές πέντε, απορρίφθηκαν τρεις 
και ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία στις υπόλοιπες. 

 
Τάκης Ρουμπής 
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