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ΘΕΜΑ : «Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην κ. Ηλιάνα Παπαντώνη, 
                 Εκπ/κό κλάδου ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ του  1ου 2/θεσίου Νηπιαγωγείου Ιτέας». 
 

Η    Διευθύντρια  Δ/νσης Π. Ε.  Φωκίδας 
 

 

1. Τις διατάξεις των  άρθρων 31 και  35  του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/09-02-2007, τ.Α΄) «Κύρωση του 

Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». 

2. Τις με αριθμούς 251/1998, 291/2000, 301/2000, 349/2004, 275/2005, 535/2005, 190/2007, 25/2008, 

170/2008, 382/2008 380/2009, 447/2009 και 436/2012 γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους. 

3. Τις διατάξεις του Ν.1256/1982 (Φ.Ε.Κ. 61/31-05-1982, τ.Α΄) «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση   

και την καθιέρωση ανώτατου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, το Νομικό  Συμβούλιο  του κράτους  και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις  της παρ. 12  του άρθρου 25  του Κεφαλαίου Β΄  Ν. 4354/2015   (Φ.Ε.Κ. 176/ 16-12-2015, 

τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δευτέρου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄314) και 

άλλες μισθολογικές διατάξεις». 

5. Τη με αριθμό 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου 

Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.) «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του                              

Ν. 4354/2015».  

6. Τη με αριθμό  77045/E1/13-05-2016 ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  «Ερωτήματα σχετικά με 

άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή».  

7. Τη με αριθμό 81953/22-12-2016  Εγκύκλιο  της 13ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου  

με θέμα «Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων Ν. 1256/1982». 

8. Τη με αριθμό Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002, τ. Β΄) Απόφαση του 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των 

περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης, των Δ/ντών και Υποδ/ντών των 

Σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και Συλλόγων των Διδασκόντων»,  όπως συμπληρώθηκε,  τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

9. Την από 18-03-2021 αίτηση (που υπεβλήθη με το με αρ. 61/19-03-2021 διαβιβαστικό του 1ου 

2/θέσιου Νηπιαγωγείου Ιτέας και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου Ν.1.5/473/19-03-2021 της Δ/νσης Π.Ε. 
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Φωκίδας) της κ. Παπαντώνη Ηλιάνας, Εκπ/κού του κλάδου ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ του 1ου 2/θεσίου 

Νηπιαγωγείου Ιτέας,  για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. 

10. Το με αρ. πρωτ. 65/22-03-2021 (αρ. πρωτ. Ν.1.5/502/23-03-2021 της Δ/νσης Π.Ε. Φωκίδας) έγγραφο 

της Προϊσταμένης του 1ου 2/θέσιου Νηπ/γείου Ιτέας, με το οποίο βεβαιώνει ότι η άσκηση του 

συγκεκριμένου έργου από την κ. Ηλιάνα Παπαντώνη, για το χρονικό διάστημα από 18/03/2021 έως τη 

λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, δεδομένου ότι θα πραγματοποιείται μετά τη λήξη του εκάστοτε 

ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας του σχολείου, όπως αυτό θα ορίζεται με τις σχετικές αποφάσεις και 

οδηγίες, δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων της στο 1ο 2/θέσιο 

Νηπ/γείο Ιτέας, στο οποίο υπηρετεί για το σχολικό έτος 2020-21. 

11. Την πρόταση  του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φωκίδας, όπως διατυπώθηκε  στη με αριθμό 5/24-03-2021 Πράξη του 
(Θέμα ΜΟΝΟ) 

 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
 Κυρώνουμε την παραπάνω  πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. και  χορηγούμε άδεια  άσκησης ιδιωτικού έργου 

με αμοιβή εκτός ωραρίου εργασίας, στην κ. Παπαντώνη Ηλιάνα, Εκπ/κό του κλάδου ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

του 1ου 2/θεσίου Νηπιαγωγείου Ιτέας, προκειμένου να  εργαστεί ως επιμορφώτρια στο Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» με κωδικό ΟΠΣ 5070524, κατά το χρονικό 

διάστημα από την έκδοση της παρούσας απόφασης έως 30/06/2021, κατά τις απογευματινές ώρες, μετά 

τη λήξη του υπηρεσιακού της ωραρίου, ή/και του εκάστοτε ωραρίου λειτουργίας του σχολείου, όπως 

αυτό θα ορίζεται με τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες του ΥΠΑΙΘ, υπό την προϋπόθεση η άσκηση του 

συγκεκριμένου ιδιωτικού έργου να γίνεται με παροχή υπηρεσιών εξ’ αποστάσεως. Η αιτούσα θα 

απασχοληθεί ως επιμορφώτρια ενός ή δύο τμημάτων, αποτελούμενων από εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ60-

Νηπιαγωγοί, για το διάστημα των 8 εβδομάδων της επιμόρφωσης. Ο επιμορφωτής ενός τμήματος θα 

απασχοληθεί συνολικά 20 ώρες. Σύμφωνα με τα παραπάνω, καθώς και από την αίτηση της 

ενδιαφερόμενης και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά, προκύπτει ότι πληρούνται οι κατά νόμο 

προϋποθέσεις και δεν παρακωλύεται, από την ενασχόλησή της αυτή, η άσκηση των υπηρεσιακών της 

καθηκόντων.  

     Οι καταβαλλόμενες αμοιβές από την ως άνω απασχόληση, θα πρέπει να δηλώνονται στο τέλος κάθε  

εξαμήνου  στο Ελεγκτικό  Συνέδριο, σύμφωνα με τη με αριθμό 81953/22-12-2016 Εγκύκλιο. 
 
 

                                                                                              Η  Διευθύντρια Δ/νσης Π.Ε. Φωκίδας 
 
 

                                                        
                                                                     Αμαλία Β. Παπαϊωάννου                      

 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                        
1.  1

ο
 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Ιτέας 

2.  Ενδιαφερόμενη Εκπ/κό                           
3.  Π.Μ. Εκπ/κού     
4. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας- Σχολή Κοιν/κών και Ανθρωπ/κών Σπουδών  
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