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Σν ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε, ηην Πέμπηη 30 Νοεμβπίος 2017, κε ηα παξαθάηω 

ζέκαηα Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο: 
 

1. Χοπήγηζη αδειών άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή 
 

΄Εγηλαλ δεθηέο νη αηηήζεηο πνπ πιεξνύζαλ ηηο πποϋποθέζειρ ηος 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 

ωξαξίνπ). 

Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη να ςποβάλλοςν ηιρ αιηήζειρ ηοςρ (βλ. 

Δικαιολογηηικά – Αίηηζη) ππιν ηην έναπξη ηηρ άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή 
γηαηί δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ε άδεηα αλαδξνκηθά (βλ. ζσεηικό έγγπαθο ηος ΥΠ.Π.Ε.Θ. με 

Α.Π. 77045/Ε1/13-05-2016 - Ενημέπωζη για άδεια άζκηζηρ ιδιωηικού έπγος με αμοιβή).  

     Δεν είναι επιηπεπηή η θέζη ηος σπονικού πεπιοπιζμού ηων 10 ωπών εβδομαδιαίωρ 

καηά ηη σοπήγηζη άδειαρ ζε εκπαιδεςηικό ππορ άζκηζη ιδιωηικού έπγος ζύμθωνα με ηο 

έγγπαθο με Α.Π. 63880/Ε1/23-04-2015 ηος Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (ύστερα από ερώτημα τοσ 

ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας). 
 

2. Χοπήγηζη ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακών - διδακηοπικών ηίηλων ζποςδών 

αναπληπωηών/ηπιών εκπαιδεςηικών 
 

Σν ΠΤΠΕ έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο ρνξήγεζεο ζπλάθεηαο ΜΣ θαη ΔΣ 

αλαπιεξωηώλ/ηξηώλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε κηζζνινγηθή εμέιημε ηωλ θαηόρωλ ηνπο ζύκθωλα 

κε ηελ ππ’ αξηζκόλ: 2/31029/ΔΕΠ/6-05-2016 δηεπθξηληζηηθή εγθύθιην ηνπ ΓΛΚ θαη ην ππ’ 

αξηζκόλ: 169228/Ε2/12-10-2016 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.ΠΕ.Θ. θαη ηεο Επηηειηθήο Δνκήο ΕΠΑ. 
 

3. Πποζωπινή ηοποθέηηζη εκπαιδεςηικού με απόζπαζη από άλλο ΠΥΠΕ 
 

Σνπνζεηήζεθε εθπαηδεπηηθόο ΠΕ08 -ζηε δηάζεζε ηνπ ΠΤΠΕ από απόζπαζε- ζην 12
ν
 

Δ Ζωγξάθνπ. 
 

4. Χοπήγηζη ζςνάθειαρ μεηαπηςσιακού ηίηλος ζποςδών 
 

Σν ΠΤΠΕ έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο ζπλάθεηαο ΜΣ εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ70 

(ηίηινο από ην Εζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ). 
 

5. Απόζπαζη  εκπαιδεςηικού ΠΕ70 ενηόρ ΠΥΠΕ Α΄ Αθήναρ 
 

Απνξξίθζεθε αίηεζε απόζπαζεο εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ70 ιόγω κε ύπαξμεο ιεηηνπξγηθώλ 

θελώλ ζηηο πεξηνρέο πνπ δεηνύζε. 
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