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ΠΡΟ: Δ. ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΙΝ.:ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ Δ/ΝΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΠΤΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΑΞΗ 05
Σν ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο ζπλεδξίαζε, ηελ Πέκπηε 15 Φεβξνπαξίνπ 2018, κε ηα
παξαθάηω ζέκαηα Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο:
1. Υνξήγεζε αδεηώλ άζθεζεο ηδηωηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή
Σν ζπκβνύιην έθαλε δεθηέο ηηο αηηήζεηο όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, κόληκωλ θαη
αλαπιεξωηώλ/ηξηώλ, πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηνπ θαη νη νπνίεο πιεξνύζαλ ηηο πξνϋπνζέζεηο
ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ 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 σξαξίνπ).
Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο
(Δηθαηνινγεηηθά – Αίηεζε) πξηλ ηελ έλαξμε ηεο άζθεζεο ηδηωηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή
γηαηί δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ε άδεηα αλαδξνκηθά (έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Π.Ε.Θ. κε Α.Π.
77045/Ε1/13-05-2016 - Ελεκέξωζε γηα άδεηα άζθεζεο ηδηωηηθνύ έξγνπ κε ακνηβή).
Δελ είλαη επηηξεπηή ε ζέζε ηνπ ρξνληθνύ πεξηνξηζκνύ ηωλ 10 ωξώλ εβδνκαδηαίωο
θαηά ηε ρνξήγεζε άδεηαο ζε εθπαηδεπηηθό πξνο άζθεζε ηδηωηηθνύ έξγνπ ζύκθωλα κε ην
έγγξαθν κε Α.Π. 63880/Ε1/23-04-2015 ηνπ Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (απάντηση τοσ σποσργείοσ σε
ερώτημα τοσ ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας).
2. Αλαγλώξηζε πξνϋπεξεζίαο αλαπιεξωηώλ/ηξηώλ εθπαηδεπηηθώλ
Σν ΠΤΠΕ αλαγλώξηζε ηηο πξνϋπεξεζίεο αλαπιεξσηώλ/ηξηώλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε
κηζζνινγηθή εμέιημε ησλ θαηόρσλ ηνπο ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκόλ: 2/31029/ΔΕΠ/06-052016 δηεπθξηληζηηθή εγθύθιην ηνπ ΓΛΚ θαη ην ππ’ αξηζκόλ: 169228/Ε2/12-10-2016
έγγξαθν ηνπ ΤΠ.ΠΕ.Θ. θαη ηεο Επηηειηθήο Δνκήο ΕΠΑ.
3. Καη’ νίθνλ δηδαζθαιία
Καιύθζεθαλ δύν ζέζεηο ΠΕ70 ππεξσξηαθήο δηδαζθαιίαο, γηα κία ώξα ηελ εκέξα θαη
ζπλνιηθά πέληε ώξεο ηελ εβδνκάδα.
Εμεηάδνληαη αηηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ ηα πξνζόληα ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ
Ν.3699/2008, όπσο είρε ζπκπιεξσζεί κε ην άξζξν 56 ηνπ Ν.3966/2011 θαη αληηθαηαζηάζεθε
κε ην άξζξν 48 ηνπ Ν.4415/2016 θαη ην άξζξν 3 ηνπ Ν.4473/2017.
Η θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία δελ παξέρεηαη ππνρξεσηηθά από εθπαηδεπηηθό ΕΑΕ παξά κόλν,
εάλ γλσκαηεύζεη ζρεηηθά ην νηθείν ΚΕΔΔΤ (άξζξν 28, παξ. 8 ηνπ Ν.4186/2013).
ύκθσλα κε ην άξζξν 20, πεξ. Γ, παξ. 1 ηνπ Ν.4354/2015 γηα ην εθπαηδεπηηθό
πξνζσπηθό ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αλάζεζε δηδαζθαιίαο
ηνπ καζήκαηνο ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ, πξναηξεηηθήο ή ππνρξεσηηθήο (επηκίζζην), ε ωξηαία
ακνηβή νξίδεηαη ζην πνζό ηωλ δέθα (10) επξώ θαη γηα κέρξη είθνζη (20) ώξεο κεληαίωο.

4. Σξνπνπνίεζε πξνζωξηλήο ηνπνζέηεζεο εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ05
Σνπνζεηήζεθε πξνζσξηλά, κε αίηεζή ηεο, ζην 2ν Δ.. Ηιηνύπνιεο.
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