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ΘΕΜΑ: «Χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι ςε προςωρινι αναπλθρώτρια εκπ/κό 

κλάδου ΠΕ08» 
 

Η    Διευκφντρια  Δ/νςθσ Π. Ε.  Φωκίδασ 
 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ των  άρκρων 31 και  35  του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/09-02-2007, τ.Αϋ) «Κφρωςθ του Κϊδικα 

κατάςταςθσ Δθμοςίων Πολιτικϊν Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ.». 

2. Τισ με αρικμοφσ 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 γνωμοδοτιςεισ του Νομικοφ Συμβουλίου του 

Κράτουσ. 

3. Τισ διατάξεισ του Ν.1256/1982 (Φ.Ε.Κ. 61/31-05-1982, τ.Αϋ) «Για τθν πολυκεςία, τθν πολυαπαςχόλθςθ   και 

τθν κακιζρωςθ ανϊτατου ορίου απολαβϊν ςτο δθμόςιο τομζα κακϊσ και για το Ελεγκτικό Συνζδριο, το 

Νομικό  Συμβοφλιο  του κράτουσ  και άλλεσ διατάξεισ». 

4. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 12 του άρκρων 25 και 28 του Κεφαλαίου Βϋ του Ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 176/ 16-12-

2015, τ. Αϋ) «Μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ των υπαλλιλων του Δθμοςίου, των Οργανιςμϊν Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) πρϊτου και δευτζρου βακμοφ, των Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και 

Ιδιωτικοφ Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), κακϊσ και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Αϋ του ν. 3429/2005 (Αϋ314) και άλλεσ 

μιςκολογικζσ διατάξεισ». 

5. Τθ με αρικμό 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) ερμθνευτικι εγκφκλιο του Υπουργείου 

Οικονομικϊν (Γ.Λ.Κ.) «Παροχι οδθγιϊν για τθν εφαρμογι των διατάξεων του Κεφαλαίου Βϋ του                              

Ν. 4354/2015».  

6. Τθ με αρικμό  77045/E1/13-05-2016 ερμθνευτικι εγκφκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  «Ερωτιματα ςχετικά με άδεια 

άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι».  

7. Τθ με αρικμό 81953/22-12-2016  Εγκφκλιο  τθσ 13θσ Υπθρεςίασ Επιτρόπου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου  με 

κζμα «Υποβολι υπεφκυνων δθλϊςεων Ν. 1256/1982». 

8. Τθ με αρικμό Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002, τ. Βϋ) Απόφαςθ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

«Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Προϊςταμζνων των περιφερειακϊν 

υπθρεςιϊν Πρωτ/κμιασ και Δευτ/κμιασ Εκπ/ςθσ, των Δ/ντϊν και Υποδ/ντϊν των Σχολικϊν μονάδων και 

ΣΕΚ και Συλλόγων των Διδαςκόντων»,  όπωσ ςυμπλθρϊκθκε,  τροποποιικθκε και ιςχφει. 

mailto:mail@dipe.fok.sch.gr
ΑΔΑ: 6ΔΒΚ46ΜΤΛΗ-ΘΕΜ



 

9. Τθν από 02-04-2021 αίτθςθ (με αρικμό πρωτοκόλλου Ν.1.5/631/02-04-2021 τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Φωκίδασ) τθσ 

κ. οφιανοποφλου Ιωάννασ, αναπλθρϊτριασ εκπ/κοφ κλάδου ΠΕ08-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ του 2ου 8/κεςίου Δ.Σ. 

Άμφιςςασ, για χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι ωσ εκπαιδεφτρια ςτο Δ.Ι.Ε.Κ. 

Άμφιςςασ και τα ςυνθμμζνα ςε αυτιν δικαιολογθτικά. 

