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ΘΕΜΑ: Ενημζρωςη ςχετικά με τισ αιτοφμενεσ άδειεσ άςκηςησ ιδιωτικοφ
ζργου και την απόδοςη ςυνάφειασ μεταπτυχιακών – διδακτορικών τίτλων
ςπουδών.
Α. Για τη χορήγηςη άδειασ άςκηςησ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβή , οι
ενδιαφερόμενοι θα πρζπει να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
- Αίτηςη εκπαιδευτικοφ όπου θα αναγράφεται το διάςτημα για το οποίο θα
απαςχοληθεί (με ημερομηνία ζναρξησ-λήξησ), ο φορζασ απαςχόληςησ, ο τόποσ και το
είδοσ τησ εργαςίασ που θα παράςχει ο εκπαιδευτικόσ, οι εβδομαδιαίεσ ϊρεσ και το
ωράριο απαςχόληςησ καθϊσ και η αμοιβή που θα λαμβάνει μόνο όταν απαςχοληθεί ςε
δημόςιο φορζα.
- Βεβαίωςη από το φορζα απαςχόληςησ που θα πρζπει να αναγράφει: Α) Ημερομηνία
ζναρξησ-λήξησ και διάρκεια ζργου. Β) Ώρεσ εβδομαδιαίασ απαςχόληςησ του
εκπαιδευτικοφ. Γ) Τόπο και είδοσ τησ εργαςίασ. (Δεν ιςχφει πια ο περιοριςμόσ των 10
ωρϊν την εβδομάδα αλλά ιςχφει το όριο ςτισ μηνιαίεσ αποδοχζσ που μπορεί να
λαμβάνει ο εκπαιδευτικόσ Δ) Την αμοιβή ή την ωριαία αντιμιςθία που θα λαμβάνει ο
εκπαιδευτικόσ. (Η μηνιαία αμοιβή δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ μηνιαίεσ αποδοχζσ τησ
οργανικήσ θζςησ του εκπαιδευτικοφ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 104, παρ. 2
του Συντάγματοσ).
- Βεβαίωςη από το Διευθυντή τησ ςχολικήσ μονάδασ όπου υπηρετεί ο εκπαιδευτικόσ
που θα βεβαιϊνει ότι δεν θα παρακωλφεται το εκπαιδευτικό του ζργο και ότι το
ιδιωτικό ζργο με αμοιβή θα πραγματοποιείται εκτόσ του εργαςιακοφ ωραρίου του
εκπαιδευτικοφ. Οι αιτήςεισ των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικϊν
πρζπει να
υποβάλλονται πριν την ημερομηνία ζναρξησ του ιδιωτικοφ τουσ ζργου, διότι δεν
μπορεί να δοθεί άδεια άςκηςησ ιδιωτικοφ ζργου με αναδρομική ιςχφ.
Για τουσ αναπληρωτζσ εκπ/κουσ ΕΣΠΑ οι αιτήςεισ καθϊσ οι βεβαιϊςεισ των Δ/ντϊν των
ςχολικϊν μονάδων που υπηρετοφν θα πρζπει να φζρουν οπωςδήποτε το λογότυπο του
ΕΣΠΑ.
Β. Για την αναγνϊριςη μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ωσ ςυναφοφσ με το αντικείμενο
απαςχόληςησ τουσ , οι ενδιαφερόμενοι θα πρζπει να υποβάλουν τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:

- Αντίγραφο του μεταπτυχιακοφ τίτλου
- Αναλυτική βαθμολογία
- Το πρόγραμμα ςπουδϊν του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ. Σε περίπτωςη που ο
τίτλοσ ςπουδϊν προζρχεται από ανϊτατο ίδρυμα τησ αλλοδαπήσ επιπλζον αντίγραφο
επίςημησ μετάφραςησ του τίτλου από την αρμόδια Υπηρεςία του Υπουργείου
Εξωτερικϊν ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο, καθϊσ και αντίγραφο Πράξησ
αναγνϊριςησ από τον Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π., ή το Ι.Τ.Ε.
Για την αναγνϊριςη διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν ωσ ςυναφοφσ με το αντικείμενο
απαςχόληςησ τουσ , οι ενδιαφερόμενοι θα πρζπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
- Αντίγραφο του διδακτορικοφ τίτλου διπλϊματοσ
- Περίληψη του περιεχομζνου τησ διδακτορικήσ διατριβήσ.
-Τα ονόματα τησ τριμελοφσ επιτροπήσ εποπτείασ τησ διδακτορικήσ διατριβήσ. Σε
περίπτωςη που ο τίτλοσ ςπουδϊν προζρχεται από ανϊτατο ίδρυμα τησ αλλοδαπήσ
επιπλζον αντίγραφο επίςημησ μετάφραςησ του τίτλου από την αρμόδια Υπηρεςία του
Υπουργείου Εξωτερικϊν ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο, καθϊσ και αντίγραφο
Πράξησ αναγνϊριςησ από τον Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.., ή το Ι.Τ.Ε.
Για τουσ αναπληρωτζσ εκπ/κουσ ΕΣΠΑ οι αιτήςεισ θα πρζπει να φζρουν οπωςδήποτε το
λογότυπο του ΕΣΠΑ.
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