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                        Αρ. Πρ. : Φ.32.2   
 

ΣΜΗΜΑ Γ’    
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Θζμα: «Οδηγίεσ ςχετικά με τη χορήγηςη αδειϊν άςκηςησ  ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβή» 

χετικά με τθ  χοριγθςθ άδειασ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι και  με ςκοπό τθν εκατζρωκεν εξυπθρζτθςθ 

και διευκόλυνςθ, ςασ γνωρίηουμε ότι, ιςχφουν οι εξισ προχποθζςεισ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ: 

1. Η άςκθςθ από τον υπάλλθλο ιδιωτικοφ ζργου ι εργαςίασ με αμοιβι επιτρζπεται, μόνο φςτερα από 

άδεια του Τπηρεςιακοφ ςυμβουλίου και προκειμζνου για εκπαιδευτικοφσ Δ.Ε από το οικείο ΠΤΔΕ 

κατόπιν αίτηςήσ τουσ πριν την ζναρξη του ιδιωτικοφ ζργου, για ςυγκεκριμζνο ιδιωτικό ζργο ή 

εργαςία (άρκρο 31 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α’/09-02-2007). 

2. Σο ςχετικό αίτθμα να ςυμβιβάηεται με τα κακικοντα τθσ κζςθσ του εκπαιδευτικοφ, να μθ μειϊνει το 

κφροσ τθσ υπθρεςίασ και να μθν παρεμποδίηει τθν ομαλι εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ του. 

3. Δεν επιτρζπεται ςτον υπάλλθλο θ κατ’ επάγγελμα άςκθςθ εμπορίασ. φμφωνα με το άρκρο 32 του Ν. 

3528/2007 «Συμμετοχι ςε εταιρείεσ»: Απαγορεφεται ο υπάλλθλοσ να μετζχει ςε οποιαδιποτε εμπορικι 

εταιρεία προςωπικι, περιοριςμζνθσ ευκφνθσ ι κοινοπραξία ι να είναι διευκφνων ι εντεταλμζνοσ 

ςφμβουλοσ ανώνυμθσ εταιρείασ ι διαχειριςτισ οποιαςδιποτε εμπορικισ εταιρείασ». 

4. Οι ρυκμίςεισ των άρκρων 31, 32 και 107 του Ν. 3528/2007 (κεφάλαιο Βϋ Περιοριςμοί υπαλλιλων) (ΦΕΚ 

26/τ. Α’/09-02-2007),  που εφαρμόηονται αναλογικά και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ Π.Ε & Δ.Ε. κατά το α’ 52 

του ν. 2721/99) 

5. τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία, αςκείται από τον υπάλλθλο ιδιωτικό ζργο ι εργαςία με αμοιβι χωρίσ 

τθ χοριγθςθ προθγοφμενθσ άδειασ από το υπθρεςιακό ςυμβοφλιο εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παρ. 

κ του άρκρου 107, του Ν.2683/9-2-1999 και 3528/2007 για ενδεχόμενο διάπραξθσ πεικαρχικοφ 

παραπτϊματοσ. 

6.  Άδεια άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου χορθγείται, εάν προθγουμζνωσ καλυφκοφν με υπερωριακι 

διδαςκαλία οι ανάγκεσ των δθμόςιων ςχολείων. Οι δθμόςιοι εκπαιδευτικοί δεν επιτρζπεται να 

διδάςκουν ςε ιδιωτικά ςχολεία ι φροντιςτιρια» (άρκρο 14, παρ.16Ν. 1566/85) 

7. Δεν ιςχφει ο χρονικόσ περιοριςμόσ των δζκα (10) ωρϊν εβδομαδιαίωσ κατά τθ χοριγθςθ άδειασ ςε 

εκπαιδευτικό προσ άςκθςθ ιδιωτικοφ ζργου. Σο Τ.. οφείλει να διερευνιςει μόνο το ενδεχόμενο θ 

πολφωρθ απαςχόλθςθ του ενδιαφερόμενου να αποτελζςει ι όχι αιτία παρεμπόδιςθσ τθσ ομαλισ 

εκτζλεςθσ των εκπαιδευτικϊν του κακθκόντων υπ’αρικμ.63880/Ε1/23-04-2015ζγγραφο ΤΠΠΑΙΘ) 

 

 

 

Εκπαιδευτικοφσ Δ.Ε. Αχαΐασ 

(διά των Διευθυντϊν ςχολικϊν μονάδων Δ.Ε.) 
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8. Περιοριςμοί ιςχφουν ωσ προσ το φψοσ των αποδοχϊν: 

a. ο Ν. 1256/1982 «Για τθν πολυκεςία, τθν πολυαπαςχόλθςθ και τθν κακιζρωςθ ανωτάτου ορίου 

απολαβών ςτο δθμόςιο τομζα……» και ςυγκεκριμζνα το άρκρο 6 «Ανώτατο όριο απολαβών» 

b. τθν περίπτωςθ που ο φορζασ/ρείσ ςτον/ςτουσ οποίο/ουσ αςκείται το Ιδιωτικό Ζργο (ι το ςφνολο 

των Ιδιωτικϊν Ζργων για το ςυγκεκριμζνο χολικό Ζτοσ) είναι ΝΠΔΔ, «οι κάκε είδουσ πρόςκετεσ 

αποδοχζσ ι απολαβζσ του Εκπαιδευτικοφ δεν μπορεί να είναι κατά μήνα ανώτερεσ από το ςφνολο των 

