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ΠΡΟ:  

 
 
 
 
Εκπαιδευτικοφσ Δ.Ε. Αιτωλ/νίασ 
(διά των Διευκυντών ςχολικών μονάδων Δ.Ε.) 

 

 

Θ Ε Μ Α : "Δίνεται ενθμζρωςθ για υποβολι αιτιματοσ για χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου 

                    με αμοιβι ςε εκπαιδευτικό Δ.Ε." 

 
ασ γνωρίηουμε ότι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ. 1 και 2 του άρκρου 31 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 

26/τ.Α΄/09-02-2007) προβλζπεται ότι μετά από άδεια ο υπάλλθλοσ μπορεί να αςκεί ιδιωτικό ζργο ι εργαςία με 

αμοιβι, εφόςον ςυμβιβάηεται με τα κακικοντα τθσ κζςθσ του, δεν παρεμποδίηει τθν ομαλι εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ 

του και εφόςον προθγουμζνωσ καλυφκοφν οι διδακτικζσ ανάγκεσ των δθμοςίων ςχολείων. Η άδεια χορθγείται για 

ςυγκεκριμζνο ζργο ι εργαςία μετά από ςφμφωνθ αιτιολογθμζνθ γνώμθ του υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου και μπορεί να 

ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο. 

Η «αποςιώπθςθ ςυμμετοχισ ςε ζργα με αμοιβι ξζνα προσ τθν υπθρεςία και ςτισ περιπτώςεισ ακόμθ 

εκείνεσ, που επιτρζπεται θ ςυμμετοχι αυτι» ι «θ άςκθςθ εργαςίασ ι ζργου με αμοιβι χωρίσ προθγοφμενθ άδεια 

τθσ υπθρεςίασ» περιλαμβάνονται ςτα ρθτώσ απαρικμοφμενα πεικαρχικά παραπτώματα των διατάξεων του άρκρου 

38 του Π.Δ. 410/1988 (Φ.Ε.Κ. 191/τ.Α΄) και του άρκρου 107 του Ν. 3528/2007, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το άρκρο 

δεφτερο του Ν. 4057/2012 (Φ.Ε.Κ. 54/τ.Α΄/14-03-2012). 

Επίςθσ κακίςταται ςαφζσ ότι θ άδεια άςκθςθσ εργαςίασ ι ζργου με αμοιβι που χορθγείται από το αρμόδιο 

Τπθρεςιακό υμβοφλιο (Π.Τ..Δ.Ε.) ιςχφει από τθν ζκδοςι τθσ και δεν δφναται να τφχει αναδρομικότθτασ, παρά μόνο, 

ενδεχομζνωσ, - κατ΄ επιεικι εκτίμθςθ – από τθν θμερομθνία υποβολισ του αιτιματοσ χοριγθςθσ τθσ ςχετικισ άδειασ 

από τον εκπαιδευτικό. 



Σζλοσ, ςασ ενθμερώνουμε ότι θ αίτθςθ του εκπαιδευτικοφ κα πρζπει να υποβάλλεται ςτο Διευκυντι τθσ 

ςχολικισ του μονάδασ και κατόπιν κετικισ ειςιγθςισ του να διαβιβάηεται ςτθ Διεφκυνςι μασ. 

Επιςυνάπτουμε υπόδειγμα αίτθςθσ και παρακαλοφμε τουσ Διευκυντζσ να ενθμερώςουν τουσ 

εκπαιδευτικοφσ Δ.Ε. αρμοδιότθτάσ τουσ.  
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