
 1 

ΦΙΡΤΙΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ     ΘΗΡΑ  9-10-2008 
Αιρετός ΠΥΣ∆Ε Ν. Κυκλάδων  
 
                          ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ 
       ΤΟΥ Ν.ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 
 
 

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»  
 

ΘΕΜΑ:  «Άσκηση ιδιωτικού  έργου ή εργασίας από εκπαιδευτικούς» 
 
 
 
Συνάδελφοι , 
 
 
Στην  ανανέωση της ενηµέρωσής σας για την άδεια  άσκησης  ιδιωτικού 
έργου, θέµα που απασχολεί πολλούς συναδέλφους κάθε χρόνο, θεωρώ ότι 
πρέπει να προταχθεί η πρόσφατη γνωµοδότηση µε αριθµ.809/2008 της 
Νοµικής  Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό 
Παιδείας στις 23-5-08. 
Συγκεκριµένα στο ερώτηµα της ∆/νσης Προσωπικού Τµήµα Β΄ του ΥΠΕΠΘ, 
αν έχουν δικαίωµα τα ΠΥΣ∆Ε να χορηγούν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε 
µόνιµους εκπαιδευτικούς, προκειµένου αυτοί να διδάξουν ως ωροµίσθιοι σε 
άλλη θέση του δηµόσιου τοµέα, η Νοµική Υπηρεσία απαντά ως εξής: 
« Κάνοντας χρήση της υπ’αριθµ. 251/2007 γνωµοδότησης του Ν.Σ.Κ. και όχι 
των 275, 535/2005 γνωµοδοτήσεων ( τις γνωµοδοτήσεις αυτές καταγράφω 
παρακάτω στις περιπτώσεις Ε΄και Κ΄), σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. Με την υπ’αριθµ. 251/2007 γνωµοδότηση του Ε’ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ. 
έγινε δεκτό ότι η απαγόρευση κατοχής δεύτερης θέσης στον 
δηµόσιο τοµέα ( άρθρα 104 παρ. 1 του Συντάγµατος, 35 του 
Ν.3528/2007 και 1 έως 4 του Ν.1256/1982) κάµπτεται, εφόσον 
συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η δεύτερη 
απασχόληση δεν είναι κατά πλήρες ωράριο εργασίας,  β) η 
καταβαλλόµενη για αυτή ακαθάριστη αµοιβή δεν υπερβαίνει το βασικό 
µισθό του 14ου µισθολογικού κλιµακίου και γ) το σύνολο των καθαρών 
τακτικών απολαβών και από τις δύο απασχολήσεις ή τη θέση και τη 
µερική απασχόληση, δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του βασικού µισθού 
του 8ου µισθολογικού κλιµακίου. 

2. Με το ερώτηµά σας τίθεται ο προβληµατισµός αν δύνανται µόνιµοι 
εκπαιδευτικοί να διδάξουν ως ωροµίσθιοι σε άλλη θέση του δηµόσιου 
τοµέα ( πχ Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.∆., ∆ηµοτικά ωδεία κλπ ). Κατά συνέπεια, 
το ζήτηµα που τίθεται δεν είναι η δυνατότητα χορήγησης από τα ΠΥΣ∆Ε 
άδειας για την άσκηση ιδιωτικού έργου, αλλά αν είναι επιτρεπτή στη 
συγκεκριµένη περίπτωση η κατοχή δεύτερης θέσης ή απασχόλησης στο 
δηµόσιο τοµέα. 
Εν όψει των ανωτέρω, το ως άνω ζήτηµα εµπίπτει στις διατάξεις των 
άρθρων 104 παρ. 1 και 2 του Συντάγµατος, 35 του Ν.3528/2007 και 
παρ.1 και2 του Ν.1256/1982 και επιλύεται στα πλαίσια των 
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ανωτέρω παραδοχών τη υπ’αριθµ. 251/2007 γνωµοδοτήσεως του 
Ν.Σ.Κ.» 
 

