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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. 58η/13-11-2017 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  

 

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: 
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1. Παπατρέχα Βιργινία, αναπληρώτρια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02.50 Ε.Α.Ε. (Φιλόλογο), του 

2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου προκειμένου να διδάξει μαθήματα της ειδικότητάς της στο 

Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ναυπάκτου για το χειμερινό και για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 

έτους 2017-2018, για τέσσερις (04) ώρες την εβδομάδα. 

2. Αβραμόπουλο Αβραάμ, κλάδου ΠΕ18.35 (Τουριστικών Επιχειρήσεων) του 1ου ΕΠΑΛ 

Ναυπάκτου προκειμένου να ασκήσει εκπαιδευτικό έργο, ως συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό 

προσωπικό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας 

[ΔΤΕ60] «Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» της Σχολής Κοινωνικών 

Επιστημών. Το ως άνω έργο θα υλοποιηθεί από τον αιτούντα μέσω της Ανοικτής και εξ΄ 

αποστάσεως διδασκαλίας, για το χρονικό διάστημα από 10-10-2017 και μέχρι 10-08-2017, 

σε πέντε (05) Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις των φοιτητών (Σάββατο ή Κυριακή), 

έως και δέκα (10) ώρες την εβδομάδα  

3. Μπαγιώργα Χαράλαμπο - Νεκτάριο, κλάδου ΠΕ04.01 (Φυσικό) του Εσπερινού Γυμνασίου 

Μεσολογγίου, Υπεύθυνο του Ε.Κ.Φ.Ε Μεσολογγίου προκειμένου να προβεί εξ΄ αποστάσεως 

στην αξιολόγηση τεσσάρων ερευνητικών προτάσεων, για το Πανεπιστήμιο King Fahd 

University της Σαουδικής Αραβίας, για το χρονικό διάστημα από 18-11-2017 και έως 25-11-

2017, έως δέκα (10) ώρες την εβδομάδα. 

4. Θεοδώρου Γεώργιο, κλάδου ΠΕ02 (Φιλόλογο) του Γυμνασίου Θέρμου, προκειμένου σε 

περίπτωση έκδοσης του βιβλίου που έχει γράψει, με τίτλο: ΄΄Τα Τοπωνύμια του Βαθυπέδου 

Ιωαννίνων΄΄ να μπορεί να διενεργεί πωλήσεις αντιτύπων του βιβλίου του με αμοιβή και 

δελτίο παροχής υπηρεσιών, για το χρονικό διάστημα από ημερομηνία έκδοσης του βιβλίου 

του και μέχρι 31-08-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

- Ενδιαφερόμενοι 

 

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Αιτωλ/νίας 

 

Χρήστος Κ. Καζαντζής 
ΠΕ19 Πληροφορικής Μed 
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