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ε απάντθςθ του παραπάνω ςχετικοφ εγγράφου ςασ ςχετικά με τθ χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ 
ιδιωτικοφ ζργου, ςασ γνωρίηουμε τα εξισ:  
1. φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1, του άρκρου 31 του  Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α’  09-02-
2007) ορίηεται ότι «Μετά από άδεια ο υπάλλθλοσ μπορεί να αςκεί ιδιωτικό ζργο ι εργαςία με αμοιβι, 
εφόςον ςυμβιβάηεται με τα κακικοντα τθσ κζςθσ του και δεν παρεμποδίηει τθν ομαλι εκτζλεςθ τθσ 
υπθρεςίασ του.». 
 Όπωσ προκφπτει από τθν με αρικμ.πρωτ.2968/12-07-2006 ατομικι γνωμοδότθςθ του Νομικοφ 
υμβουλίου του Κράτουσ, το ηιτθμα κακοριςμοφ, εκ μζρουσ του οικείου Τπθρεςιακοφ υμβουλίου, 
ςυγκεκριμζνου χρονικοφ περιοριςμοφ ςτθν ιδιωτικι απαςχόλθςθ των εκπαιδευτικϊν (ιτοι δζκα ϊρεσ κατ’ 
ανϊτατο όριο), δεν ςυνάγεται από καμιά διάταξθ οφτε ευκζωσ οφτε κατά παραπομπι ςτθ διάταξθ του 
άρκρου 14 παρ.18 του Ν. 1566/85 που προβλζπει τθ δεκάωρθ υπερωριακι απαςχόλθςθ των 
εκπαιδευτικϊν ςτα ςχολεία.  Ωσ εκ τοφτου, δεν είναι επιτρεπτι θ κζςθ χρονικοφ περιοριςμοφ κατά τθ 
χοριγθςθ άδειασ ςε εκπαιδευτικό προσ άςκθςθ ιδιωτικοφ ζργου, με κριτιριο τθν εν λόγω διάταξθ.  
 Επομζνωσ, το Τπθρεςιακό υμβοφλιο οφείλει κάκε φορά να διερευνά μόνο το ενδεχόμενο θ 
πολφωρθ απαςχόλθςθ του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικοφ να αποτελεί ι όχι αιτία παρεμπόδιςθσ τθσ 
ομαλισ εκτζλεςθσ  των εκπαιδευτικϊν του κακθκόντων, δυνάμενο, άλλωςτε κατ’ εκτίμθςθ των 
ςυγκεκριμζνων ςυνκθκϊν, να περιορίςει τισ ϊρεσ απαςχόλθςθσ εκτόσ υπθρεςίασ. 
2. 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. κϋ 
του άρκρου 107 των Ν.2683/9.2.1999 και 3528/2007, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 6, περ. κε του 
Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Αϋ/11-5-2015) για ενδεχόμενο διάπραξθσ πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ. υνεπϊσ, 
δεν μπορεί να χορθγθκεί αναδρομικά άδεια άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου ςτθν περίπτωςθ αυτι.             
  φμφωνα με τθν ερμθνεία του υπαλλθλικοφ κϊδικα (εκδ. άκκουλα), ςελ. 240, «Κατά τισ διατάξεισ 
του άρκρου 77 ΥΚ» (θ αναφορά γίνεται για το Π.Δ. 611/1977 –ΦΕΚ198Αϋ) «απαιτείται ςχετικι άδεια μόνον 
για τθν υπό του υπαλλιλου επ΄ αμοιβι άςκθςθ ιδιωτικοφ ζργου και όχι για τθν χωρίσ αυτιν άςκθςθ 
ιδιωτικοφ ζργου.  Στθν απαγόρευςθ του ωσ άνω άρκρου εμπίπτουν και οι εν αδεία κανονικι ι αναρρωτικι 
τελοφντεσ υπάλλθλοι (ΣΕ717/1972, 707, 3025/1970)».  
   Όςον αφορά τθν άςκθςθ ιδιωτικοφ  ζργου ςε περίοδο άδειασ άνευ αποδοχϊν, ςφμφωνα με τθν 
αρικμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/683/οικ.15718/5-8-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΜ7Χ-ΨΡΘ) εγκφκλιο του ΤΠ.Δ.Μ.Η.Δ., ορίηεται 
ότι με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 37 του Ν.3986/2011, οι υπάλλθλοι που κάνουν χριςθ των 
διευκολφνςεων που αναφζρονται ςτισ παρ. 1 και 2 τθσ παροφςασ εγκυκλίου εμπίπτουν ςτουσ 
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περιοριςμοφσ τθσ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι, κακϊσ και ςτθ ςυμμετοχι ςε εταιρείεσ. Οι 
περιοριςμοί αυτοί προβλζπονται αντίςτοιχα ςτα άρκρα 31 και 32 του Ν. 3528/2007, ςφμφωνα με τα 
οποία, για τισ εν λόγω απαςχολιςεισ, απαιτείται χοριγθςθ άδειασ από το Τπθρεςιακό υμβοφλιο. 
3. Όςον αφορά, τζλοσ, τθν αμοιβι του εκπαιδευτικοφ για απαςχόλθςθ ςτον ιδιωτικό τομζα δεν τίκεται 
όριο απολαβϊν, εφόςον αυτζσ φορολογοφνται ανάλογα με το φψοσ τουσ και δεν είναι υποχρεωτικό να 
αναφζρεται ςτθ βεβαίωςθ του φορζα θ αμοιβι του αιτοφμενου εκπαιδευτικοφ.   

