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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

EΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Ι.Π. Μεσολογγίου 28-02-2018 

Αρ. Πρωτ. ΦΔ5/3Β/1489 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & 

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
  

  
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ   
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ   

……..  ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ταχ. Δ/νση     :Κύπρου  20   
Τ.Κ.                 :30200 Μεσολόγγι   
e-mail   :mail@dide.ait.sch.gr   
Πληροφορίες :N. Τσιαφίτσα    
Τηλέφωνο    :26310-50048    
F A X               :26310-50022 

 
  

 

Θ Ε Μ Α:  «Ανάκληση χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικό Δ.Ε. –  

                  Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με ή χωρίς 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. 09
η
/26-02-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας με την οποία προτείνεται α) 

η ανάκληση χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου και β) η χορήγηση άδειας 

άσκησης ιδιωτικού έργου με ή χωρίς αμοιβή σε εκπαιδευτικούς της Δ.Ε. 
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Α) την ανάκληση από 05-03-2018 της χορηγηθείσας άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, 

στον Γούλα Γεώργιο, κλάδου ΠΕ19 (Πληροφορικής), του 2
ου

 ΓΕ.Λ. Ναυπάκτου προκειμένου να 

διδάξει μαθήματα της ειδικότητάς του στο Κ.Ε.Κ. ΄΄ΑΛΦΑ΄΄, για το χρονικό διάστημα από 08-01-

2018 και μέχρι 31-03-2018, για τέσσερις (04) ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα με την αριθμ. 1/09-01-

2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  

Β) 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. Γούλα Γεώργιο, κλάδου ΠΕ19 (Πληροφορικής), του 2
ου

 ΓΕ.Λ. Ναυπάκτου προκειμένου να 

διδάξει μαθήματα της ειδικότητάς του στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΄΄ΚΥΤΤΕΑ 

Εκπαιδευτικά Κέντρα΄΄, για το χρονικό διάστημα από 05-03-2018 και μέχρι 28-03-2018, για 

οκτώ (08) ώρες την εβδομάδα. 

2. Γιαννόπουλο Δημήτριο, κλάδου ΠΕ19 (Πληροφορικής), του ΓΕ.Λ. Ευηνοχωρίου 

προκειμένου να διδάξει μαθήματα της ειδικότητάς του στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 

΄΄ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΙΡΚΑ΄΄, για το χρονικό διάστημα από 26-02-2018 έως και 28-03-

2018, έως και δεκατρείς (13) ώρες την εβδομάδα. 

3. Βασιλάκη Αγγελική, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ12.08 (Χημικό Μηχανικό), του ΓΕ.Λ. 

Παραβόλας προκειμένου να εκπονήσει ως φοιτήτρια του Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του ΑΤΕΙ Μεσολογγίου την εξάμηνη πρακτική της άσκηση στον ιδιωτικό 

τομέα (μέσω ΕΣΠΑ, με μηνιαία αποζημίωση), για το χρονικό διάστημα από 01-04-2018 και 

μέχρι 31-08-2018. Συγκεκριμένα, η υλοποίηση της παραπάνω εξάμηνης πρακτικής θα γίνει 

στο Φυσικοθεραπευτήριο της κας Ελένης Ταγκάλου, επί της οδού Φλ. Καραπαπά 4, στο 

Αγρίνιο.  

4. Σολωμό Βασίλειο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ19 (Πληροφορικής), του 4
ου

 Γυμνασίου Αγρινίου 

(υπηρετεί με απόσπαση στο 1
ο
 ΕΠΑΛ Αγρινίου) προκειμένου να εκπονήσει ως φοιτητής του 

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΤΕΙ Μεσολογγίου την εξάμηνη πρακτική του 

άσκηση στον ιδιωτικό τομέα (μέσω ΕΣΠΑ, με μηνιαία αποζημίωση), για το χρονικό 

διάστημα από 01-04-2018 και μέχρι 31-08-2018. Συγκεκριμένα, η υλοποίηση της 

παραπάνω εξάμηνης πρακτικής θα γίνει στην επιχείρηση ΄΄Βράχα ΕΠΕ΄΄, στο Αγρίνιο. 

5. Κωστόπουλο Γεώργιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικό), του ΓΕ.Λ. Γαβαλούς 

προκειμένου να εκπονήσει ως φοιτητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΤΕΙ 

Μεσολογγίου την εξάμηνη πρακτική του άσκηση στον ιδιωτικό τομέα (μέσω ΕΣΠΑ, με 

μηνιαία αποζημίωση), για το χρονικό διάστημα από 01-04-2018 και μέχρι 31-08-2018. 
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Συγκεκριμένα, η υλοποίηση της παραπάνω εξάμηνης πρακτικής θα γίνει στο Κέντρο Ξένων 

Γλωσσών και Πληροφορικής ΄΄Γιάννης Σαλμάς΄΄, στο Αγρίνιο. 

Γ) τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην παρακάτω εκπαιδευτικό για τo 

διδακτικό έτος 2017-2018, εφόσον δε παρακωλύεται το έργο της στην υπηρεσία όπου υπηρετεί, 

ως εξής: 

1. Γκιώνη Έβης, αναπληρώτρια εκπαιδευτικό, κλάδου ΠΕ16.01 (Μουσικής), με ειδίκευση στο 

βιολί, του Μουσικού Γυμνασίου Αγρινίου προκειμένου να ασχοληθεί με την επιμέλεια 

διοργάνωσης συναυλιών με την ορχήστρα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (με 

έδρα την Πάτρα), για το χρονικό διάστημα από 24-11-2017 και μέχρι 30-06-2018, μέχρι 

δέκα (10) ώρες την εβδομάδα. 

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

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

ως εξής: 

1. Μυλωνά Παναγιώτη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 (Φιλόλογο), του 2
ου

 ΓΕ.Λ. Μεσολογγίου 

προκειμένου να συμμετάσχει σε εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή του Ραδιοφωνικού 

Σταθμού της Ι.Π. Μεσολογγίου (92 Fm), με τίτλο «Φερνή πολιτισμού», για το χρονικό 

διάστημα από 26-02-2018 και μέχρι 31-08-2018, μέχρι δέκα (10) ώρες την εβδομάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

- Ενδιαφερόμενοι 

 

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Αιτωλ/νίας 

 

Χρήστος Κ. Καζαντζής 

ΠΕ19 Πληροφορικής Μed 
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