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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. 02η/17-01-2018 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 διδακτικό 

έτος 2017-2018, εφόσον δε παρακωλύεται το έργο τους στην υπηρεσία όπου υπηρετούν, ως εξής: 
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1. Πολονύφη Χαρίλαο, κλάδου ΠΕ11 (Φυσ. Αγωγής), του 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου προκειμένου να 

προσφέρει τις γνώσεις του στους παραδοσιακούς χορούς και σε διάφορα πολιτιστικά δρώμενα -  

θέματα, 

α) στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φίλων της Παράδοσης ‘’ Το Αλωνάκι’’, με έδρα το Μεσολόγγι, για το 

χρονικό διάστημα από 21-12-2017 έως και 31-08-2018, μέχρι πέντε (05) ώρες την εβδομάδα. 

β) στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ευηνοχωρίου ‘’Το Χωροστάσι’’, για το χρονικό διάστημα από 21-12-2017 

έως και 31-08-2018, μέχρι πέντε (05) ώρες την εβδομάδα.  

2. Κανιού Παναγιώτα, κλάδου ΠΕ11 (Φυσ. Αγωγής), του 1ου ΓΕ.Λ. Μεσολογγίου προκειμένου να 

προσφέρει τις γνώσεις της στους παραδοσιακούς χορούς και σε διάφορα πολιτιστικά δρώμενα -  

θέματα, 

α) στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φίλων της Παράδοσης ‘’ Το Αλωνάκι’’, με έδρα το Μεσολόγγι, για το 

χρονικό διάστημα από 21-12-2017 έως και 31-08-2018, μέχρι πέντε (05) ώρες την εβδομάδα. 

β) στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ευηνοχωρίου ‘’Το Χωροστάσι’’, για το χρονικό διάστημα από 21-12-2017 

έως και 31-08-2018, μέχρι τρεις (03) ώρες την εβδομάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

- Ενδιαφερόμενοι 

 

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Αιτωλ/νίας 

 

Χρήστος Κ. Καζαντζής 
ΠΕ19 Πληροφορικής Μ.Εd. 
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