 
 
 Γενικά τώρα για την άσκηση ιδιωτικού έργου, η  εγκύκλιος του 
ΥΠΕΠΘ ( αρ.πρωτ.14543/∆2,13-2-2003) κάνει γνωστά τα εξής: 
 Με το άρθρο 31 του Υ.Κ. που εφαρµόζεται αναλογικά και στους 
εκπαιδευτικούς Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης κατά το άρθρο 52 του ν. 
2721/99, προβλέπεται η άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας µε αµοιβή, µετά 
από σύµφωνη αιτιολογηµένη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου (ΠΥΣ∆Ε), 
που χορηγείται από το αρµόδιο όργανο για συγκεκριµένο έργο  ή  εργασία, 
εφόσον το έργο ή η εργασία συµβιβάζεται µε τα καθήκοντα της θέσης 
του εκπαιδευτικού και δεν παρεµποδίζει την οµαλή εκτέλεση της 
υπηρεσίας του, ενώ κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου δεν επιτρέπεται η 
κατ’ επάγγελµα άσκηση εµπορίας. 

            Όπως συνάγεται από τη γραµµατική ερµηνεία και τον σκοπό των 
παραπάνω διατάξεων το υπηρεσιακό συµβούλιο , για να γνωµατεύσει για τη 
χορήγηση της ανωτέρω άδειας, θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα εξής: 

α) Η άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας νοείται ως εξαίρεση και όχι ως 
κανόνας. 

β) Η άσκηση ιδιωτικού έργου µε αµοιβή , συντρέχει στην περίπτωση κατά την 
οποία προκύπτει σταθερή και συστηµατική απασχόληση του εκπαιδευτικού µε 
οικονοµική δραστηριότητα από την οποία επιδιώκεται η προσπόριση 
οικονοµικών ωφεληµάτων. Τέτοια απασχόληση συντρέχει και στην 
περίπτωση κατά την οποία το ιδιωτικό έργο ή εργασία ασκείται όχι µεν ευθέως 
από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό , αλλά εµµέσως από αυτόν µέσω οικονοµικού 
προσώπου του οποίου έχει τον έλεγχο.  

γ) Το έργο ή η εργασία θα πρέπει να είναι συµβατό µε την ειδικότητα του 
εκπαιδευτικού και να µην προκαλεί σύγκρουση του ιδιωτικού του 
συµφέροντος µε το συµφέρον της υπηρεσίας και γενικότερα να µην 
µειώνει το κύρος της υπηρεσίας του.  

δ) Να µην παρεµποδίζει την οµαλή εκτέλεση της υπηρεσίας, δηλ. των 
καθηκόντων του εκπαιδευτικού. Έτσι η παρεµπόδιση π.χ. αφορά τον 
ηµερήσιο χρόνο άσκησης του ιδιωτικού έργου, την κόπωση του εκπαιδευτικού 
κ.λ.π. 

ε) Η άδεια θα χορηγείται µόνο για συγκεκριµένο ιδιωτικό έργο ή εργασία, 
δηλαδή µόνο γι’ αυτό που ρητά προσδιορίζει ο εκπαιδευτικός στην 
αίτησή του και φυσικά όχι αόριστα.  

στ)  Τέλος απαγορεύεται η κατ’ επάγγελµα άσκηση εµπορίας, δηλαδή δεν 
απαγορεύεται η απλή διενέργεια ορισµένων εµπορικών πράξεων, αλλά η 
κτήση της εµπορικής ιδιότητας, που συνιστά πραγµατικό γεγονός, κατά το 
ουσιαστικό κριτήριο , που καθιερώνει το άρθρο 1 του εµπορικού Νόµου, το 
οποίο χρήζει ανάλογης απόδειξης. Συγκεκριµένα, η άσκηση εµπορίας είναι 
πραγµατικό, κατά βάση, γεγονός που προϋποθέτει κατά περίπτωση, την 
έρευνα των επαγγελµατικών συνθηκών.  



