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Θέμα: «Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας  σε Ε.Ε.Π. &  
             Ε.Β.Π.»  
 
        Με αφορμή υποβληθέντα  στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Πελοποννήσου αιτήματα του Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού και  Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για χορήγηση 
άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
Ι. Ως άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή νοείται η  περιστασιακή 
απασχόληση περιορισμένης χρονικής διάρκειας (είτε πρόκειται για σύμβαση 
έργου  ή εξαρτημένη εργασία είτε για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών) η οποία 
αποβλέπει κυρίως στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και στη 
συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Τέτοια απασχόληση συντρέχει και 
όταν το ιδιωτικό έργο/εργασία ασκείται εμμέσως από τον εκπαιδευτικό δηλαδή 
μέσω οικονομικού προσώπου του οποίου έχει τον έλεγχο (Δ2/14543/2003   
εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.). Ενώ η σταθερή, διαρκής  και συστηματική απασχόληση του 
εκπαιδευτικού με οικονομική δραστηριότητα από την οποία επιδιώκεται η 
προσπόριση οικονομικών ωφελημάτων συνιστά άσκηση ελεύθερου 
επαγγέλματος, το οποίο δε συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του 
δημόσιου υπαλλήλου (378/2002 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους).  
        Η απαγόρευση άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή δεν αφορά τις 
συγγραφικές και επιστημονικές ασχολίες του υπαλλήλου. 
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        Δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο εκπαιδευτικό η κατ΄ επάγγελμα άσκηση 
εμπορίας (άρθρο 31§3 του Υ.Κ.) καθώς και η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων                      
(Ν. 1566/85 άρθρο 13§9). 
       Επιπλέον, απαγορεύεται δημόσιοι  εκπαιδευτικοί να διδάξουν σε Ιδιωτικά 
Σχολεία και Φροντιστήρια (Ν. 1566/85 άρθρο 14§16) και συνεπώς δεν χορηγείται 
άδεια. Διευκρινίζεται ότι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δύνανται να διδάσκουν 
υπερωριακά στο σχολείο τους ή σε άλλα σχολεία, όχι όμως και σε φροντιστήρια.   
       Επίσης, επιτρέπεται στον υπάλληλο η εκμετάλλευση Δ.Χ. αυτοκινήτου μόνο με 
εκμίσθωση και με την προϋπόθεση να απέκτησε τούτο αποκλειστικά  είτε με 
γονική παροχή είτε λόγω κληρονομικής διαδοχής (άρθρο 31§5 του Ν. 3528/2007                       
η οποία προστέθηκε με την διάταξη του άρθρου 20§4 του Ν. 3801/2009).  
       Σύμφωνα δε με τη διάταξη του εδ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του                           
Ν. 3528/2007 υπάλληλος μπορεί να μετέχει στη διοίκηση Ανώνυμης Εταιρείας                        
ή Γεωργικού Συνεταιρισμού μετά από άδεια  του οικείου Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου. Ενώ απαγορεύεται ρητά το να μετέχει σε οποιαδήποτε εμπορική 
εταιρεία προσωπική (ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη), περιορισμένης ευθύνης ή 
κοινοπραξία ή να είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος Α.Ε. ή διαχειριστής 
οποιασδήποτε εμπορικής εταιρίας (Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.) 
      Εξάλλου ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώνει στην Υπηρεσία του τη 
συμμετοχή του σε Ν.Π.Ι.Δ οποιασδήποτε μορφής εκτός των σωματείων και των 
κοινωφελών ιδρυμάτων. 
 
ΙΙ. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση ανάθεσης διδακτικού 
έργου ως Επιστημονικοί ή Εργαστηριακοί Συνεργάτες, Εκπαιδευτικοί Ειδικών 
Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) σε Τ.Ε.Ι. ή την Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., σε  Δημόσια Ι.Ε.Κ., Σχολές 
Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., Τ.Ε.Ι., Δημοτικά Ωδεία θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση 
για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή στο οικείο Συμβούλιο  (δια της οικείας 
Διεύθυνσης Π.Ε. ή Δ.Ε.) προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική άδεια. 
        Επίσης, χορηγείται άδεια στους εκπαιδευτικούς προκειμένου να διδάξουν σε 
ιδιωτικά  Ι.Ε.Κ- με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι επισυνάπτεται στην αίτηση και 
βεβαίωση για το ύψος της αμοιβής όπως και σε Κ.Ε.Κ. & Εργαστήρια Ελευθέρων 
Σπουδών.   
 
         Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας 
άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας από Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. (μόνιμους, προσωρινούς 
αναπληρωτές, ωρομίσθιους) πρέπει να υποβάλλονται στο αρμόδιο Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο πριν την έναρξη του έργου ή της εργασίας έτσι ώστε η Υπηρεσία να 
έχει επαρκή χρόνο προκειμένου να αποφανθεί για την χορήγηση ή μη αυτής.  Η 
οποιαδήποτε δε καθυστέρηση της Υπηρεσίας να απαντήσει σε σχετική αίτηση του 
υπαλλήλου, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σιωπηρή συναίνεση. Επίσης δε νοείται 
έγκριση της εργασίας  ή του έργου κατά τη διάρκεια της παροχής τους ή μετά 
(αριθ. πρωτ. 55017/Δ2/1-6-2006 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με θέμα: «Διαβίβαση 
επιστολής και επισημάνσεων του Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού 
Συμβουλίου του ΥΠΕΣΔΑ»). 



 

       Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο εξετάζει το αίτημα χορήγησης 
άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας από τον δημόσιο υπάλληλο, ελέγχει 
πέραν του εάν η εξωυπηρεσιακή δραστηριότητα συμβιβάζεται με τα υπηρεσιακά 
του καθήκοντα και δεν παρεμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του και 
το αν θίγονται οικονομικά έστω και έμμεσα άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι ή 
κατηγορίες εργαζομένων παρέχοντας στον δημόσιο υπάλληλο τη δυνατότητα να 
ασκεί παράλληλα με το κύριο επάγγελμά του και άλλο επάγγελμα (σχετικό το 
αριθ. 191928/Ε2/26-11-2014 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.). 

 
ΙΙΙ.Νομοθετικό πλαίσιο 
 
         Με το άρθρο 31 του Υ.Κ. (Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α΄), που εφαρμόζεται και 
στο Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. (με οποιαδήποτε σχέση συνδέονται με το δημόσιο: μόνιμοι, 
αναπληρωτές, ωρομίσθιοι) παρέχεται, κατ εξαίρεση, η δυνατότητα άσκησης 
ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).  
       Η άδεια χορηγείται από το αρμόδιο όργανο εφόσον:  
1. Προηγουμένως έχουν καλυφθεί οι ανάγκες των Δημόσιων Σχολείων με  
    υπερωριακή διδασκαλία (Ν. 1566/85 άρθρο 14 παρ. 16). 
2.Το έργο/εργασία είναι συμβατό  με τα καθήκοντα της θέσης του Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.  
    και δεν προκαλεί σύγκρουση του ιδιωτικού συμφέροντος με αυτό της Υπηρεσίας  
    και γενικότερα θα πρέπει να μη μειώνει το κύρος της Υπηρεσίας. 
3.Το έργο/εργασία δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της Υπηρεσίας δηλαδή  
    των καθηκόντων του Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. Έτσι η παρεμπόδιση αφορά τον ημερήσιο  
    χρόνο άσκησης του ιδιωτικού έργου, την κόπωση του εκπαιδευτικού κ.λ.π 
4. Η απασχόληση δύναται να υπερβαίνει τις 10 ώρες την εβδομάδα (63880/Ε1/     
    23-04-2015 έγγραφο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.) 
5. Δεν θίγονται οικονομικά έστω και έμμεσα άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι                               
    ή κατηγορίες εργαζομένων, παρέχοντας το δικαίωμα στο δημόσιο υπάλληλο να  
    ασκεί παράλληλα με το κύριο επάγγελμά του και άλλο επάγγελμα. 
 
IV. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

 
    Ο/Η ενδιαφερόμενος/η Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. καταθέτει την αίτηση του/της στη 
Σχολική Μονάδα/Υπηρεσία, που υπηρετεί η οποία στη συνέχεια τη διαβιβάζει 
στην οικεία Δ/νση Π.Ε. ή Δ.Ε. για να υποβληθεί στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Πελοποννήσου. 
 
