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Θέμα: Ιδιωτική απασχόληση εκπαιδευτικών λειτουργών
Σύμφωνα με το άρθρο 54 των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως
2011, η ιδιωτική απασχόληση εκπαιδευτικών λειτουργών δεν επιτρέπεται. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις η αρμόδια αρχή μπορεί να χορηγήσει άδεια σε εκπαιδευτικό λειτουργό για
μερική ιδιωτική απασχόληση, εφόσον τούτο δεν επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση των
καθηκόντων του, κάτω από όρους.
2.
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λόγω της αύξησης της ανεργίας
και ιδιαίτερα στους νέους επιστήμονεςμε επιστολή του, μας υποδεικνύει όπως αιτήματα για
μερική ιδιωτική απασχόληση ικανοποιούνται με πολλή φειδώ και αφού εξαντληθούν όλα τα
περιθώρια εξεύρεσης κατάλληλου εκπαιδευτικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα. Για
αυτό από το επόμενο σχολικό έτος, 2012 – 2013, προειδοποιείστε ότι δεν πρόκειται να
εγκριθεί καμιά αίτηση για ιδιωτική απασχόληση εκτός αν ικανοποιούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α)

Η μέγιστη διάρκεια ιδιωτικής απασχόλησης θα είναι ένα σχολικό έτος.

β)

Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τέλους Ιουνίου, στο
καθορισμένο έντυπο, με όλες τις ζητούμενες πληροφορίες.

γ)

Η αίτηση θα συνοδεύεται από δικαιολογητικά από πλευράς του
Οργανισμού/Πανεπιστημίου τα οποία αποδεικνύουν ότι η ανάγκη δεν μπορεί να
ικανοποιηθεί από άτομο εκτός του δημόσιου τομέα, συγκεκριμένα:
(ι)

Περιγραφή των καθηκόντων της θέσης (π.χ του γνωστικού αντικειμένου),
σε συσχετισμό με τα προσόντα του εκπαιδευτικού.

(ιι)

Αποδεικτικά στοιχεία ότι ο Οργανισμός/ το Πανεπιστήμιο έχει
προκηρύξει έγκαιρα τη θέση στον ημερήσιο τύπο και δεν έχει εκδηλωθεί
ενδιαφέρον από άτομα με τα κατάλληλα προσόντα από τον ιδιωτικό
τομέα.

δ)

Ο χρόνος ιδιωτικής απασχόλησης θα είναι μέχρι 3 διδακτικές περιόδους την
εβδομάδα κατ’ ανώτατο όριο, αντί για 6 που ίσχυε μέχρι σήμερα.

ε)

Αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες ή είναι εκπρόθεσμες δεν θα
εξετάζονται/εγκρίνονται.

3.
Διευκρινίζεται ότι η αίτηση δεν θα εγκρίνεται αν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από άτομο
του ιδιωτικού τομέα με τα απαιτούμενα προσόντα, αλλά ο Οργανισμός/ το Πανεπιστήμιο έχει
προτιμήσει τον εκπαιδευτικό του δημόσιου τομέα για οποιοδήποτε λόγο.
4.
Για διευκόλυνση και επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης τέτοιων αιτημάτων θα
συνεχίσει να χρησιμοποιείται το συνημμένο έντυπο αίτησης, το οποίο θα συμπληρώνουν οι
ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί και υποβάλλουν απευθείας στο Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού (Αρ. Φαξ. 22305118).
5.
Σημειώνεται ότι η ιδιωτική απασχόληση χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής αποτελεί
παράπτωμα και ο εκπαιδευτικός λειτουργός υπόκειται σε δίωξη.
6.

Η προηγούμενη ταυτάριθμη εγκύκλιος με την ημερομηνία 26 Μαΐου 2006 ακυρώνεται.

7.
Παρακαλώ να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο σχολείο σας για
τα πιο πάνω.

Ολυμπία Στυλιανού
Γενική Διευθύντρια
Κοιν. Διευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης
Με την παράκληση να
Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγε. Εκπαίδευσης ενημερωθούν οι
Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί
Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
(αποσπασμένοι, σύμβουλοι
Αν. Διευθύντρια Ανώτερ. και Ανώτα. Εκπαίδευσης
και άλλοι) που υπηρετούν
στη Διεύθυνσή σας.

ΤΧ ΜΔ 1