 3 

            Επισηµαίνεται , πάντως, ότι για τα ιατρικά καθώς και τα λοιπά 
επαγγέλµατα, στα οποία προέχει ο επιστηµονικός καθαρά χαρακτήρας, δεν 
µπορεί να τεθεί, κατ’ αρχάς, ζήτηµα απόκτησης της εµπορικής ιδιότητας από 
τους επιστήµονες που ασκούν αυτά, αφού η άσκηση του λειτουργήµατός τους 
δεν  είναι , από µόνη της, δυνατή να της προσδώσει  την εµπορική ιδιότητα. 

 

 

 Πιο αναλυτικά αναφέρω παρακάτω τη σχετική νοµολογία, για τις περιπτώσεις 
που απαντώνται συνηθέστερα: 

 

Α. Άρθρο 35 του ν.3528/2007 ΦΕΚ 26/9-2-2007 ( Υπαλληλικός Κώδικας) 

Κατοχή δεύτερης θέσης  

Παραγραφ.1. Απαγορεύεται ο διορισµός υπαλλήλου , µε οποιαδήποτε σχέση, 
σε δεύτερη θέση: 

Α) ∆ηµόσιας υπηρεσίας 

Β) ΝΠ∆∆ 

Γ) ΟΤΑ, συµπεριλαµβανοµένων και των ενώσεων αυτών 

∆) ∆ηµόσιων επιχειρήσεων και οργανισµών  

Ε) Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή 
επιχορηγούνται από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου 
προϋπολογισµού τους ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του µετοχικού 
τους κεφαλαίου. 

 

Β. Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους  (Ν.Σ.Κ.)  

Β΄ Τµήµα  (24-5-2000) 

Μεταξύ άλλων αποφάσισε :  

δ) …επίσης στην παραγραφ.6 του αρθρ.14 του ν.1566/85 ορίζεται ότι άδεια 
άσκησης ιδιωτικού έργου στους εκπαιδευτικούς χορηγείται , εάν 
προηγουµένως καλυφθούν µε υπηρεσιακή διδασκαλία οι ανάγκες των 
δηµόσιων σχολείων. Οι δηµόσιοι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να 
διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία ή φροντιστήρια. 

 

           Γ .Ιδιωτικά ΙΕΚ (Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ, αρ.Πρωτ. ∆2/26341, 10-1-96) 

Μεταξύ άλλων : Οι εκπαιδευτικοί της ∆ηµόσιας Β΄βαθµιας Εκπ/σης µπορούν 
να διδάσκουν σε ιδιωτικά ΙΕΚ , ύστερα βεβαίως από άδεια που χορηγείται 
από το οικείο ΠΥΣ∆Ε. 

Θα πρέπει να συνεκτιµηθούν τα εξής : 

Α) η απασχόληση τους στα ιδιωτικά ΙΕΚ να είναι εκτός ωραρίου 
λειτουργίας του σχολείου που υπηρετούν 
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Β) Αυτή να µην αποβαίνει σε βάρος της εκπ/κης δραστηριότητας στην 
υπηρεσία τους και  

Γ) Η απασχόληση τους στα ιδιωτικά ΙΕΚ να µην υπερβαίνει τις 10 ώρες 
την εβδοµάδα 

(στην αίτηση προς το ΠΥΣ∆Ε πρέπει να επισυνάπτεται και βεβαίωση για το 
ύψος της αµοιβής) 

 

