
1.3.α. Άρθρο 31 του ΥΚ

Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Μετά από άδεια, ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον:

1. Συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του.

2. Δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.

3. Του χορηγηθεί άδεια με σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Επίσης, δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο η κατ' επάγγελμα άσκηση εμπορίας.

Σημείωση 1η: Αρμόδιο όργανο που γνωμοδοτεί για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου 
ή εργασίας με αμοιβή στους εκπαιδευτικούς της π/θμιας εκπ/σης, είναι το ΠΥΣΠΕ (περιφερειακό 
υπηρεσιακό συμβούλιο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) και στους εκπ/κούςτης δ/θμιας εκπ/σης το 
ΠΥΣΔΕ (περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Η τελική απόφα
ση λαμβάνεται από το διευθυντή εκπαίδευσης π/θμιας ή δ/θμιας εκπ/σης αντίστοιχα.

Αρμόδιο όργανο που γνωμοδοτεί για την χορήγηση της άδειας αυτής στους προϊσταμένους 
γραφείων π/θμιας ή δ/θμιας εκπ/σης, είναι το ΑΠΥΣΠΕ (ανώτατο περιφερειακό υπηρεσιακό 
συμβούλιο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) ή το ΑΠΥΣΔΕ (ανώτατο περιφερειακό υπηρεσιακό
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συμβούλιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) αντίστοιχα, ενώ η τελική απόφαση λαμβάνεται c~ 
τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης. Αρμόδιο όργανο που γνωμοδοτεί για τη χορήγ 
της άδειας αυτής, στους διευθυντές π/θμιας και δ/θμιας εκπ/σης, είναι το ΚΥΣΠΕ και το 
ΔΕ αντίστοιχα, ενώ η τελική απόφαση λαμβάνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θ 
σκευμάτων.

Για να χορηγηθεί η άδεια πρέπει ο εκπαιδευτικός2:

■  να δηλώσει το φορέα εργασίας και το ακριβές ωράριο απασχόλησής του,

■  να προσκομίσει βεβαίωση από το φορέα εργασίας, στον οποίο πρόκειται να απασχολη 
από την οποία να προκύπτει το ύψος των αποδοχών,

■  να προσκομίσει βεβαίωση της υπηρεσίας του από την οποία θα προκύπτει ότι δεν πα 
μποδίζεται η ομαλή εκτέλεση αυτής.

Σημείωση 2η: Σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ.9 του Ν.1566/85, απαγορεύεται η παράδοση 
αίτερων μαθημάτων από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση. Η 
ράβαση της διάταξης αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο μπορεί να επιβ 
θεί ακόμα και η ποινή της οριστικής παύσης, και επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι τρία (3)