10. Τθν με αρ. πρωτ. 105/26-03-2021 Βεβαίωςθ του αναπλθρωτι Δ/ντι του Δ.Ι.Ε.Κ. Άμφιςςασ, ςτθν οποία 

διαςαφθνίηεται ο τόποσ, ο χρόνοσ, το είδοσ και οι ςυνκικεσ απαςχόλθςθσ τθσ ενδιαφερόμενθσ 

εκπαιδευτικοφ κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ απαςχόλθςισ τθσ ςε αυτό. 

11. Τθν από 26-03-2021 Βεβαίωςθ του Διευκυντι του 2ου 8/κεςίου Δ.Σ. Άμφιςςασ, ότι με τθν άςκθςθ του 

ςυγκεκριμζνου ζργου από τθν κ. Σοφιανοποφλου Ιωάννα, δεν παρεμποδίηεται θ ομαλι εκτζλεςθ των 

υπθρεςιακϊν κακθκόντων τθσ. 

12. Τθν πρόταςθ του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φωκίδασ, όπωσ διατυπϊκθκε  ςτθ με αρικμό  6/08-04-2021 Πράξθ του 

(Θζμα 2ο/Α) 

 
Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε 

 
    Κυρώνουμε τθν παραπάνω  πράξθ του Π.Υ.Σ.Π.Ε. και χορθγοφμε άδεια άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου 

με αμοιβι εκτόσ ωραρίου εργαςίασ, ςτθν κ. οφιανοποφλου Ιωάννα, Εκπ/κό κλάδου ΠΕ08-

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ του 2ου 8/κεςίου Δ.Σ. Άμφιςςασ,  προκειμζνου να απαςχολθκεί  ωσ εκπαιδεφτρια ςτο 

μάκθμα «Σχζδιο Ειδικότθτασ» τθσ ειδικότθτασ «Τεχνικόσ κομμωτικισ Τζχνθσ» ςτο Δ.ΙΕΚ Άμφιςςασ, κατά το 

Εαρινό Εξάμθνο 2021 Α, από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ, μζχρι τθ λιξθ του 

τρζχοντοσ διδακτικοφ ζτουσ, με γενικό ςφνολο ωρϊν εξαμινου δεκαπζντε (15) (1 ώρα ανά εβδομάδα). Η 

απαςχόλθςι τθσ ςτο Δ.ΙΕΚ Άμφιςςασ κα γίνεται εργάςιμεσ θμζρεσ, μετά τθ λιξθ του υπθρεςιακοφ και 

διδακτικοφ  ωραρίου τθσ  και ςε κάκε περίπτωςθ μετά τισ 17:30,  ςφμφωνα με τθ βεβαίωςθ του φορζα 

τθσ, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ εκτζλεςθ των υπθρεςιακϊν τθσ κακθκόντων ςτο ςχολείο 

που υπθρετεί. Από τθν αίτθςι τθσ και τα ςυνθμμζνα ςε αυτιν δικαιολογθτικά, προκφπτει ότι πλθροφνται 

οι προχποκζςεισ των κείμενων διατάξεων και ότι αυτι θ εναςχόλθςι τθσ δεν παρακωλφει τθν άςκθςθ των 

υπθρεςιακϊν  τθσ  κακθκόντων. 

Οι καταβαλλόμενεσ αμοιβζσ από τθν ωσ άνω απαςχόλθςθ, κα πρζπει να δθλϊνονται, ςτο τζλοσ κάκε 

εξαμινου ςτο Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τθ με αρ. 81953/22-12-2016 εγκφκλιο.  
 

                                                                                              
                                                                                                 Η  Διευκφντρια Δ/νςθσ Π.Ε. Φωκίδασ 

 
           
                                               

                                                                             Αμαλία Β. Παπαϊωάννου                      
  
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:                                                                        
1.  2ο 8/κζςιο Δ.. Άμφιςςασ  
2.  Ενδιαφερόμενθ Εκπ/κό                           
3.  Π.Μ. Εκπ/κοφ     
4.  Δ.ΙΕΚ Άμφιςςασ 
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