
ΘΕΜΑ 3
ο
 

«Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου» 
(1729 και 1730 /17-2-2015) 

 

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. 

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. 1194/6-2-2015 αίτηση της εκπαιδευτικού ΠΕ 70 Τσιτσιρίγκα Ιωάννας 

για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. 

5. Την με αρ. 1679/17-2-2015 αίτηση της εκπαιδευτικού ΠΕ 19 Γεωργιτζίκη 

Ναταλίας – Θεόκλειας για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. 

6. Την με αρ. 1595/13-2-2015 αίτηση της εκπαιδευτικού ΠΕ 70 Ντεζέ Αικατερίνης 

για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. 

 

 

 

 

 

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 στην 

Τσιτσιρίγκα Ιωάννα, αποσπασμένη εκπαιδευτικό Π.Ε. 70 του Δ.Σ. 

Ακραιφνίου, προκειμένου να εργαστεί ως εκπαιδευτικός- 

επιμορφώτρια για το ΙΠΕΜ-ΔΟΕ. Το έργο αυτό θα προσφέρεται έως 

και 31/3/2015 εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου της στην υπηρεσία 

έως (8) οκτώ ώρες και δε θα αντιβαίνει στα καθήκοντά της ως 

εκπαιδευτικού. Η παρούσα άδεια ισχύει αναδρομικά από 6-2-2015 και 

έως τη λήξη του προσφερόμενου έργου. 

2. Τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στη 

Γεωργιτζίκη Ναταλία - Θεόκλεια, εκπαιδευτικό Π.Ε. 19 του 2ου Δ.Σ. 

Αλιάρτου προκειμένου να διδάξει ως εκπαιδευτικός ΠΕ 19 στο ΚΔΒΜ 

Ορχομενού. Το έργο αυτό θα προσφέρεται έως 6/5/2015, εκτός του 

υποχρεωτικού ωραρίου του στην υπηρεσία, για συνολικά τρεις (03) 

ώρες την εβδομάδα και δε θα αντιβαίνει στα καθήκοντά της ως 

εκπαιδευτικού. Η παρούσα άδεια ισχύει αναδρομικά από 17-2-2015 

και έως τη λήξη του προσφερόμενου έργου. 

3. Τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην Ντεζέ 

Αικατερίνη, εκπαιδευτικό Π.Ε. 70 του 8ο Δ.Σ. Θήβας, προκειμένου να 

εργαστεί ως εκπαιδευτικός- επιμορφώτρια για το ΚΔΒΜ του Δήμου 

Θηβαίων. Το έργο αυτό θα προσφέρεται έως και 30/6/2015 εκτός του 

υποχρεωτικού ωραρίου της στην υπηρεσία έως (10) δέκα ώρες και δε 

θα αντιβαίνει στα καθήκοντά της ως εκπαιδευτικού. Η παρούσα άδεια 

ισχύει αναδρομικά από 13-2-2015 και έως τη λήξη του 

προσφερόμενου έργου. 
 


