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ΘΕΜΑ: «Χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι ςε μόνιμθ Εκπ/κό κλάδου ΠΕ60-

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ». 
  

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 291/2000, 25/2008, 170/2008, 382/2008, 462/2008, 380/2009, 447/2009, 115/2010 

436/2012 και 81/2021 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 άρκρου 25 του Κεφαλαίου Βϋ 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. Τθν από 08-06-2022 αίτθςθ (αρικ. πρωτ. ειςερχ.  N.1.5/1175/08-06-2022 τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Φωκίδασ) τθσ κ. 

Παπαντώνθ Ηλιάνασ, Εκπ/κοφ του κλάδου ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ του 1ου 2/κεςίου Νθπιαγωγείου Ιτζασ, για 

χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι, ωσ Σφμβουλοσ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ, 

μζςω ελεφκερου επαγγζλματοσ ζωσ 31-08-2022 και τα επιςυναπτόμενα δικαιολογθτικά.  

9. Τθ με αρ. πρωτ. 148/08-06-2022 Βεβαίωςθ, με τθν οποία θ Προϊςταμζνθ του 1ου 2/κζςιου Νθπ/γείου Ιτζασ 

βεβαιϊνει ότι με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου ιδιωτικοφ ζργου από τθν κ. Ηλιάνα Παπαντϊνθ, 

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 παρεμποδίηεται θ ομαλι 
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εκτζλεςθ των υπθρεςιακϊν κακθκόντων τθσ ςτο 1ο 2/κζςιο Νθπ/γείο Ιτζασ, ςτο οποίο υπθρετεί για το 

ςχολικό ζτοσ 2021-22. 

10. Το γεγονόσ ότι θ κ. Παπαντϊνθ Ηλιάνα, είναι κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ ςτθ «Διοίκθςθ 

Εκπαίδευςθσ/Education Management» του Τμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (Πάτρα) και τθσ Σχολισ 

Διοίκθςθσ και Οικονομίασ του ΤΕΙ Δυτικισ Ελλάδασ, κακϊσ και του «Πιςτοποιθτικοφ Ειδίκευςθσ ςτθ 

Συμβουλευτικι και τον Προςανατολιςμό» τθσ ΑΣΠΑΙΤΕ (Πάτρα). 

11. Το γεγονόσ ότι από τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου ζργου από τθν κ. Παπαντϊνθ Ηλιάνα, δεν προκαλείται 

ςφγκρουςθ του ιδιωτικοφ ςυμφζροντοσ τθσ υπαλλιλου με το ςυμφζρον τθσ υπθρεςίασ τθσ και δεν 

μειϊνεται το κφροσ αυτισ. 

12. Τθ με αρικμ. πρωτ. 170405/ΓΓ1/2021 (ΦΕΚ 6273/Β/28-12-2021) ΚΥΑ «Κακοριςμόσ των ειδικότερων 

κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ».  

13. Τθ με αρ. 353.1/24/105877/Ε3/13-08-2020 Απόφαςθ τθσ Υπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με κζμα: 

«Τοποκζτθςθ προςωρινϊν Διευκυντϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ», κακϊσ και τισ 

διατάξεισ του άρκρου 232 του ν. 4823/2021 (Φ.Ε.Κ. 136/Αϋ/08-08-2021). 

14. Τθν πρόταςθ του Π.Τ..Π.Ε. Φωκίδασ, όπωσ διατυπϊκθκε ςτθ με αρικμό 15/ 17-06-2022 Πράξθ του (Θζμα 

2ο).  

 
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. Ηλιάνα Παπαντώνθ, Εκπ/κό του κλάδου ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

του 1ου 2/κεςίου Νθπιαγωγείου Ιτζασ, προκειμζνου να απαςχολθκεί ωσ Σφμβουλοσ Επαγγελματικοφ 

Προςανατολιςμοφ, κατόπιν ζναρξθσ ελεφκερου επαγγζλματοσ με τον  Κωδικό Αρικμό Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ)  

70.22.14 «Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ» για το χρονικό 

διάςτθμα, από τθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ απόφαςθσ ζωσ 31/08/2022, ζωσ δζκα (10) ώρεσ τθν εβδομάδα, 

εφόςον διαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ εκτζλεςθ των υπθρεςιακϊν τθσ κακθκόντων ςτο ςχολείο που υπθρετεί.   

Από τθν αίτθςθ τθσ ενδιαφερόμενθσ και τα ςυνθμμζνα ςε αυτιν δικαιολογθτικά, προκφπτει ότι 

πλθροφνται οι προχποκζςεισ των κείμενων νομοκετικϊν διατάξεων και ότι αυτι θ εναςχόλθςι τθσ δεν 

παρακωλφει τθν άςκθςθ των υπθρεςιακϊν  τθσ κακθκόντων. 

 

 

                                                                                                   Η  Διευκφντρια Δ/νςθσ Π.Ε. Φωκίδασ 
 
 
 

                                                  
                                                                                        Αμαλία Β. Παπαϊωάννου                      

 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:                                                                        
1.  1

ο
 2/κ Νθπ/γείο Ιτζασ  

2.  Ενδιαφερόμενθ Εκπ/κό                           
3.  Π.Μ. Εκπ/κοφ     
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