∆. Έργο από εκπαιδευτικούς Ξένων Γλωσσών και Φυσικής 
Αγωγής  

∆εδοµένου ότι στην περιοριστική απαρίθµηση των φροντιστηρίων , δια της 
παρ.2 του άρθρου 63 του ΑΝ.2545/1940 περιλαµβάνονται τα φροντιστήρια 
Ξένων Γλωσσών, δεν είναι κατά νόµο δυνατή η χορήγηση άδειας 
ιδιωτικού έργου µε αµοιβή στους εκπαιδευτικούς Αγγλικών, 
προκειµένου να διδάξουν σε φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών  ( Σχετική 
και η υπ΄αριθµ. 270/1998 ατοµική Γνωµ. Γραφείου Νοµικού Συµβούλου 
ΥΠΕΠΘ). Αντιθέτως, είναι δυνατή η χορήγηση άδειας σε εκπαιδευτικούς 
Φυσικής Αγωγής προκειµένου να διδάξουν σε Αθλητικά Σωµατεία, 
εφόσον αυτά δεν περιλαµβάνονται στην περιοριστική απαρίθµηση των 
φροντιστηρίων , ενώ το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής δεν είναι διδασκόµενο 
σε φροντιστήρια (Σχετ. 5/1998 γνωµ. ΝΣΚ ), (Γνωµοδότηση Ν 251/98) 

 

         Ε. Έργο από εκπαιδευτικούς της Μουσικής 

Στους εκπαιδευτικούς Κλάδου ΠΕ16-Μουσικής είναι δυνατή η χορήγηση 
άδειας ιδιωτικού έργου προκειµένου να διδάξουν σε ωδεία των οποίων 
η ίδρυση προβλέπεται από τις διατάξεις του Β.∆. 16 της 23-12-65/15-1-
66(τ.Α΄/7) προς διάκρισιν των φροντιστηρίων µουσικής ,   δεδοµένου ότι 
ρητά στην παρ. 5 του αρθρ.63 του αυτού ως άνω ΑΝ2545/1940 « δε 
θεωρούνται ως φροντιστήρια µουσικής τα Ωδεία και οι Φιλαρµονικαί 
Μουσικαί» , τηρουµένων  εν πάση περιπτώσει των προϋποθέσεων των 
άρθρων 14 παρ. 16 του ν. 1566/1985 και 77 παρ.2 του Π∆ 611/1977. 
(γνωµοδότηση ΝΣΚ 251/98). 
Στο πλέον πρόσφατο ερώτηµα, στις 3-3-2005 από την∆/νση Προσωπικού 
∆.Ε.του ΥΠΕΠΘ προς το ΝΣΚ, για την δυνατότητα των καθηγητών 
µουσικής ∆.Ε. να διδάσκουν σε ∆ηµοτικά Ωδεία που επιχορηγούνται 
από το Υπουργείο Πολιτισµού, η γνωµοδότηση είναι αρνητική, 
θεωρώντας ότι η διδασκαλία σε αυτά σηµαίνει κατοχή δεύτερης θέσης στο 
∆ηµόσιο ( Γνωµοδότηση 275/2005 του ΝΣΚ, αποδοχή υπουργού στις 28-7-
2005) 
 
 

ΣΤ. Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ, αρ.Πρωτ. ∆2/1272 

Σχετικά µε το αρ. ∆2/1495/2000, 15-3-2000 « […] σας γνωστοποιούµε ότι οι 
µόνιµοι εκπ/κοι κλ.ΠΕ13, Νοµικών-Πολιτικών Επιστηµών , 
νοµιµοποιούνται να ασκούν το επάγγελµα του δικηγόρου ως δεύτερη 
εργασία , χωρίς να προαπαιτείται η χορήγηση της προβλεπόµενης από 
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το αρθρ.31 του ν. 3528/2007 αδείας µε την προϋπόθεση βέβαια ότι δε 
παρεµποδίζεται η οµαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους. 

Η απαγόρευση άσκησης ιδιωτικού έργου επ΄αµοιβή δεν αφορά τις 
συγγραφικές και επιστηµονικές ασχολίες του υπαλλήλου. 

 

Το ΠΥΣ∆Ε δε προβαίνει στην χορήγηση της απαιτούµενης άδειας άσκησης 
ιδιωτικού έργου µε αµοιβή στους εκπ/κους (όπως µηχανοτεχνίτες, 
ηλεκτροτεχνίτες κλπ) στην περίπτωση που οι αιτούντες έχουν στερηθεί την 
άδεια άσκησης του επαγγέλµατος µετά το διορισµό τους στο ∆ηµόσιο 
(∆Ι∆Α∆/Φ.57/97/οικ 24824). 

