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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
EΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Ι.Π. Μεσολογγίου 02-05-2018 
Αρ. Πρωτ. ΦΔ5/3Β/3327 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & 
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ   

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   
……..  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:  «Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.»    

                           

     Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007(Φ.Ε.Κ. 26/τ.Α΄/09-02-2007) «Κύρωση του 

Κώδικα  Κατάστασης δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων 

Ν.Π.Δ.Δ.» σε συνδυασμό με το Δ2/844/24-10-2000 σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΠΘ. 

2. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 14 του Ν. 1566/85 (Φ.Ε.Κ. 167/τ.Α΄/30-09-1985) 

«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 

διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τ.Α΄/04-09-2009) «Ρύθμιση 

Θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και 

άλλες διατάξεις». 

4. Την αριθμ. Δ2/7199/12-01-2001 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

5. Το αριθμ. 63880/Ε1/23-04-2015 έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Ερώτημα σχετικά με 

άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου πάνω από δέκα ώρες εβδομαδιαίως». 

6. Την με αριθμ. 72509/Δ2/03-05-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: «Απάντηση 

ερωτημάτων που αφορούν στους διδάσκοντες στη Ενισχυτική Διδασκαλία». 

7. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εκπαιδευτικού η οποία ζητά άδεια άσκησης ιδιωτικού 

έργου 
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8. Την αριθμ. 16η/25-04-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας με την οποία προτείνεται  η 

χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικό της Δ.Ε. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

Τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην παρακάτω εκπαιδευτικό για τo 

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

εξής: 

1. Σφήκα Βαρβάρα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ08 (Καλλιτεχνικών) του Γυμνασίου Αμφιλοχίας 

προκειμένου να μπορεί να διενεργεί πωλήσεις των έργων της (ζωγραφικής) με αμοιβή και 

δελτίο παροχής υπηρεσιών, δεδομένου ότι δεν παρεμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση της 

υπηρεσίας της και κατά τον ελεύθερο χρόνο της (εκτός σχολικού ωραρίου), για τα χρονικά 

διαστήματα από 14-05-2018 έως και 31-05-2018, και από 09-06-2018 έως και 17-06-2018, 

έως και δέκα (10) ώρες την εβδομάδα. 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

- Ενδιαφερόμενη 

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Αιτωλ/νίας 

 

Χρήστος Κ. Καζαντζής 
ΠΕ86 Πληροφορικής Μ.Εd. 
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