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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή»

Ο Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σης Λέσβου
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.16 του Ν.1566/85.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.7 του Π.Δ.1/2003.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3528/2007(ΦΕΚ 26/9-2-2007/τ.Α΄) «Άσκηση Ιδιωτικού
Έργου με αμοιβή».
4. Την Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/16-10-2002 τ. Β΄) Απόφαση του
Υπουργού Παιδείας «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων των Προϊσταμένων των
Περιφερειακών υπηρεσιών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, των Διευθντών και Υπ/ντών
σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».
5. Το Δ2/7199/12-01-2001 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με θέμα: «Άσκηση ιδιωτικού έργου με
αμοιβή».
6. Το με αρ.πρωτ.77045/Ε1/13-05-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Ερωτήματα σχετικά
με άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου».
7. Το με αριθ. πρωτ.20719/Ε1/07-02-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Διευκρίνιση
σχετικά με τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή».
8. Το με αρ.πρωτ.128433/Ε3/27-07-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ.
9. Την με αριθ. 251/98 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
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10. Τις αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών για
χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
11. Τη βεβαίωση του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας/υπηρεσίας των
ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, ότι η εξωδιδακτική απασχόληση που αιτούνται, θα
πραγματοποιηθεί σε ώρες εκτός λειτουργίας του σχολείου/υπηρεσίας τους, δεν παρακωλύει
το έργο τους και την ομαλή λειτουργία της σχολικής τους μονάδας/υπηρεσίας τους.
12. Την πρόταση του ΠΥΣΔΕ Λέσβου, όπως διατυπώθηκε στην Πράξη του αρίθμ. 6/29-03-2021,
όπου γνωμοδοτεί θετικά για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου στους κάτωθι
εκπαιδευτικούς:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Χ ο ρ η γ ο ύ μ ε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην κ. ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
αναπληρώτρια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ88.01 του 1ου ΕΠΑΛ ΜΟΥΔΡΟΥ για να διδάξει
στο ΔΙΕΚ ΛΗΜΝΟΥ το μάθημα «ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» και το μάθημα
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ» 8 ώρες εβδομαδιαίως ( Δευτέρα
17:15-19:40 και Τρίτη 15:30-19:40) για το διάστημα από 01/03/2021 έως 30/06/2021
Η άδεια παρέχεται σε ώρες και μέρες που δεν παρακωλύονται οι εκπαιδευτικές
υποχρεώσεις της στο σχολείο .
2. Χ ο ρ η γ ο ύ μ ε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην κ. ΧΟΝΔΡΟΥΔΗ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ αναπληρώτρια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ88.04 του 1ΟΥ ΕΠΑΛ ΜΟΥΔΡΟΥ για
να διδάξει στο ΔΙΕΚ ΛΗΜΝΟΥ το μάθημα «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ» για 2 ώρες εβδομαδιαίως ( Δευτέρα 15:30-17:05)
για το διάστημα από 01/03/2021 έως 30/06/2021. Η άδεια παρέχεται σε ώρες και
μέρες που δεν παρακωλύονται οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις της στο σχολείο .
3. Χ ο ρ η γ ο ύ μ ε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην κ. ΜΑΡΙΓΛΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ87.09-ΠΕ06 του 2ΟΥ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ για να
διδάξει στο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ για 2 ώρες την εβδομάδα το μάθημα «ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ » για
το διάστημα από 09-3-2021 έως 30/06/2021.Η άδεια παρέχεται σε ώρες και μέρες που
δεν παρακωλύονται οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις της στο σχολείο .
4. Χ ο ρ η γ ο ύ μ ε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην κ. ΧΡΟΝΗ ΣΟΦΙΑ
εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 του 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ για την συμμετοχή της ως
επιμορφώτρια στο πλαίσιο υλοποίησης της επιμορφωτικής φάσης των υποέργων 2-6
της πράξης «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ –ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΜΙS
5022549 του ΙΕΠ , για συνολική διάρκεια 32 ωρών ( 5 εβδομάδες συνολικά) για την
περίοδο από 18-3-2021 έως 31/8/2021. Η άδεια παρέχεται σε ώρες και μέρες που δεν
παρακωλύονται οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις της στο σχολείο .
5. Χ ο ρ η γ ο ύ μ ε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην κ. ΚΙΑΣΣΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 του 1ΟΥ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ για την συμμετοχή
της ως επιμορφώτρια στο πλαίσιο υλοποίησης της επιμορφωτικής φάσης των
υποέργων 2-6 της πράξης «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ –ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΜΕ ΜΙS 5022549 του ΙΕΠ , για συνολική διάρκεια 32 ωρών ( 5 εβδομάδες συνολικά)
για την περίοδο από 22-3-2021 έως 31/08/2021. Η άδεια παρέχεται σε ώρες και μέρες
που δεν παρακωλύονται οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις της στο σχολείο .
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6. Χ ο ρ η γ ο ύ μ ε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην κ. ΜΠΑΤΣΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ αναπληρώτρια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ83 του 1ου ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ για
να απασχοληθεί ως εκπαιδεύτρια και ως επόπτρια τηλεκατάρτισης στο ΚΕΚ APOPSI
στο πρόγραμμα
« ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ» στο πλαίσιο του έργου
