
Χορήγηση Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου 
 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με ή χωρίς αμοιβή μονίμων και 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών δίδεται κατόπιν εξέτασης από το αρμόδιο συμβούλιο 

(ΠΥΣΠΕ). 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που απαιτούνται:  

 

1. Αίτηση προς το ΠΥΣΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης 

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

- Αίτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών έργων «Ενιαίος - Προσχολική - ΣΜΕΑΕ + ΤΕ»  

- Αίτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών έργων «Αγγλικά στην Προσχολική - ΕΚΟ - 

Εξειδικευμένη – Ψυχολόγοι – Κοινωνιολόγοι»  

- Αίτηση μονίμων εκπαιδευτικών 

ΠΡΟΣΟΧΗ στη συμπλήρωση της σωστής αίτησης. 

 

 

2. Υπεύθυνη Δήλωση προς ΠΥΣΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

Υπεύθυνη Δήλωση  (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) 

 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής βεβαίωσης από τον φορέα απασχόλησης 

αναφέρεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η ότι θα προσκομίσει τη βεβαίωση μόλις 

την παραλάβει.  

 

 

3. Βεβαίωση Διευθυντή/ών σχολείου/ων ή της υπηρεσίας που υπηρετεί ο/η 

ενδιαφερόμενος/η, ότι το έργο στην υπηρεσία του/της, δεν παρακωλύεται από την 

άσκηση του συγκεκριμένου ιδιωτικού έργου. 

 

 

 

 



 

4. Βεβαίωση του εργοδότη ή φορέα, στην οποία θα προσδιορίζεται: 

 ο φορέας απασχόλησης, 

 το αντικείμενο της απασχόλησης και η ιδιότητα του απασχολούμενου, 

 ο τόπος απασχόλησης, 

 α) το χρονικό διάστημα, β) η/οι μέρα/ες και γ) ωράριο (εβδομαδιαίο), για το 

οποίο θα απασχοληθεί ο/η ενδιαφερόμενος/η. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η άσκηση ιδιωτικού έργου δε μπορεί να είναι προγενέστερη της 

ημερομηνίας υποβολής της αίτησης προς το ΠΥΣΠΕ. 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία το έργο παρέχεται εξ αποστάσεως (εκτός εργασιακού 

ωραρίου), πρέπει να δηλώνεται από τον φορέα. 

 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Οι αιτήσεις εξετάζονται από το συμβούλιο, μόνο εφόσον συνοδεύονται από 

ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

 Οι αιτήσεις και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ΠΡΙΝ την 

έναρξη του έργου. 

 Χορήγηση άδειας με αναδρομική ισχύ (έργο που ασκήθηκε πριν την 

ημερομηνία της αίτησης) ΔΕΝ είναι δυνατή.   

 Τα μέλη Ε.Β.Π. και Ε.Ε.Π. αιτούνται  άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από το 

ΠΥΣΕΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

 

ΠΥΣΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ : Μαρία Γκρέπα - ΠΕ70 

 


