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ΘΕΜΑ : «Χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι ςτον κ. Καρανάςο Ανδρζα, 
                 Εκπ/κό κλάδου ΠΕ11-ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του  6/κζςιου Δθμοτικοφ χολείου Κίρρασ». 
 

Η    Διευκφντρια  Δ/νςθσ Π. Ε.  Φωκίδασ 
 

 

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

Κώδικα κατάςταςθσ Δθμοςίων Πολιτικών Διοικθτικών 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.Α΄) «Για τθν πολυκεςία, τθν πολυαπαςχόλθςθ   

και τθν κακιζρωςθ ανώτατου ορίου απολαβών ςτο δθμόςιο τομζα κακώσ και για το Ελεγκτικό 

Συνζδριο, το Νομικό  Συμβοφλιο  του κράτουσ  και άλλεσ διατάξεισ». 

4. Τισ διατάξεισ  τθσ παρ. 12  του άρκρου 25  του Κεφαλαίου Β΄  Ν. 4354/2015   (Φ.Ε.Κ. 176/ 16-12-2015, 

τ.Α΄) «Μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ των υπαλλιλων του Δθμοςίου, των Οργανιςμών Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δευτζρου βακμοφ, των Νομικών Προςώπων Δθμοςίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

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

άλλεσ μιςκολογικζσ διατάξεισ». 

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

Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.) «Παροχι οδθγιών για τθν εφαρμογι των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ 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 δθλώςεων Ν. 1256/1982». 

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

ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Προϊςταμζνων των 

περιφερειακών υπθρεςιών Πρωτ/κμιασ και Δευτ/κμιασ Εκπ/ςθσ, των Δ/ντών και Υποδ/ντών των 

Σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και Συλλόγων των Διδαςκόντων»,  όπωσ ςυμπλθρώκθκε,  τροποποιικθκε 

και ιςχφει. 

9. Τθν από 23-04-2021 αίτθςθ (που υπεβλικθ με το με αρ. 126/23-04-2021 διαβιβαςτικό του 6/κζςιου  

Δ.Σ. Κίρρασ και πιρε αρικμό πρωτοκόλλου Ν.1.5/784/23-04-2021 τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Φωκίδασ) του κ. 
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Καρανάςου Ανδρζα, Εκπ/κοφ του κλάδου ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ του 6/κεςίου Δ.Σ. Κίρρασ, για 

χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι, από 23/04/2021 ζωσ 31/12/2021. 

10. Το με αρ. πρωτ. 127/23-04-2021 ζγγραφο του Διευκυντι του 6/κεςίου Δ.Σ. Κίρρασ, με το οποίο 

βεβαιώνει ότι θ άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου ζργου από τον κ. Καρανάςο Ανδρζα, για το παραπάνω 

χρονικό διάςτθμα, δεδομζνου ότι κα πραγματοποιείται μετά τθ λιξθ του εκάςτοτε ιςχφοντοσ ωραρίου 

λειτουργίασ του ςχολείου, όπωσ αυτό κα ορίηεται με τισ ςχετικζσ αποφάςεισ και οδθγίεσ, δεν 

παρεμποδίηει τθν ομαλι εκτζλεςθ των υπθρεςιακών κακθκόντων του ςτο 6/κζςιο Δ.Σ. Κίρρασ, ςτο 

οποίο υπθρετεί για το ςχολικό ζτοσ 2020-21. 

11. Τθν πρόταςθ  του Π.Τ..Π.Ε. Φωκίδασ, όπωσ διατυπώκθκε  ςτθ με αρικμό 8/26-04-2021 Πράξθ του 

(Θζμα 1). 

 

 
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, ςτον κ. Καρανάςο Ανδρζα, Εκπ/κό του κλάδου ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ του 6/κεςίου Δθμοτικοφ χολείου Κίρρασ, προκειμζνου να απαςχολθκεί ωσ προπονθτισ 

ποδοςφαίρου ςτον Ακλθτικό Σφλλογο ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΙΣΕΑ, κατά το χρονικό διάςτθμα από 

τθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ απόφαςθσ ζωσ τθ λιξθ του τρζχοντοσ ςχολικοφ ζτουσ, ιτοι 31/08/2021, για 

τρεισ (03) θμζρεσ τθν εβδομάδα και δφο (02) ώρεσ ανά θμζρα και ςυγκεκριμζνα κάκε Τρίτθ, Πζμπτθ και 

Παραςκευι, 18:00 - 20:00, γιατί από τθν αίτθςι του και τα ςυνθμμζνα ςε αυτιν δικαιολογθτικά, 

προκφπτει ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ των κείμενων νομοκετικών διατάξεων και ότι αυτι θ 

εναςχόλθςι του δεν παρακωλφει τθν άςκθςθ των υπθρεςιακών  του  κακθκόντων.  

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

κάκε  εξαμινου  ςτο Ελεγκτικό  Συνζδριο, ςφμφωνα με τθ με αρικμό 81953/22-12-2016 Εγκφκλιο. 
 

 

                                                                                              Η  Διευκφντρια Δ/νςθσ Π.Ε. Φωκίδασ 
 
 

                                                        
                                                                     Αμαλία Β. Παπαϊωάννου                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:                                                                        
1.  6/κζςιο Δ.. Κίρρασ 
2.  Ενδιαφερόμενο Εκπ/κό                           
3.  Π.Μ. Εκπ/κοφ     
4. Ακλθτικό φλλογο ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΙΣΕΑ 
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