       τθν περίπτωςθ, όμωσ, που ο εκπαιδευτικόσ δθλϊνει ότι απαςχολείται και ςε άλλθ δθμόςια 
υπθρεςία ι Ν.Π.Δ.Δ. τόςο με ςχζςθ δθμοςίου δικαίου, όςο και ςτο πλαίςιο ςφμβαςθσ ιδιωτικοφ δικαίου, 
θ απαγόρευςθ  κατοχισ δεφτερθσ κζςθσ ςτο δθμόςιο τομζα, ςφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 35, παρ. 
2 του Τ.Κ. ςτον Δθμόςιο τομζα κάμπτεται, εφόςον ςυντρζχουν ακροιςτικά οι εξισ προχποκζςεισ: 

α) θ δεφτερθ απαςχόλθςθ δεν κα πρζπει να είναι με πλιρεσ ωράριο εργαςίασ,  
β) ςφμφωνα με τθν παρ.10 του άρκρου 25 του Ν.4354 (ΦΕΚ 176 τ.Αϋ/16-12-2015) για υπαλλιλουσ 

που υπάγονται ςτο νζο μιςκολόγιο και «οι οποίοι κατζχουν νόμιμα και δεφτερθ ζμμιςκθ κζςθ ςε άλλο 
φορζα από αυτόν τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ λαμβάνουν το ςφνολο των αποδοχών τθσ κζςθσ τουσ και το 
τριάντα τοισ εκατό (30%) των αποδοχών τθσ δεφτερθσ κζςθσ ςτθν οποία απαςχολοφνται»,  

γ) ςφμφωνα με το άρκρο 28 του ίδιου νόμου, ςφμφωνα με το οποίο «οι πάςθσ φφςεωσ αποδοχζσ και 
πρόςκετεσ αμοιβζσ ι απολαβζσ ι ςφνταξθ που καταβάλλονται ςτουσ λειτουργοφσ ι υπαλλιλουσ με ςχζςθ 
εργαςίασ δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου των φορζων του άρκρου 7… απαγορεφεται να υπερβαίνουν τισ 
εκάςτοτε αποδοχζσ του Γενικοφ Γραμματζα Υπουργείου», δθλ. το ποςό των 4.631 ευρϊ, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ εξαιρζςεισ που κζτει θ αρικμ.2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9Η-0ΝΜ) νζα διορκωμζνθ 
εγκφκλιοσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ, 

δ) ςφμφωνα με τθν αρικμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 68 /οικ.21236/25-6-2015 (AΔΑ: Ψ0Ψ0465ΦΘΕ-81Ρ) εγκφκλιο 
του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, με τθν οποία εκφράηεται θ άποψθ του 
υνθγόρου του Πολίτθ ότι θ άςκθςθ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι ςυνιςτά αυτοτελζσ δικαίωμα 
προβλεπόμενο από τον Τπαλλθλικό Κϊδικα, υπό τισ προχποκζςεισ που κζτει θ ςχετικι διάταξθ (άρκρο 
31), ςτισ οποίεσ δεν αναφζρεται ωσ προχπόκεςθ θ μθ λιψθ άδειασ για ανατροφι τζκνου με ι χωρίσ 
αποδοχζσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ. 1 και 2 του άρκρου 53 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα, όπωσ 
ιςχφει. Παράλλθλα βζβαια, θ άςκθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ δεν κα πρζπει να ακυρϊνει το ςκοπό 
χοριγθςθσ τθσ άδειασ ανατροφισ τζκνου, ο οποίοσ αφορά τθν προςταςία των τζκνων και τθσ οικογζνειασ. 

ε) Σζλοσ, ςφμφωνα με τθν παρ.2 του άρκρου 104 του υντάγματοσ ορίηεται ότι: "Οι κάκε είδουσ 
πρόςκετεσ αποδοχζσ ι απολαβζσ των υπαλλιλων του προθγοφμενου άρκρου δεν μπορεί να είναι κατά 
μινα ανώτερεσ από το ςφνολο των αποδοχών τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ". θμειϊνεται ότι ςτον 
περιοριςμό αυτό υπάγεται θ με οποιαδιποτε μορφι απαςχόλθςθ πζραν του υποχρεωτικοφ ωραρίου ι 
των κυρίων κακθκόντων τουσ, όπωσ αποηθμίωςθ για υπερωριακι εργαςία ι ςυμμετοχι ςε επιτροπζσ  
(πρόςκετεσ αποδοχζσ). 
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