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Θ Ε Μ Α:  «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. 11η/14-03-2018 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. 
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Α) τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στους παρακάτω Αναπληρωτές 

εκπαιδευτικούς για τo διδακτικό έτος 2017-2018, εφόσον δε παρακωλύεται το έργο τους στην 

υπηρεσία όπου υπηρετούν, ως εξής: 

1. Κοτζιά Ηλία, αναπληρωτή εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ16 (Μουσικής) του Γυμνασίου 

Ματαράγκας προκειμένου να διδάξει το μάθημα της ΄΄Αρμονίας΄΄ στο Ωδείο ΄΄Σύγχρονης 

Τέχνης΄΄, με έδρα το Αγρίνιο, για το χρονικό διάστημα από 28-02-2018 έως και 30-06-2018, 

για μία (01) ώρα την εβδομάδα. 

2. Βαρβέρη Σταμάτη, αναπληρωτή εκπαιδευτικό ΕΑΕ, κλάδου ΠΕ19 (Πληροφορικής) του 

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

Αγρινίου, για το εαρινό εξάμηνο και συγκεκριμένα:  

α) για το χρονικό διάστημα από 20-02-2018 έως και 09-03-2018, για πέντε (05) ώρες την 

εβδομάδα, και  

β) για το χρονικό διάστημα από 12-03-2018 έως και 30-06-2018, για επτά (07) ώρες την 

εβδομάδα. 

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. Λιάλιου Μαρία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 (Φιλόλογο), του 2ου Γυμνασίου Μεσολογγίου 

(υπηρετεί με απόσπαση στο Γυμνάσιο Αιτωλικού) προκειμένου να εργασθεί ως 

εκπαιδεύτρια ενηλίκων στο ΚΕΚ CONSUL, με έδρα το Αγρίνιο, για το μήνα Μάρτιο του 2018, 

για εννέα (09) ώρες συνολικά. 

2. Παπαθανασίου Λεωνίδα, κλάδου ΠΕ20 (Πληροφορικής) του 2ου ΕΠΑΛ Αγρινίου (υπηρετεί 

ως Υπεύθυνος Τομέα στο Εργαστηριακό Κέντρο Αγρινίου), προκειμένου να εργασθεί ως 

συνεργάτης σε έρευνα, με θέμα: «Αξιοποίηση του Διάχυτου Υπολογισμού, του Κινητού 

Υπολογισμού και Διαδικτύου των Πραγμάτων για την προώθηση της Επιστημονικής 

Εκπαίδευσης (΄΄UMI-Sci-Ed: Εxploiting Ubiquitous Computing, Mobile Computing and the 

Internet of Thingsptopromote Science Education΄΄)», για το χρονικό διάστημα από 02-05-

2018 έως και 31-08-2018, μέχρι δέκα (10) ώρες την εβδομάδα. 

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

Εσπερινού Γυμνασίου Μεσολογγίου με Λ.Τ., Υπεύθυνο του Ε.Κ.Φ.Ε. Μεσολογγίου 

προκειμένου να διδάξει: 

α) το μάθημα ΄΄Ενεργειακός Σχεδιασμός κτιρίων΄΄ στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος 

και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών, για το χρονικό διάστημα από 05-03-2018 
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και έως τη λήξη του εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου, για τρεις (03) ώρες την εβδομάδα, 

και  

β) το μάθημα ΄΄Εισαγωγή στη Φυσική΄΄ στο Τμήμα ΄΄Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης΄΄ 

του Πανεπιστημίου Πατρών, για το χρονικό διάστημα από 09-03-2018 και έως τη λήξη του 

εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου, για τρεις (03) ώρες την εβδομάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

- Ενδιαφερόμενοι 

 

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Αιτωλ/νίας 

 

Χρήστος Κ. Καζαντζής 
ΠΕ19 Πληροφορικής Μ.Εd 
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