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ΘΕΜΑ : «Χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι ςε μόνιμθ Εκπ/κό κλάδου ΠΕ60-
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ του  1ου 2/κεςίου Νθπιαγωγείου Ιτζασ». 
 

Η    Διευκφντρια  Δ/νςθσ Π. Ε.  Φωκίδασ 
 

 

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

Κώδικα κατάςταςησ Δημοςίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». 

2. Τισ με αριθμοφσ 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 Νομικοφ 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 καθιζρωςη ανώτατου ορίου απολαβών ςτο δημόςιο τομζα καθώσ και για το Ελεγκτικό 

Συνζδριο, το Νομικό  Συμβοφλιο  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΄) «Μιςθολογικζσ ρυθμίςεισ των υπαλλήλων του Δημοςίου, των Οργανιςμών Τοπικήσ 

Αυτοδιοίκηςησ (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δευτζρου βαθμοφ, των Νομικών Προςώπων Δημοςίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

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

άλλεσ μιςθολογικζσ διατάξεισ». 

5. Τη με αριθμό 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) ερμηνευτική εγκφκλιο 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 εγκφκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  «Ερωτήματα ςχετικά με 

άδεια άςκηςησ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβή».  

7. Τη με αριθμό 81953/22-12-2016  Εγκφκλιο  τησ 13ησ Υπηρεςίασ Επιτρόπου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου  

με θζμα «Υποβολή υπεφθυνων 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 Προϊςταμζνων 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 ιςχφει. 

9. Την με αρ. πρωτ. Ν.1.5/521/24-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΒΤ46ΜΤΛΗ-ΟΨΩ) απόφαςη τησ Διευθφντριασ Π.Ε. 

Φωκίδασ, με την οποία χορηγήθηκε άδεια  άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι εκτόσ ωραρίου 

εργαςίασ, ςτην κ. Παπαντώνθ Ηλιάνα, Εκπ/κό του κλάδου ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ του 1ου 2/κεςίου 
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Νθπιαγωγείου Ιτζασ, προκειμζνου να  εργαςτεί ωσ επιμορφώτρια ςτο Πανεπιςτιμιο Δυτικισ 

Μακεδονίασ, ςτο Πλαίςιο τησ Πράξησ «Ταχφρρυθμη Επιμόρφωςη εκπαιδευτικών ςτην εφαρμογή τησ 

εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςησ (ολιςτική προςζγγιςη)» με κωδικό ΟΠΣ 5070524, κατά το χρονικό 

διάςτημα από την ζκδοςη τησ απόφαςησ ζωσ 30/06/2021. 

10. Την από 21-07-2021 αίτηςη (που πήρε αριθμό πρωτοκόλλου Ν.1.5/1482/21-07-2021 τησ Δ/νςησ Π.Ε. 

Φωκίδασ) τησ κ. Παπαντώνθ Ηλιάνασ, Εκπ/κοφ του κλάδου ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ του 1ου 2/θεςίου 

Νηπιαγωγείου Ιτζασ, για χρονική επζκταςη ωσ 31-08-2021 τησ άδειασ άςκηςησ του ςυγκεκριμζνου 

προαναφερθζντοσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβή, που τησ είχε χορηγηθεί με την με αρ. πρωτ. 

Ν.1.5/521/24-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΒΤ46ΜΤΛΗ-ΟΨΩ) απόφαςη τησ Διευθφντριασ Π.Ε. Φωκίδασ, λόγω 

τροποποίθςθσ τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ φμβαςθσ Ανάκεςθσ Ζργου από το φορζα απαςχόλθςθσ, 

ιτοι το Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ και τα επιςυναπτόμενα δικαιολογητικά. 

11. Το γεγονόσ ότι από την άςκηςη του  προαναφερθζντοσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβή, μζχρι τθν 31θ-08-

2021 δεν παρακωλφεται η άςκηςη των υπηρεςιακών καθηκόντων τησ ενδιαφερομζνησ.  

12. Την πρόταςη  του Π.Τ..Π.Ε. Φωκίδασ, όπωσ διατυπώθηκε  ςτη με αριθμό 13/30-07-2021 Πράξθ του.  

 
Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε 

 
 Κυρώνουμε την παραπάνω πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. και τροποποιοφμε τη με αρ. πρωτ. Ν.1.5/521/24-03-

2021 (ΑΔΑ: ΩΑΒΤ46ΜΤΛΗ-ΟΨΩ) απόφαςή μασ, με την οποία χορθγοφμε άδεια  άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου 

με αμοιβι εκτόσ ωραρίου εργαςίασ, ςτην κ. Παπαντώνθ Ηλιάνα, Εκπ/κό του κλάδου ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

του 1ου 2/κεςίου Νθπιαγωγείου Ιτζασ, προκειμζνου να  εργαςτεί ωσ επιμορφώτρια ςτο Πανεπιςτιμιο 

Δυτικισ Μακεδονίασ, ςτο Πλαίςιο τησ Πράξησ «Ταχφρρυθμη Επιμόρφωςη εκπαιδευτικών ςτην εφαρμογή 

τησ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςησ (ολιςτική προςζγγιςη)» με κωδικό ΟΠΣ 5070524, κατά το χρονικό 

διάςτημα από τθν ζκδοςθ τθσ προαναφερκείςασ απόφαςθσ ζωσ 31/08/2021,  λόγω τροποποίθςθσ τθσ 

χρονικισ διάρκειασ τθσ φμβαςθσ Ανάκεςθσ Ζργου από το φορζα απαςχόλθςθσ, ιτοι το Πανεπιςτιμιο 

Δυτικισ Μακεδονίασ. 

  Από την αίτηςη τησ ενδιαφερόμενησ και τα επιςυναπτόμενα ςε αυτή δικαιολογητικά, προκφπτει ότι 

πληροφνται οι κατά νόμο προχποθζςεισ και δεν παρακωλφεται, από την εναςχόληςή τησ αυτή, μζχρι 31-

08-2021, η άςκηςη των υπηρεςιακών τησ καθηκόντων.  

       Οι καταβαλλόμενεσ αμοιβζσ από την ωσ άνω απαςχόληςη, θα πρζπει να δηλώνονται ςτο τζλοσ κάθε  

εξαμήνου  ςτο Ελεγκτικό  Συνζδριο, ςφμφωνα με τη με αριθμό 81953/22-12-2016 Εγκφκλιο. 
 
 

                                                                                              Η  Διευκφντρια Δ/νςθσ Π.Ε. Φωκίδασ 
 
 

                              
                           

                                                                     Αμαλία Β. Παπαϊωάννου                      
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:                                                                        
1.  1

ο
 2/κζςιο Νθπιαγωγείο Ιτζασ 

2.  Ενδιαφερόμενθ Εκπ/κό                           
3.  Π.Μ. Εκπ/κοφ     
4. Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ- χολι Κοιν/κών και Ανκρωπ/κών πουδών  

 

ΑΔΑ: Ψ23846ΜΤΛΗ-ΑΥΙ


		2021-08-02T09:14:13+0256
	Amalia Papaioannou
	ΠΕ70,M.Phil., M.Ed.


		2021-08-02T09:45:35+0300
	Athens




