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Θ Ε Μ Α:  «Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.»    

           

                     Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/2007) «Κύρωση 

του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων  και Υπαλλήλων 

Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 16 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».  

3. Την αριθμ. Φ353.1/324/105657/Δ1/18-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υ.Α. 

«περί καθορισμού καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Δ/ντών και Προϊσταμένων Δ.Ε. 

κ.λ.π.» για εκχώρηση αρμοδιοτήτων στους Δ/ντές Δ.Ε. 

4. Την υπ’ αριθμ. Δ2/14543/13-02-2003 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ. 

5. Την αριθμ. 54η/27-10-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας με την οποία προτείνεται η 

χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς της Δ.Ε. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

Α) την τροποποίηση ως προς την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην 

παρακάτω εκπαιδευτικό για τo σχολικό έτος 2017-2018, εφόσον δε παρακωλύεται το έργο της 

στην υπηρεσία όπου υπηρετεί, ως εξής: 
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1. Γρέντζελου Ευγενία, εκπαιδευτικό κλάδου ΤΕ16 (Μουσικής), του Μουσικού Γυμνασίου 

Αγρινίου προκειμένου να εργασθεί στο Ωδείο Δυτικής Ελλάδας (με έδρα το Αγρίνιο),για το 

χρονικό διάστημα από 25-10-2017 και μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2017-2018, για 

επτά (07) ώρες την εβδομάδα αντί των τριών (03) ωρών την εβδομάδα, όπου της είχαν 

χορηγηθεί αρχικά με την αριθμ. 41/08-09-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας. 

 

Β) τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου χωρίς αμοιβή στον παρακάτω εκπαιδευτικό για 

το σχολικό έτος 2017-2018, εφόσον δε παρακωλύεται το έργο του στην υπηρεσία όπου υπηρετεί, 

ως εξής: 

1. Αγγελόπουλο Φώτιο, κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) του Γυμνασίου Θέρμου (με 

απόσπαση στο Κ.Π.Ε. Θέρμου) προκειμένου να εργασθεί ως προπονητής ποδοσφαίρου στο 

σωματείο Γ.Α.Σ. Ακαδημία Θέρμου, με έδρα το Θέρμο, για το χρονικό διάστημα από 01-11-

2017 μέχρι και 30-04-2018, για πέντε (05) ώρες την εβδομάδα. 

 

Γ) τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στους παρακάτω εκπαιδευτικούς για 

τo σχολικό έτος 2017-2018, εφόσον δε παρακωλύεται το έργο τους στην υπηρεσία όπου 

υπηρετούν, ως εξής: 

1. Ντάνη Σπυρίδωνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), του ΓΕ.Λ. Εμπεσού 

προκειμένου να απασχοληθεί ως προπονητής στο Αθλητικό Σωματείο «Αθλητική Ένωση 

Σελλών», για το χρονικό διάστημα από 19-10-2017 και μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 

2017-2018, για πέντε (05) ώρες την εβδομάδα. 

2. Μπεκούλη Χρήστο του Γεωργίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), του 

Γυμνασίου Κανδήλας προκειμένου να εργασθεί ως προπονητής στο Αθλητικό Σωματείο 

«ΠΑΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», για το χρονικό διάστημα από 24-10-2017 και έως 30-06-2018, για 

δώδεκα (12) ώρες την εβδομάδα. 

3. Μακροζαχόπουλο Χρήστο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ19 (Πληροφορικής) του ΕΠΑΛ 

Μακρυνείας προκειμένου να διδάξει μαθήματα της ειδικότητάς του στα απογευματινά 

τμήματα του εικαστικού εργαστηρίου του Δήμου Αγρινίου, για το χρονικό διάστημα από 

19-10-2017 έως και 31-08-2017, για τέσσερες (04) ώρες την εβδομάδα. 

4. Γαρδικιώτη Αντώνιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ12.04 (Μηχανολόγο) του 1ου ΕΠΑΛ Κατοχής 

προκειμένου να απασχοληθεί στο έργο «επίβλεψη και συμμετοχή στην συγγραφή των 

proceedings του συνεδρίου: AXIONS, WIMPS and WISPS Patras workshop 2017», για το 

χρονικό διάστημα από 09-10-2017 έως και 16-10-2018, για πέντε (05) ώρες την εβδομάδα. 
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5. Τσαφά Απόστολο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ17.04 (Ηλεκτρονικό), του 1ου ΕΠΑΛ Αγρινίου 

προκειμένου να διδάξει μαθήματα της ειδικότητάς του στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αγρινίου για το 

χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, για δύο (02) ώρες την εβδομάδα. 

6. Λαζαρίνη Φώτιο, κλάδου ΠΕ19 (Πληροφορικής), του 5ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου προκειμένου να 

διδάξει μαθήματα Πληροφορικής και να επιβλέψει διπλωματικές εργασίες στο 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΛΣ (Πληροφοριακά Σύστημα) του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου, για το χρονικό διάστημα από 19-10-2017 έως και 31-08-2018 για 

τρεις (03) ώρες την εβδομάδα. 

7. Χασιώτη Θεοδώρα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ18.10 (Νοσηλευτικής), του 1ου ΕΠΑΛ 

Μεσολογγίου προκειμένου να διδάξει μαθήματα της ειδικότητάς της στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. 

Μεσολογγίου, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, για δύο (02) 

ώρες την εβδομάδα. 

8. Ασημάκη Παρασκευή, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ18.04 (Αισθητικής), του Εσπερινού ΕΠΑΛ 

Αγρινίου προκειμένου να διδάξει μαθήματα της ειδικότητάς της στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. 

Αγρινίου, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, για τρεις (03) ώρες 

την εβδομάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

- Ενδιαφερόμενοι 

 

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Αιτωλ/νίας 

 

Χρήστος Κ. Καζαντζής 
ΠΕ19 Πληροφορικής Μed 
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