   Συγκεκριμένα, στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής: 
1. Ο ιδιώτης εργοδότης ή φορέας απασχόλησης.  
 
2. Οι συνολικές ώρες απασχόλησης του/της αιτούντα/σας και αναλυτικά η  
    εβδομαδιαία κατανομή τους με το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησής  
    του/της. 
 



 

3. Το ύψος της αμοιβής του με τις προϋποθέσεις:   α) Οι κάθε είδους πρόσθετες  
    αποδοχές ή απολαβές δεν είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των  
    αποδοχών της οργανικής θέσης ή για την περίπτωση των προσ. αναπληρωτών  
    της προσωρινής τους τοποθέτησης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου  
    104 του Συντάγματος. 
    β) Οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές δεν  
    υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου,  
    σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4354/2015 (Α΄176) και  την αριθ.  2/31029/ΔΕΠ/  
    06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) Εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με θέμα «Παροχή οδηγιών  
    για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Β΄ του Ν. 4354/2015». 
4.Βεβαίωση του Διευθυντή/ντριας -Προϊσταμένου/νης της Σχολικής Μονάδας/  
   Υπηρεσίας στην οποία θα δηλώνεται ότι η επιπλέον έμμισθη απασχόληση  
   του/της αιτούντα/σας δεν παρακωλύει το εκπαιδευτικό του/της έργο. 
 
 
  V. Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή στα παρακάτω σημεία: 

 
1. Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται στο  
    οικείο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. πριν την έναρξη του έργου ή της εργασίας.  
 
2. Χορήγηση άδειας με αναδρομική ισχύ δεν είναι δυνατή. 
 
3. Τυχόν προγενέστερες ημερολογιακά αποφάσεις του οικείου Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. για  
    χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή οι οποίες  
    είναι γενικές και αόριστες υπό την έννοια του ότι δεν προσδιορίζουν    
    επακριβώς το είδος της απασχόλησης ή το χρονικό διάστημα που αυτή αφορά  
    ή το ύψος της αμοιβής ουδεμία ισχύ πλέον έχουν. 
 
4. Εφόσον παρέχεται έργο ή παρέχονται υπηρεσίες με τη μορφή της εθελοντικής    
    προσφοράς (χωρίς αμοιβή) σε οποιοδήποτε Φορέα (Σύλλογο, Οργάνωση) δεν     
    απαιτείται η υποβολή αιτήματος χορήγησης άδειας από το οικείο ΠΥΣΕΕΠ.    
    Κρίνεται ωστόσο σκόπιμο για λόγους προστασίας του υπαλλήλου από    
    μεταγενέστερες κακόβουλες ενέργειες τρίτων να ενημερώνεται εγκαίρως η       
    Υπηρεσία με σχετική αναφορά του εθελοντή για το συγκεκριμένο αυτό είδος  
    προσφοράς έργου (εθελοντική προσφορά και χωρίς αμοιβή). 
    
       Σημειώνεται ότι για τους Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. που είναι αποσπασμένοι σε άλλη 
Διεύθυνση Π.Ε.-Δ.Ε. ή Υπηρεσία ή φορέα, αρμόδιο για την χορήγηση της άδειας 
είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο όπου υπηρετούν. 
 

    Τέλος, επισημαίνεται ότι η άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή 
χωρίς την άδεια της Υπηρεσίας του υπαλλήλου αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα 
(σύμφωνα με την περίπτωση κε της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του 
Ν.3528/2007, ΦΕΚ Α΄ 26, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του 



 

Ν.4325/2015 ΦΕΚ Α΄  47, και ορίζεται ότι: «Απαρίθμηση πειθαρχικών 
παραπτωμάτων  1. Πειθαρχικά παραπτώματα είναι: (...) κε) η άσκηση εργασίας  ή 
έργου με αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας...», συνεπώς η εν λόγω 
υπαίτια παράλειψη τυγχάνει ικανή προς καταλογισμό και ενέχει τα στοιχεία 
διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος). 

 
     Παρακαλούνται οι αποδέκτες του παρόντος εγγράφου να ενημερώσουν 

ενυπόγραφα το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και το Ειδικό Βοηθητικό 
Προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές  ή στις σχολικές τους μονάδες.  
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 
 
 

   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 


