
ΘΕΜΑ 4
ο
 

«Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου» 
(10898 και 10899/27-10-2015) 

 

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας έχοντας υπόψη του:   

1. Το άρθρο 31 του Ν. 3528/2007. 

2. To άρθρο 14 παρ.16 του Ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Εκπαίδευσης». 

3. Την Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ. Β΄/2002) Υπουργική Απόφαση 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων 

των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας..» όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει. 

4. Την με αρ. 9392/01-10-2015 αίτηση της εκπαιδευτικού Σκοτίδα Γραμματικής για χορήγηση 

άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου άνευ αμοιβής.  

5. Την με αρ. 10175/15-10-2015 αίτηση του εκπαιδευτικού Γερούλια Ιωάννη για χορήγηση 

άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου. 

6. Την με αρ. 10176/15-10-2015 αίτηση του εκπαιδευτικού Γαργαλέτσιου Δημητρίου για 

χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου. 

 

Το Συμβούλιο αφού μελέτησε τις σχετικές με το θέμα διατάξεις αλλά και τις αιτήσεις των 

ενδιαφερόμενων 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

 
και προτείνει : 

1. Τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου άνευ αμοιβής στη Σκοτίδα 

Γραμματική, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 11, που υπηρετεί στο 9
ο 

Δ.Σ. Λιβαδειάς 

προκειμένου να διδάξει ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς στον Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας 

Λιβαδειάς. Το έργο αυτό θα προσφέρεται από 07/10/2015 έως 31/05/2016 εκτός της 

υποχρεωτικού ωραρίου του στην υπηρεσία (κάθε απόγευμα για συνολικά 3 ώρες την 

εβδομάδα, 14 ημέρα την εβδομάδα) και δε θα αντιβαίνει στα καθήκοντά της ως 

εκπαιδευτικού. Η παρούσα άδεια ισχύει αναδρομικά από 01/10/2015 και έως τη λήξη του 

προσφερόμενου έργου.  

2. Τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στο Γερούλια Ιωάννη, 

εκπαιδευτικό Π.Ε. 11, που υπηρετεί στο Δ.Σ. Παύλου προκειμένου να εργαστεί ως 

προπονητής ποδοσφαίρου στην ομάδα «ΠΑΟΚ ΚΟΚΚΙΝΟΥ» . Το έργο αυτό θα 

προσφέρεται από 16/10/2015 έως 30/05/22016014  εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου του 

στην υπηρεσία και δε θα αντιβαίνει στα καθήκοντά του ως εκπαιδευτικού. Η παρούσα 

άδεια ισχύει αναδρομικά από 15-10-2015 και έως τη λήξη του προσφερόμενου έργου. 

3. Τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στο Γαργαλέτσιο 

Δημήτριο, εκπαιδευτικό Π.Ε. 11, που υπηρετεί στο Δ.Σ. Αράχωβας, προκειμένου να 

εργαστεί ως προπονητής ποδοσφαίρου στον αθλητικό σύλλογο Αραχώβης «Ο 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ». Το έργο αυτό θα προσφέρεται από 09/09/2015 έως 31/05/2016, (χωρίς 

να αποκλείεται η παράτασή της για όσο χρόνο παραταθεί η αγωνιστική περίοδος) εκτός 

του υποχρεωτικού ωραρίου του στην υπηρεσία και δε θα αντιβαίνει στα καθήκοντά του 

ως εκπαιδευτικού. Η παρούσα άδεια χορηγείται αναδρομικά από 15/10/2015 μέχρι τη 

λήξη του προσφερόμενου έργου. 
 


