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ΘΕΜΑ: «Διαδικαςία χορήγηςησ αδειών άςκηςησ ιδιωτικοφ ζργου ή εργαςίασ» 
 
        Προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ αμεςότερθ και αποτελεςματικότερθ ολοκλιρωςθ τθσ 
διαδικαςίασ εξζταςθσ αιτθμάτων για τθν χοριγθςθ αδειϊν άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου ι 
εργαςίασ ςε μόνιμουσ και προςωρινοφσ/ζσ αναπλθρωτζσ/τριεσ κλάδων και ειδικοτιτων 
Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Ε.Π.) κακϊσ επίςθσ και Ειδικοφ Βοθκθτικοφ 
Προςωπικοφ (Ε.Β.Π.) που υπθρετοφν ςε χολικζσ Μονάδεσ (Γενικισ Αγωγισ & Ε.Α.Ε.) αλλά 
και ςε υποςτθρικτικζσ δομζσ τθσ οικείασ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΚΕ.Δ.Δ.Τ., ςτθρίξεισ, Ε.Δ.Ε.Α.Τ.), απαιτοφνται δεςμευτικά, 
για τθν ειςαγωγι των προσ εξζταςθ αιτθμάτων ςτο αρμόδιο Τπθρεςιακό υμβοφλιο 
(Περιφερειακό Τπθρεςιακό υμβοφλιο Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ-Π.Τ..Ε.Ε.Π. 
Πελοποννιςου) τα εξισ: 
 
1. Η αίτθςθ να φζρει υποχρεωτικά θμερομθνία προγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ ζναρξθσ 

τθσ απαςχόλθςθσ. 
 
2. Να προςδιορίηεται με απόλυτθ ςαφινεια ςτθν αίτθςθ του/τθσ ενδιαφερόμενου/θσ το 

αιτοφμενο χρονικό διάςτθμα, το ωράριο απαςχόλθςθσ, ο φορζασ απαςχόλθςθσ 
(επωνυμία και ζδρα), το είδοσ τθσ απαςχόλθςθσ, ο τόποσ τθσ απαςχόλθςθσ, το φψοσ 
τθσ αμοιβισ (ακακάριςτεσ και κακαρζσ αποδοχζσ) και να γνωςτοποιείται εάν ζχει 
χορθγθκεί ανάλογθ άδεια για το αιτοφμενο χρονικό διάςτθμα.  

 
3. ε περίπτωςθ που ο/θ ενδιαφερόμενοσ/θ εκπαιδευτικόσ τυγχάνει προςωρινόσ/ι 

αναπλθρωτισ/τρια κλάδων και ειδικοτιτων Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ 
(Ε.Ε.Π.) κακϊσ επίςθσ και Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Β.Π.), απαςχολοφμενοσ/θ 
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ΠΡΟ: 1.   Σισ Δ/νςεισ ΠΕ και ΔΕ    
                          Πελοποννιςου 

       (με τθν υποχρζωςθ να κοινοποιθκεί  
               ςε όλεσ τισ χολικζσ Μονάδεσ  
                 Γενικισ Αγωγισ και Ε.Α.Ε.  
        κακϊσ και τισ υποςτθρικτικζσ δομζσ 
                      αρμοδιότθτάσ τουσ) 

         Ζδρεσ τουσ 
 
 
             2.  Κ.Ε.Δ.Δ.Τ. Πελοποννιςου  
                                  Ζδρεσ τουσ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 



ςτο πλαίςιο ςυγκεκριμζνθσ πράξθσ του Ε..Π.Α. (Εταιρικό φμφωνο για το Πλαίςιο 
Ανάπτυξθσ) 2014-2020, απαιτείται να ζχει τεκεί θ προβλεπόμενθ ορκι ςιμανςθ ςε όλα 
τα υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά (ακόλουκο ςθμείο 4) ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 
δθμοςιότθτασ  και προβολισ τθσ κάκε Πράξθσ. 

