
Προς Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων 

της Δ.Δ.Ε. Δυτικής     Θεσσαλονίκης 

 

     Επειδή παρατηρούνται πολλές παραλείψεις στην κατάθεση των 
δικαιολογητικών  για άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου, παραθέτουμε 
παρακάτω μερικές βασικές οδηγίες προς ενημέρωση των συναδέλφων. 

     Σε γενικές γραμμές, πέρα από τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε κάθε 
περίπτωση, απαιτούνται: 

    1. Αίτηση, στην οποία αναγράφεται πέραν των άλλων 

 α) o αριθμός μητρώου, η οργανική και η θέση που υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, 

 β) το έργο που θα επιτελέσει (π.χ. Επιμορφωτής), 
 γ) ποιος ο φορέας/ποιοι οι φορείς του έργου(π.χ. ΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ),  
δ) η ακριβής διάρκειά του (π.χ. από 7-11-2017 έως 8-2-2018),  

ε) οι ώρες που θα απασχοληθεί ( την εβδομάδα ή συνολικά) και  
στ) ποια η ωριαία αντιμισθία του ή το συνολικό ποσό της αμοιβής του.  

 

      2. Βεβαίωση από το/τη Διευθυντή/τρια του Σχολείου στο οποίο υπηρετεί, 
στην οποία αναγράφεται ότι δεν παρακωλύεται το έργο του Σχολείου για το 
χρονικό διάστημα που ζητείται η άδεια και να αναγράφονται οι ακριβείς ώρες 
(π.χ. «…. καθώς θα απασχολείται κατά τις απογευματινές ώρες, δηλαδή μετά 

τις 16.00» ) Αν ο εκπαιδευτικός υπηρετεί σε περισσότερα του ενός σχολεία, 
απαιτούνται βεβαιώσεις από όλα. 

      3. Φωτοαντίγραφο σύμβασης με το φορέα απασχόλησης (υπογεγραμμένη 
σύμβαση) 

      4. Δήλωση του νόμου 1599/1986 στην οποία να αναγράφεται :  

α. Η αμοιβή (για την οποία στο 'Αρθρο 104 του Συντάγματος και στο άρθρο 41 
του Ν.3528/2007 αναγράφεται : «…Oι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές των υπαλλήλων του προηγούμενου άρθρου δεν μπορεί να είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης.»)  

β. «…θα προσκομίσω αντίγραφο σύμβασης μόλις υπογραφεί.»  

 



 

       5. Μόνο για Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)  

Βεβαίωση της εταιρίας (πέραν των άλλων τα οποία αναφέρονται στον 
ενδιαφερόμενο), ότι δεν ανήκει στο κράτος, δεν επιχορηγείται τακτικά από 
κρατικούς πόρους κατά 50%  του ετήσιου προϋπολογισμού του και δεν κατέχει 
το κράτος το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 

 

 

    ΠΡΟΣΟΧΉ: Ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να αιτηθεί άδεια για άσκηση 
ιδιωτικού έργου με προγενέστερη ημερομηνία από την 
ημερομηνία κατάθεσης της Αίτησης στο πρωτόκολλο της 

Διεύθυνσης Δ.Ε.  (ή από την ημερομηνία διαβίβασης της 
αίτησης από το σχολείο στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός). 
Επίσης, η αίτηση να κατατίθεται στη Διεύθυνση σε ένα εύλογο 
χρονικό διάστημα πριν την εξέτασή της από το Συμβούλιο. 

 

Το Συμβούλιο δε δύναται να χορηγήσει άδειες άσκησης 
ιδιωτικού έργου με αναδρομική ισχύ. 

 

    Παρακαλώ να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.  

 

      