«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ,ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ με κωδικό ΟΠΣ 5034827 του Ε.Π
ανταγωνιστικότητα , επιχειρηματικότητα και καινοτομία» που θα υλοποιηθεί στη
Λέσβο για 100 ώρες για το διάστημα από 22/03/2021 έως 10/06/2021. Η άδεια
παρέχεται σε ώρες και μέρες που δεν παρακωλύονται οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις
της στο σχολείο .
7. Χ ο ρ η γ ο ύ μ ε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην κ. ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
αναπληρώτρια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ87.09 του 2ΟΥ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ για να διδάξει
στο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ για 2 ώρες την εβδομάδα( 17:00-18:25) το μάθημα « ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΑΣ » το διάστημα από 18/03/2021 έως 30/06/2021. Η άδεια παρέχεται
σε ώρες και μέρες που δεν παρακωλύονται οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις της στο
σχολείο .
8. Χ ο ρ η γ ο ύ μ ε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον κ. ΜΑΡΙΝΟ ΘΕΟΔΩΡΟ
αναπληρωτή εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ05 του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ για να διδάξει στο
ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ για 2 ώρες την εβδομάδα (17:00-18:25) το μάθημα «ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΤΗΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ –ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ -CHEF» για το διάστημα
από 17/03/2021 έως 30/06/2021. Το μάθημα διεξάγεται με την μέθοδο της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης .Η άδεια παρέχεται σε ώρες και μέρες που δεν
παρακωλύονται οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις του στο σχολείο .
9. Χ ο ρ η γ ο ύ μ ε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον κ. ΣΟΥΓΛΑΝΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗ εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86 του 1ΟΥ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ( ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ) για να απασχοληθεί 1) ως επιμορφωτής στο πλαίσιο υλοποίησης
της Β επιμορφωτικής φάσης του πακέτου εργασίας «ΠΕ.2.2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Β ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΦΑΣΗ» των υποέργων 2-6 της
πράξης « ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ σε θέματα μαθητείας»
MIS5008057, το σχολικό έτος 2020-2021 για 18 ώρες συνολικά και για το διάστημα
από 23/3/2021 έως 31/08/2021. 2) για να διδάξει στο ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ στη
Μυτιλήνη το μάθημα «ΠΑΔ» στο πλαίσιο του αυτοχρηματοδοτούμενου
προγράμματος « ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ
(ΠΕΣΥΠ)ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021 που υλοποιείται από την ΑΠΑΙΤΕ στη Μυτιλήνη
για 50 ώρες συνολικά και για το διάστημα από 23/03/2021 έως 28/05/2021.Η άδεια
παρέχεται σε ώρες και μέρες που δεν παρακωλύονται οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις
του στο σχολείο .
10. Χ ο ρ η γ ο ύ μ ε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον κ. ΗΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ
εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ82-ΠΕ86 του 1ου ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ(ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΗΣ ) για να διδάξει στο ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ στη Μυτιλήνη το μάθημα «ΠΑΔ» στο
πλαίσιο του αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος « ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ)ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021
που υλοποιείται από την ΑΠΑΙΤΕ στη Μυτιλήνη για 7.5 ώρες την εβδομάδα και σε
ώρες ( 16:00-17:30) και για το διάστημα από 12/04/2021 έως 28/05/2021.Η άδεια
παρέχεται σε ώρες και μέρες που δεν παρακωλύονται οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις
του στο σχολείο .
11. Χ ο ρ η γ ο ύ μ ε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον κ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΙΑΚΩΒΟ εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ για
να εργαστεί ως επιμορφωτής στην πράξη «ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΟΛΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)» με κωδικό ΟΠΣ
5070524 του επιχειρησιακού προγράμματος
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«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 20142020» , η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ)
και συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς . Η πράξη υλοποιείται από 8 ιδρύματα
( ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ , ΑΠΘ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ). Η
απασχόληση θα είναι για 8 εβδομάδες ( 10 ΩΡΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ 10 ΩΡΕΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ , ΣΥΝΟΛΙΚΑ 20 ΩΡΕΣ) για το χρονικό διάστημα από 22/03/2021 έως 3006-2021. Η άδεια παρέχεται σε ώρες και μέρες που δεν παρακωλύονται οι
εκπαιδευτικές υποχρεώσεις του στο σχολείο .

12. Χ ο ρ η γ ο ύ μ ε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην κ. ΑΔΑΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ αναπληρώτρια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ87.09 του 2Ου ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
για να διδάξει στο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ για 2 ώρες την εβδομάδα( 15:30-17:55) το
μάθημα « ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ » το
διάστημα από 08/03/2021 έως 30/06/2021. Η άδεια παρέχεται σε ώρες και μέρες
που δεν παρακωλύονται οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις της στο σχολείο .

Ο Δ/ΝΤΗΣ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΛΛΗΣ

