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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, 
EΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 Ι.Π. Μεςολογγίου 15-03-2018 
Αρ. Πρωτ. ΦΔ5/3Β/2018 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ & 
Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

  
  

Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η   
ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ   

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ   
……..  ΑΠΟΦΑΗ 

Σαχ. Δ/νςη     :Κφπρου  20   
Σ.Κ.                 :30200 Μεςολόγγι   
e-mail   :mail@dide.ait.sch.gr   
Πληροφορίεσ :N. Σςιαφίτςα    
Σηλζφωνο    :26310-50048    
F A X               :26310-50022 

 
  

 

Θ Ε Μ Α:  «Χορήγηςη άδειασ άςκηςησ ιδιωτικοφ ζργου με ή χωρίσ αμοιβή ςε εκπαιδευτικοφσ Δ.Ε.»    

           

                     Ζχοντασ υπόψη: 

1. Σισ διατάξεισ των άρθρων 31 και 32 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26 τ.Αϋ/2007) «Κφρωςη 

του Κϊδικα Κατάςταςησ Δημοςίων Πολιτικϊν Διοικητικϊν Τπαλλήλων  και Τπαλλήλων 

Ν.Π.Δ.Δ. και άλλεσ διατάξεισ». 

2. Σισ διατάξεισ του άρθρου 14, παρ. 16 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία τησ 

Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ και άλλεσ διατάξεισ».  

3. Σην αριθμ. Φ353.1/324/105657/Δ1/18-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340/τ.Βϋ/16-10-2002) Τ.Α. 

«περί καθοριςμοφ καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Δ/ντϊν και Προϊςταμζνων Δ.Ε. 

κ.λ.π.» για εκχϊρηςη αρμοδιοτήτων ςτουσ Δ/ντζσ Δ.Ε. 

4. Σην υπ’ αριθμ. Δ2/14543/13-02-2003 εγκφκλιο του ΤΠΕΠΘ. 

5. Σην αριθμ. 11θ/14-03-2018 πράξη του Π.Τ..Δ.Ε. Αιτωλ/νίασ με την οποία προτείνεται  η 

χορήγηςη άδειασ άςκηςησ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβή ςε εκπαιδευτικοφσ τησ Δ.Ε. 

 

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε  
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Α) τη χορήγηςη άδειασ άςκηςησ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι ςτουσ παρακάτω Αναπληρωτζσ 

εκπαιδευτικοφσ για τo διδακτικό ζτοσ 2017-2018, εφόςον δε παρακωλφεται το ζργο τουσ ςτην 

υπηρεςία όπου υπηρετοφν, ωσ εξήσ: 

1. Κοτηιά Ηλία, αναπληρωτή εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ16 (Μουςικήσ) του Γυμναςίου 

Ματαράγκασ προκειμζνου να διδάξει το μάθημα τησ ϋϋΑρμονίασϋϋ ςτο Ωδείο ϋϋφγχρονησ 

Σζχνησϋϋ, με ζδρα το Αγρίνιο, για το χρονικό διάςτημα από 28-02-2018 ζωσ και 30-06-2018, 

για μία (01) ϊρα την εβδομάδα. 

2. Βαρβζρθ ταμάτθ, αναπληρωτή εκπαιδευτικό ΕΑΕ, κλάδου ΠΕ19 (Πληροφορικήσ) του 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγρινίου προκειμζνου να διδάξει μαθήματα τησ ειδικότητάσ του ςτο Δ.Ι.Ε.Κ. 

Αγρινίου, για το εαρινό εξάμηνο και ςυγκεκριμζνα:  

α) για το χρονικό διάςτημα από 20-02-2018 ζωσ και 09-03-2018, για πζντε (05) ϊρεσ την 

εβδομάδα, και  

β) για το χρονικό διάςτημα από 12-03-2018 ζωσ και 30-06-2018, για επτά (07) ϊρεσ την 

εβδομάδα. 

Β) τη χορήγηςη άδειασ άςκηςησ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι ςτουσ παρακάτω εκπαιδευτικοφσ για 

τo ςχολικό ζτοσ 2017-2018, εφόςον δε παρακωλφεται το ζργο τουσ ςτην υπηρεςία όπου 

υπηρετοφν, ωσ εξήσ: 

1. Λιάλιου Μαρία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 (Φιλόλογο), του 2ου Γυμναςίου Μεςολογγίου 

(υπηρετεί με απόςπαςη ςτο Γυμνάςιο Αιτωλικοφ) προκειμζνου να εργαςθεί ωσ 

εκπαιδεφτρια ενηλίκων ςτο ΚΕΚ CONSUL, με ζδρα το Αγρίνιο, για το μήνα Μάρτιο του 2018, 

για εννζα (09) ϊρεσ ςυνολικά. 

2. Παπακαναςίου Λεωνίδα, κλάδου ΠΕ20 (Πληροφορικήσ) του 2ου ΕΠΑΛ Αγρινίου (υπηρετεί 

ωσ Τπεφθυνοσ Σομζα ςτο Εργαςτηριακό Κζντρο Αγρινίου), προκειμζνου να εργαςθεί ωσ 

ςυνεργάτησ ςε ζρευνα, με θζμα: «Αξιοποίηςη του Διάχυτου Τπολογιςμοφ, του Κινητοφ 

Τπολογιςμοφ και Διαδικτφου των Πραγμάτων για την προϊθηςη τησ Επιςτημονικήσ 

Εκπαίδευςησ (ϋϋUMI-Sci-Ed: Εxploiting Ubiquitous Computing, Mobile Computing and the 

Internet of Thingsptopromote Science Educationϋϋ)», για το χρονικό διάςτημα από 02-05-

2018 ζωσ και 31-08-2018, μζχρι δζκα (10) ϊρεσ την εβδομάδα. 

3. Μπαγιώργα Χαράλαμπο – Νεκτάριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.01 (Φυςικό), του 

Εςπερινοφ Γυμναςίου Μεςολογγίου με Λ.Σ., Τπεφθυνο του Ε.Κ.Φ.Ε. Μεςολογγίου 

προκειμζνου να διδάξει: 

α) το μάθημα ϋϋΕνεργειακόσ χεδιαςμόσ κτιρίωνϋϋ ςτο Σμήμα Διαχείριςησ Περιβάλλοντοσ 

και Φυςικϊν Πόρων του Πανεπιςτημίου Πατρϊν, για το χρονικό διάςτημα από 05-03-2018 
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και ζωσ τη λήξη του εαρινοφ ακαδημαϊκοφ εξαμήνου, για τρεισ (03) ϊρεσ την εβδομάδα, 

και  

β) το μάθημα ϋϋΕιςαγωγή ςτη Φυςικήϋϋ ςτο Σμήμα ϋϋΠαιδαγωγικό Δημοτικήσ Εκπαίδευςησϋϋ 

του Πανεπιςτημίου Πατρϊν, για το χρονικό διάςτημα από 09-03-2018 και ζωσ τη λήξη του 

εαρινοφ ακαδημαϊκοφ εξαμήνου, για τρεισ (03) ϊρεσ την εβδομάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίθςθ:  

- Ενδιαφερόμενοι 

 

Ο Διευκυντισ Δ.Ε. Αιτωλ/νίασ 

 

Χριςτοσ Κ. Καηαντηισ 
ΠΕ19 Πλθροφορικισ Μ.Εd 
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