 

Ζ. Συµµετοχή εκπαιδευτικού σε ετερόρρυθµη–οµόρρυθµη εταιρεία. 

∆Ι∆Α∆/Φ.57.2/129/4165/29-07-2005 και ∆Ι∆Α∆/Φ.57/123/21358/19-11-04. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 32 του ν. 
3528/07, δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο η κατ’ επάγγελµα άσκηση εµπορίας 
και απαγορεύεται σε αυτόν να µετέχει σε οποιαδήποτε εµπορική εταιρεία ( 
προσωπική, περιορισµένης ευθύνης ή κοινοπραξία) ή να είναι διευθύνων ή 
εντεταλµένος σύµβουλος ανωνύµου εταιρείας ή διαχειριστής οποιασδήποτε 
εµπορικής εταιρείας. 

Ειδικότερα σας τονίζουµε ότι ενόψει της κερδοσκοπικής επιδίωξης 
οποιασδήποτε εµπορικής εταιρείας και της συνακόλουθης ανάπτυξης 
εµπορικών συναλλαγών, οι οποίες συνδέονται µε την εµπορική ιδιότητα που 
ρητά απαγορεύεται στους δηµοσίους υπαλλήλους, η κατά το νόµο 
απαγόρευση συµµετοχής του υπαλλήλου σε εταιρείες είναι γενική και σχεδόν 
απόλυτη. Αφορά δηλαδή όλους τους τύπους των εταιρειών, οι οποίες 
υφίστανται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µε µόνη εξαίρεση τη 
δυνατότητα συµµετοχής του υπαλλήλου στη διοίκηση ανώνυµης εταιρείας ή 
γεωργικών συνεταιρισµών. 

Συνεπώς, σύµφωνα µε τα ανωτέρω δεν νοµιµοποιείται δηµόσιος 
υπάλληλος να συµµετέχει µε την ιδιότητα του µετόχου στη δηµιουργία Ο.Ε., 
µε δεδοµένο ότι αυτή αποτελεί προσωπική εµπορική εταιρεία. 

Όσον αφορά τέλος τη δυνατότητα συµµετοχής σε ανώνυµη εταιρεία 
ισχύουν τα παρακάτω: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 32 του ν.3528/2007, µπορεί ο υπάλληλος, µετά 
από άδεια, να µετέχει στη διοίκηση ανωνύµου εταιρείας, χωρίς όµως να είναι 
διευθύνων ή εντεταλµένος σύµβουλος αυτής. 

Απαγορεύεται η απόκτηση από υπάλληλο, σύζυγό του ή ανήλικα τέκνα 
τους µετοχών ανωνύµων εταιρειών που υπάγονται στον ειδικό έλεγχο της 
υπηρεσίας του. 

 

Η.  Άσκηση ιδιωτικού έργου από εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ14.01 
(ιατρός), ΠΕ14.02 (οδοντίατρος) και  ΠΕ12 (µηχανικός). 
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Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 378/2002 γνωµοδότηση του Β’ Τµ. Του 
Ν.Σ.Κ. : «η καθηµερινή, διαρκής, σταθερή και συστηµατική παροχή 
οδοντιατρικών υπηρεσιών έστω και  για τέσσερις (4) ώρες ηµερησίως, 
συνιστά άσκηση του ελεύθερου επαγγέλµατος του οδοντιάτρου, το οποίο δεν 
συµβιβάζεται µε τα καθήκοντα της θέσης του δηµοσίου υπαλλήλου γιατί 
εµπίπτει στον κανόνα της απαγόρευσης που θέτει έµµεσα η διάταξη της παρ. 
1 του άρθρου 31 του Υ.Κ. και όχι στην εξαίρεση.» 

