
ΘΕΜΑ 7ο 

«Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου» 
(11290 και 11291/04-11-2015) 

Το ΠΥΣΠΕ 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. 10941/29-10-2015 αίτηση του εκπαιδευτικού Ταμπούκα Ιωάννη για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου άνευ αμοιβής.  

5. Την με αρ. 11147/03-11-2015 αίτηση της Μαζοπούλου Ιοκάστης, ΕΕΠ, ψυχολόγου για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με 

αμοιβή. 

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 στον Ταμπούκα Ιωάννη, εκπαιδευτικό Π.Ε. 11, που υπηρετεί στο Δ.Σ. 

Καπαρελλίου προκειμένου να εργαστεί ως προπονητής στις ακαδημίες μπασκετ του «Ε.Σ. Κάδμος» για τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως. Το έργο 

αυτό θα προσφέρεται από 10/09/2015 έως 20/06/2016  εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου του στην υπηρεσία και δε θα αντιβαίνει στα 

καθήκοντά του ως εκπαιδευτικού. Η παρούσα άδεια ισχύει αναδρομικά από 29/10/2015 και έως τη λήξη του προσφερόμενου έργου. 

2. Τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στη Μαζοπούλου Ιοκάστη, ψυχολόγο ΕΕΠ, που υπηρετεί στο  Ειδικό Δ.Σ. 

Θήβας, προκειμένου να εργαστεί στη λογοθεραπεύτρια Πατσιούλη Μαγδαληνή με έδρα το Λαγκαδά Θες/νίκης και παράρτημα στην Αθήνα, 

Αρκαδίας 9, Γέρακας, ως ψυχολόγος για δέκα (10) ώρες την εβδομάδα. Το έργο αυτό θα προσφέρεται από 02/11/2015 έως 30/06/2016, εκτός 

του υποχρεωτικού ωραρίου της στην υπηρεσία και δε θα αντιβαίνει στα καθήκοντά της ως εκπαιδευτικού. Η παρούσα άδεια χορηγείται 

αναδρομικά από 03/11/2015 μέχρι τη λήξη του προσφερόμενου έργου. 

Στο  σημείο  αυτό  και  αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Η πράξη αυτή αφού αναγνώσθηκε, 

βεβαιώθηκε και επικυρώθηκε, υπογράφεται. 
 