 
4. Σα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά τα οποία υποχρεοφται να υποβάλλει ςυνοδευτικά τθσ 

αίτθςισ του/τθσ  ο/θ ενδιαφερόμενοσ/θ εκπαιδευτικόσ κλάδων και ειδικοτιτων 
Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Ε.Π.) κακϊσ επίςθσ και Ειδικοφ Βοθκθτικοφ 
Προςωπικοφ (Ε.Β.Π.), αφοροφν:  

    α. Βεβαίωςθ του φορζα απαςχόλθςθσ ςτθν οποία ρθτϊσ κα ορίηεται ότι θ ζναρξθ τθσ 
απαςχόλθςθσ δεν κα πραγματοποιθκεί πριν τθν λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ από το 
κατά τθν κείμενθ νομοκεςία αρμόδιο όργανο τθσ Διοίκθςθσ (Περιφερειακόσ 
Διευκυντισ Π.Ε. & Δ.Ε. Πελοποννιςου).                                   

  β. Τπεφκυνθ Διλωςθ (του  άρκρου 8 του Ν.1599/1986, ΦΕΚ 75 Αϋ) ςτθν οποία κα 
δθλϊνεται ότι: κα προςκομίςει αντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ παροχισ ζργου ι εργαςίασ 
όταν αυτι ςυναφκεί, θ θμερομθνία ζναρξθσ του ζργου ι τθσ απαςχόλθςθσ όςο και 
αυτι τθσ υπογραφισ δεν κα είναι προγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ χοριγθςθσ τθσ 
ςχετικισ άδειασ από τθν Τπθρεςία, δεν κα παρζχει υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ, 
ςυμβουλευτικισ ι κεραπείασ ςε μακθτζσ/τριεσ τθσ χολικισ Μονάδασ υπθρζτθςισ 
του/τθσ αλλά οφτε και ςτουσ γονείσ αυτϊν.  
γ. Βεβαίωςθ από τον/τθν Διευκυντι/ντρια ι Προϊςτάμενο/θ τθσ χολικισ Μονάδασ 
υπθρζτθςθσ (και ςε περίπτωςθ διάκεςθσ και ςε ζτερεσ χολικζσ Μονάδεσ από το 
ςφνολο αυτϊν) όπου κα δθλϊνεται ότι: ο/θ ενδιαφερόμενοσ/θ εκπαιδευτικόσ με τθν 
χοριγθςθ τθσ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου  ι εργαςίασ δεν παρακωλφεται με 
κανζνα τρόπο θ άςκθςθ των κακθκόντων του/τθσ (διδακτικϊν ι υπθρεςιακϊν) ςτθ 
χολικι Μονάδα υπθρζτθςισ του/τθσ, δεν τίκεται κζμα ανάκεςθσ υπερωριακισ 
απαςχόλθςθσ κακόςον δεν ζχει αρνθκεί τθν ανάκεςθ αυτισ ενϊ οι τυχόν ανάγκεσ τθσ 
χολικισ Μονάδασ για ανάκεςθ υπερωριακισ απαςχόλθςθσ ζχουν καλυφκεί.    

 
      Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα θ υποχρεωτικότθτα για ιεραρχικι υποβολι όλων των 
προβλεπόμενων δικαιολογθτικϊν του/τθσ ενδιαφερόμενου/νθσ εκπαιδευτικοφ κακϊσ 
επίςθσ και θ αναγκαιότθτα για τθν άςκθςθ προλθπτικοφ διοικθτικοφ ελζγχου αυτϊν από 
μζρουσ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ και τθν άμεςθ αποςτολι τουσ μζςω 
υπθρεςιακισ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ (e mail) με τθν χριςθ ψθφιακισ υπογραφισ 
(digital signature). 
 
        Συχόν μθ τιρθςθ των ανωτζρω οδθγιϊν κα ζχει ςαν ςυνζπεια τθ μθ ειςαγωγι προσ 
ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ και των δικαιολογθτικϊν αυτισ ςτο αρμόδιο Τπθρεςιακό 
υμβοφλιο (Περιφερειακό Τπθρεςιακό υμβοφλιο Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ-
Π.Τ..Ε.Ε.Π. Πελοποννιςου) και τθν αμελλθτί επιςτροφι τουσ ςτον/ςτθν 
ενδιαφερόμενο/θ εκπαιδευτικό μζςω τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. 
 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
 
 
 

   ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Ν. ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟ 