Κατ’ ακολουθία των προαναφερθέντων, όπως είναι φυσικό, εφόσον 
βέβαια συντρέχουν οι αυτές προϋποθέσεις και για τους άλλους δύο κλάδους 
µονίµων εκπαιδευτικών τους ΠΕ14.01 (Ιατρούς) και ΠΕ12 (Μηχανικούς), 
προσήκει η ίδια απάντηση. 

 

Θ.  Άδεια εργασίας για πολύτεκνους εκπαιδευτικούς (ΝΣΚ αρ. πρωτ. 
2422/01-06-2006) 

 

 Σε απάντηση εγγράφου ερωτήµατος προς το Νοµικό Συµβούλιο του 
Κράτους για τη δυνατότητα χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου µε 
αµοιβή σε πολύτεκνη εκπαιδευτικό µεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:  

1. Η απαγόρευση κατοχής δεύτερης θέσης στο δηµόσιο τοµέα 
περιλαµβάνει όλους τους απασχολούµενους στο ∆ηµόσιο, ανεξάρτητα 
αν αυτοί συνδέονται µ’ αυτό µε σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 

2. Η διάταξη όµως του άρθρου 104 παρ. 1  εδ.2 του Συντάγµατος 
επιτρέπει τον κατ’ εξαίρεση διορισµό σε δεύτερη θέση δηµοσίου 
υπαλλήλου, εφόσον προβλέπει τούτο ειδικός νόµος. Τέτοια διάταξη 
ειδικού – και δη εκτελεστικού του Συντάγµατος – νόµου είναι η διάταξη 
του άρθρου 1 παρ.3 περιπτ. γ΄ του ν. 1256/1982 που εξαιρεί, υπό 
προϋποθέσεις τους πολύτεκνους από την απαγόρευση της 
διπλοθεσίας (βλ. ΣτΕ 143/1988) 

3. Στην απαγόρευση για την πολυθεσία σαν εξαίρεση αναφέρεται ότι: 
Προκειµένου για τους πολύτεκνους που υπερβαίνουν το όριο των 3/5 
των ακαθάριστων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου, 
επιτρέπεται η κατοχή δεύτερης θέσης ή απασχόλησης µε περιορισµό 
των ακαθάριστων αποδοχών τους µέχρι του ορίου αυτού. Για όσους 
έχουν από πέντε ανήλικα παιδιά και πάνω αυξάνεται στα 4/5. 

4. Ο πολύτεκνος εκπαιδευτικός υπάγεται στις εξαιρέσεις της παραγράφου 
3 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 δηλαδή δύναται να του δοθεί η άδεια 
για κατοχή δεύτερης θέσης, υπό την προϋπόθεση βέβαια που ορίζει η 
παραπάνω διάταξη. Βασική βέβαια προϋπόθεση παραµένει ότι το έργο 
που θα εκτελεί θα ασκείται εκτός του ωραρίου εργασίας στο σχολείο 
και στα πλαίσια που θα ορίζει το ΠΥΣ∆Ε. 

 

Ι. Χορήγηση άδειας για πώληση προϊόντων πνευµατικού – 
καλλιτεχνικού χαρακτήρα (∆Ι∆Α∆ / Φ57/ 167/26145/15-01-2007). 
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 Σύµφωνα µε εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α σε απάντηση σχετικού 
ερωτήµατος, είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας του άρθρου 31 του Υ.Κ. για 
πώληση προϊόντων πνευµατικού –καλλιτεχνικού χαρακτήρα ιδίας 
παραγωγής. 

 Σε κάθε περίπτωση πάντως το µόνο αρµόδιο όργανο να αποφανθεί ως 
προς τη χορήγηση της αιτούµενης άδειας είναι το οικείο υπηρεσιακό 
συµβούλιο, το οποίο οφείλει να αιτιολογήσει ανάλογα τη σχετική άποψή του. 

  

Κ. Άσκηση ιδιωτικού έργου σε ιδιωτικά ΚΕΚ – Εργαστήρια ελευθέρων 
σπουδών. 

