
ΘΕΜΑ 4
ο
 

«Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου» 
(2408 και 2409 /5-3-2014) 

 

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. 

3. Την Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Καθορισμός των 

ειδικότερων καθηκόντων…» όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει. 

4. Την με αρ. 1924/19-2-2014 αίτηση της εκπαιδευτικού Φραγκούλη Ασπασίας για 

χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.  

5. Την με αρ. 1494/10-2-2014 αίτηση του εκπαιδευτικού Κυριάκου Γεωργίου για 

χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. 

6. Την με αρ. 1879/19-2-2014 αίτηση του εκπαιδευτικού Αποστόλου Δημητρίου για 

χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. 

7. Την με αριθμ. 13/17-1-2014 πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων του 2ου Δ.Σ. 

Άμφισσας.  

8. Την με αρ. 1611/12-2-2014 αίτηση του εκπαιδευτικού Αγγέλη Επαμεινώνδα για 

χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.  

9. Την υπ’ αρ. 31/9-1-2014 πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας. 

 

 

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 με αμοιβή στη 

Φραγκούλη Ασπασία, εκπαιδευτικό Π.Ε. 70 του Ειδικού Δ.Σ. Θήβας 

προκειμένου να διδάξει στα πλαίσια του Προγράμματος  Μεταπτυχιακών 

Σπουδών «Ειδική Αγωγή» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από 10-2-2014 

έως 30-6-2014 για συνολικά 16 ώρες. Το έργο αυτό θα προσφερθεί εκτός του 

υποχρεωτικού ωραρίου της στην υπηρεσία και δε θα αντιβαίνει στα 

καθήκοντά της ως εκπαιδευτικού.  

2. Τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον  

Κυριάκου Γεώργιο, εκπαιδευτικό Π.Ε. 70 του Δ.Σ. Οινοφύτων, προκειμένου 

να εργαστεί ως παραδοσιακός μουσικός σε πολιτιστικές εκδηλώσεις για 

συνολικά 8 ώρες ανά μήνα. Αυτές θα πραγματοποιούνται  εκτός του 

υποχρεωτικού ωραρίου του στην υπηρεσία και δε θα αντιβαίνουν στα 

καθήκοντά του ως εκπαιδευτικού. Η παρούσα άδεια ισχύει αναδρομικά από 

10-2-2014 και έως 10-2-2015. 

3. Τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον 

Αποστόλου Δημήτριο, αναπληρωτή εκπαιδευτικό Π.Ε. 18.41 του Δ.Σ. 

Αράχωβας, προκειμένου να διδάξει ως εκπαιδευτικός στα πλαίσια του  

προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» για τα «Εργαστήρια 

Δημιουργικής Απασχόλησης Ε.Δ.Α.Μ.» του 2ου Δ.Σ. Άμφισσας. Η 

διδασκαλία θα διαρκεί 2 ώρες ανά εβδομάδα και θα πραγματοποιείται εντός 

του χώρου του σχολείου, μετά τη λήξη του πρωινού υποχρεωτικού 

προγράμματος. Η παρούσα άδεια ισχύει αναδρομικά από 19-2-2014 και έως 

21-6-2014. 



4. Την τροποποίηση της χορηγηθείσας άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου 

με αμοιβή προς τον Αγγέλη Επαμεινώνδα, σύμφωνα με την 31η/9-1-2014 

Πράξη του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας, ως προς τη λήξη της ως εξής:    

 Χορηγηθείσα άδεια «… χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή 

στον Αγγελή Επαμεινώνδα Π.Ε. 19 του 2ου Δ.Σ. Ορχομενού προκειμένου να 

εργαστεί ως εκπαιδευτικός πληροφορικής στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης . 

Το έργο αυτό θα προσφέρεται από 13-1-2014 έως 30-04-2014, εκτός του 

υποχρεωτικού ωραρίου του στην υπηρεσία, για συνολικά έξι (06) ώρες την 

εβδομάδα και δε θα αντιβαίνει στα καθήκοντά του ως εκπαιδευτικού. Η 

παρούσα άδεια ισχύει αναδρομικά από 13-1-2014 και έως τη λήξη του 

προσφερόμενου έργου. 

 Τροποποιημένη άδεια Προτείνεται η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού 

έργου με αμοιβή στον Αγγελή Επαμεινώνδα Π.Ε. 19 του 2ου Δ.Σ. Ορχομενού 

προκειμένου να εργαστεί ως εκπαιδευτικός πληροφορικής στα Κέντρα Δια 

Βίου Μάθησης . Το έργο αυτό θα προσφέρεται από 13-1-2014 έως 16-02-

2014, εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου του στην υπηρεσία, για συνολικά έξι 

(06) ώρες την εβδομάδα και δε θα αντιβαίνει στα καθήκοντά του ως 

εκπαιδευτικού. Η παρούσα άδεια ισχύει αναδρομικά από 13-1-2014 και έως 

τη λήξη του προσφερόμενου έργου. 

 

5. Τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον Αγγέλη 

Επαμεινώνδα Π.Ε. 19 του 2ου Δ.Σ. Ορχομενού προκειμένου να εργαστεί ως 

εκπαιδευτικός πληροφορικής στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης . Το έργο αυτό 

θα προσφέρεται από 17-2-2014 έως 30-06-2014, εκτός του υποχρεωτικού 

ωραρίου του στην υπηρεσία, για συνολικά δέκα (10) ώρες την εβδομάδα και 

δε θα αντιβαίνει στα καθήκοντά του ως εκπαιδευτικού. Η παρούσα άδεια 

ισχύει αναδρομικά από 17-2-2014 και έως τη λήξη του προσφερόμενου έργου. 

 
 

 