αποδοχών τησ οργανικήσ τουσ θζςησ» (υπ’αρικμ.77045/Ε1/13-05-2016 Εγκφκλιοσ ΤΠΠΕΘ, παρ.3ε ).  

c. Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν υπ. αρικμ.77045/Ε1/13-05-2016 Εγκφκλιο ΤΠΠΕΘ, παρ.3γ.) οι πάςθσ 

φφςεωσ αποδοχζσ ι απολαβζσ του Εκπαιδευτικοφ απαγορεφεται να υπερβαίνουν τισ εκάςτοτε 

αποδοχζσ του Γενικοφ Γραμματζα Τπουργείου, δθλ. το ποςό των 4.631 ευρϊ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

εξαιρζςεισ του άρθρου 28, Ν.4354/2015 (ΦΕΚ176Α’): « ….Στο ανωτζρω όριο δεν ςυνυπολογίηεται το 

επίδομα υπθρεςίασ ςτθν αλλοδαπι….., κακώσ και οι αμοιβζσ από κάκε είδουσ προγράμματα 

χρθματοδοτοφμενα από ιδιωτικοφσ πόρουσ των ερευνθτικών και τεχνολογικών φορζων που 

επιχορθγοφνται και εποπτεφονται από το κράτοσ, κακώσ και των Ε.Λ.Κ.Ε των Α.Ε.Ι». 

 

Απαιτοφμενα δικαιολογητικά (Αναρτημζνα ςτην Ιςτοςελίδα τησ ΔΔΕ Αχαΐασ:  

www.dide.ach.sch.gr->Εκπαιδευτικοί->Ιδιωτικό ζργο): 

1. Αίτηςη  ςτο ΠΤΔΕ Αχαΐασ, πριν την ζναρξη του ιδιωτικοφ ζργου. Η άδεια άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου 

με αμοιβι χορθγείται ςτουσ/ςτισ εκπαιδευτικοφσ από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ αίτθςισ τουσ 

και δεν μπορεί να τφχει αναδρομικότθτασ. 

 την αίτηςη να δθλϊνεται με ςαφινεια: α) ο φορζασ εργαςίασ , β) ο τόποσ απαςχόλθςθσ, γ) το 

ωράριο εργαςίασ, δ) το χρονικό διάςτημα και ε) το αντικείμενο απαςχόληςησ. 

2. Βεβαίωςη  από το Διευκυντι του ςχολείου που υπθρετεί, από τθν οποία κα προκφπτει ότι δεν 

παρεμποδίηεται θ ομαλι εκτζλεςθ αυτισ.  

3. Βεβαίωςη/φμβαςη από το φορζα εργαςίασ ή Τπεφθυνη Δήλωςη, από τθν οποία να προκφπτει :  

α) το αντικείμενο απαςχόλθςθσ, 

β) οι ςυνολικζσ ϊρεσ απαςχόλθςθσ ανά εβδομάδα/ωρολόγιο πρόγραμμα,  

γ) θμζρεσ και ϊρεσ απαςχόλθςθσ ςτο εν λόγω ζργο και  

δ) το φψοσ των αποδοχϊν. 

 ε περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ Εργαςίασ με τον φορζα απαςχόλθςθσ δεν ζχει για οποιονδιποτε 

λόγο υπογραφεί ο Εκπαιδευτικόσ υποχρεοφται να την προςκομίςει αμζςωσ μόλισ αυτή 

υπογραφεί, άλλωσ θ απόφαςθ χοριγθςθσ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου μπορεί να 

ανακλθκεί. 

4. Πρόςφατη βεβαίωςη Μιςθοδοςίασ από το Σμιμα Βϋ Οικονομικοφ τθσ ΔΔΕ είτε από το προςωπικό 

Athena info του Εκπαιδευτικοφ, εφόςον πρόκειται για Ιδιωτικό ζργο ςε δθμόςιο φορζα ι ΝΠΔΔ. 



 

 

Αίτθςθ υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να αςκιςουν ιδιωτικό ζργο αμιςκί για 

ενθμζρωςθ του Τπθρεςιακοφ υμβουλίου. 

    Σζλοσ, ςασ ενθμερϊνουμε ότι θ αίτθςθ του εκπαιδευτικοφ κα πρζπει να υποβάλεται ςτον Διευκυντι 

τθσ ςχολικισ μονάδασ τοποκζτθςισ του και κατόπιν κετικισ ειςιγθςισ του Διευκυντι να διαβιβάηεται 

ςτθ Δ.Δ.Ε Αχαΐασ. 

   Η ορκι και πλιρθσ ςυμπλιρωςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία 

είναι αναγκαία προχπόθεςη για τθ χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου από το Τπθρεςιακό 

υμβοφλιο. 

    Επιςυνάπτουμε υπόδειγμα αίτηςησ και παρακαλοφμε τουσ Διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων να 

ενθμερϊςουν ενυπόγραφα τουσ εκπαιδευτικοφσ Δ.Ε αρμοδιότθτάσ τουσ.  

 

 

 

υνθμμζνα: 1.ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ 

                       2. Η υπ’αρικμ.77045/Ε1/13-05-2016 Εγκφκλιοσ ΤΠΠΕΘ 

   

Ο Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΗ Δ.Ε. 
ΑΧΑΪΑ 

 
 

 
ΑΝΔΡΕΑ ΖΕΡΒΑ 

   

Ακριβέσ αντίγραφο 
Η Προΰςταμένη 

Τμήματοσ Γ’ Προςωπικού 
 
 
 
 

Γιαννοπούλου Ευαγγελία 
ΠΕ/Α’ – Διοικ.-Οικον 
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