 

 Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ 535/2005 (έγκριση υπουργού 27/3/2006) 
Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους η άσκηση ιδιωτικού 
έργου (διδασκαλία σε ιδιωτικό ΚΕΚ ή σε εργαστήριο ελευθέρων σπουδών), 
ανεξάρτητα από τη φύση της εργασιακής σχέσης που δηµιουργείται, δεν 
δύναται να θεωρηθεί µη συµβατή προς το ρόλο του εκπαιδευτικού, ως 
αναφερόµενη σε άσκηση αµιγώς διδακτικού έργου και εποµένως δεν εµπίπτει 
στην απαγόρευση του άρθρου 31 παρ. 1 Υ.Κ. 

 Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι, προς αποφυγή συγχύσεων, είναι 
ενδεδειγµένο, κάθε φορά που υποβάλλεται αίτηση εκπαιδευτικού για 
διδασκαλία σε εργαστήριο ελευθέρων σπουδών, να διαπιστώνεται σαφώς ότι 
πρόκειται για εργαστήριο του Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος της  9/9 Οκτωβρίου 
1935 και όχι για φροντιστήριο ελευθέρων σπουδών της περίπτωσης στ’ του 
άρθρου 63 παρ. 2 του Α.Ν.2545/40, δεδοµένου ότι, ευλόγως, για το τελευταίο 
ισχύει η ρηθείσα απαγόρευση του άρθρου 14 παρ. 16 εδ. 6 του ν. 1566/85. 

 Η λειτουργία των ΚΕΚ ή εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών, όπου 
πρόκειται να διδάξουν οι εκπαιδευτικοί, δεν πρέπει να εµπίπτει στις διατάξεις 
του άρθρου 35 του Υ.Κ. (κατοχή δεύτερης θέσης, όπως καταγράφεται 
στην περ. Α ). Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσιακή άδεια είναι 
ανεπίτρεπτη.  

 Συνεπώς η χορήγηση υπηρεσιακής άδειας σε εκπαιδευτικό για 
διδασκαλία σε ιδιωτικό ΚΕΚ ή Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών είναι κατ’ 
αρχήν επιτρεπτή µε τη συνδροµή των παραπάνω προϋποθέσεων. 

 

Όπως προανέφερα η παραπάνω καταγραφή δεν καλύπτει επ΄ουδενί το 
σύνολο των διαφορετικών ειδών εξωσχολικής απασχόλησης. Το Νοµικό 
Πλαίσιο που βασικά αναφέρεται στους περιορισµούς εκπ/κων , υπάρχει στον 

• Ν. 1566/88, άρθρο 11 και 14, Ν.1256/1982  και στον 

• Υπαλληλικό Κώδικα  (Ν. 3528/2007) άρθρα 31, 32 και 35 

. 

 

Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι, είναι ότι 
πριν προβεί οποιοσδήποτε εκπ/κος σε συµφωνία επαγγελµατικής-
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εξωσχολικής δραστηριότητας, υποχρεώνεται να ζητήσει την γνώµη του 
ΠΥΣ∆Ε 

Όποιος ασκεί ιδιωτικό έργο χωρίς άδεια να ζητήσει το ταχύτερο δυνατό. 

Τέλος, είναι απαραίτητη, για όποιον ασκεί ιδιωτικό έργο µε άδεια του ΠΥΣ∆Ε, 
η ετήσια ανανέωση της άδειας αυτής , µε αίτηση του ενδιαφερόµενου 
εκπ/κου.  

 

Είναι προφανές ότι είµαι στη  διάθεση σας, για τυχόν 
διευκρινήσεις ή διερεύνηση περιπτώσεων που δεν αναφέρονται,  στη 
παραπάνω καταγραφή. 

 

      Με συναδελφικούς χαιρετισµούς 

                                                   Φιρτινίδης  Χρήστος 

                                                           Αιρετός ΠΥΣ∆Ε Ν.Κυκλάδων 

 

 

  

                                        » 
 

 
 

 

 

  


