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ΘΕΜΑ : «Γνωμοδότθςθ ςυνάφειασ μεταπτυχιακών τίτλων ςπουδών εκπαιδευτικών. - 

Άδεια άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι. - Προςωρινι τοποκζτθςθ 
εκπαιδευτικών ςτθ διάκεςθ του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδασ ζτουσ 2017-2018.» 

 
Ο Αναπλθρωτισ Διευκυντισ Π.Ε. Αργολίδασ  
Ζχοντασ υπόψθ: 
 

1. Σισ διατάξεισ του Ν.3205/2003 «Μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ λειτουργϊν και υπαλλιλων 
του Δθμοςίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Σ.Α, μονίμων ςτελεχϊν των Ενόπλων Δυνάμεων και 
αντιςτοίχων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, του Πυροςβεςτικοφ και Λιμενικοφ ϊματοσ και 
άλλεσ ςυναφείσ διατάξεισ.» (Φ.Ε.Κ. 297τ.Αϋ/2003).  

2. Σισ διατάξεισ του Ν.4354/2015 «Διαχείριςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, 
μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ 
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων.» (Φ.Ε.Κ. 176τ.Αϋ/2015).  

3. Σισ διατάξεισ του Ν.1566/1985 «Δομι και λειτουργία τθσ πρωτοβάκμιασ και 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ.» (Φ.Ε.Κ. 167τ.Αϋ/1985). 

4. Σισ διατάξεισ του Π.Δ.50/1996 «Μετακζςεισ και τοποκετιςεισ των εκπαιδευτικϊν τθσ 
δθμόςιασ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.» (Φ.Ε.Κ. 45τ.Αϋ/1996), 
όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με το Π.Δ.100/1997 «Σροποποίθςθ του Π.Δ. 
50/96 (ΦΕΚ 45Α) Μετακζςεισ και τοποκετιςεισ των Εκπαιδευτικϊν τθσ Δθμόςιασ 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ» (Φ.Ε.Κ. 94τ.Αϋ/1997), το Π.Δ.39/1998 
«Σροποποίθςθ του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45 Αϋ) «Μετακζςεισ και τοποκετιςεισ των 
εκπαιδευτικϊν τθσ Δθμόςιασ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, όπωσ 
τροποποιικθκε με το Π.Δ. 100/97».» (Φ.Ε.Κ. 43τ.Αϋ/1998, όπωσ επανεκτυπϊκθκε) και 
το Π.Δ.111/2016 «Σροποποίθςθ του Π.δ. 50/1996 “Μετακζςεισ και τοποκετιςεισ των 
εκπαιδευτικϊν τθσ Δθμόςιασ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ” (Aϋ 45), 
όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.» (Φ.Ε.Κ. 193τ.Αϋ/2016). 

5. Σισ διατάξεισ του Ν.3848/2010 «Αναβάκμιςθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ – 
κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ 
διατάξεισ.», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει (Φ.Ε.Κ. 71τ.Αϋ/2010, όπωσ 
επανεκτυπϊκθκε λόγω λάκουσ). 

6. Σισ διατάξεισ του Ν.3966/2011 «Θεςμικό πλαίςιο των Πρότυπων Πειραματικϊν 
χολείων, Κδρυςθ Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ, Οργάνωςθ του Ινςτιτοφτου 
Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν και Εκδόςεων «ΔΙΟΦΑΝΣΟ» και λοιπζσ διατάξεισ.» (Φ.Ε.Κ. 
118τ.Αϋ/2011). 

Σαχ. Δ/νςθ:  Αμυμϊνθσ 7Β  
Σ.Κ. – Πόλθ:  21100 - Ναφπλιο    
mail@dipe.arg.sch.gr 
Πλθροφορίεσ:  Κωτςόπουλοσ Πζτροσ 
Σθλζφωνο:  2752028251 
fax:  2752025685 

 Ναφπλιο      25-08-2017 
 Αρ. Πρωτ.:   3362 

         ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
Δ/ΝΗ ΠΡΩΣ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΡΓΟΛΙΔΑ 
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7. Σισ διατάξεισ του Ν.4386/2016 «Ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ.» (Φ.Ε.Κ. 
83τ.Αϋ/2016). 

8. Σισ διατάξεισ του Ν.1268/1982 «Γιὰ τὴ δομὴ καὶ λειτουργία τῶν Ἀνωτάτων 
Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων.» (Φ.Ε.Κ. 87τ.Αϋ/1982).  

9. Σισ διατάξεισ του Ν.3528/2007 «Κφρωςθ του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Πολιτικϊν 
Διοικθτικϊν Τπαλλιλων και Τπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Φ.Ε.Κ. 26τ.Αϋ/2007). 

10. Σισ διατάξεισ του Π.Δ.1/2003 «φνκεςθ, ςυγκρότθςθ και λειτουργία των υπθρεςιακϊν 
ςυμβουλίων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και ειδικισ αγωγισ, 
αρμοδιότθτεσ αυτϊν, όροι, προχποκζςεισ και διαδικαςία εκλογισ των αιρετϊν 
τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν των ςυμβουλίων αυτϊν.» (Φ.Ε.Κ. 1τ.Αϋ/2003).  

11. Σθν αρικμ.Σ5/56/13-11-2000 απόφαςθ του Τπουργείου Εκνικισ Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων με κζμα «Μεταβίβαςθ δικαιϊματοσ υπογραφισ «με εντολι Τπουργοφ» 
ςτουσ Προϊςταμζνουσ των Δ/νςεων και Γραφείων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ των Νομϊν και Νομαρχιϊν.» (Φ.Ε.Κ. 1409τ.Βϋ/2000). 

12. Σθν με αρικμ.πρωτ.2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκφκλιο του Γενικοφ Λογιςτθρίου του 
Κράτουσ με κζμα «Παροχι οδθγιϊν για τθν εφαρμογι των διατάξεων του Κεφαλαίου Βϋ 
του ν.4354/2015 (176 /Αϋ).» (ΑΔΑ: ΩΛ9Η-0ΝΜ).  

13. Σθν αρικμ.251/07 γνωμοδότθςθ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ (ςυνεδρίαςθ 
τθσ 14-06-2007). 

14. Σθν αρικμ.382/08 γνωμοδότθςθ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ (ςυνεδρίαςθ 
τθσ 23-07-2008). 

15. Σθν αρικμ.436/2012 γνωμοδότθςθ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ (ςυνεδρίαςθ 
τθσ 25-07-2012). 

16. Σο με αρικμ.πρωτ.2968/12-07-2006 ζγγραφο του Γραφείου Νομικοφ υμβοφλου 
ΤΠΕΠΘ.  

17. Σθν αρικμ.809/2008/11-03-2008 γνωμοδότθςθ τθσ Νομικισ Τπθρεςίασ του Τπουργείου 
Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων. 

18. Σθν με αρικμ.πρωτ.14543/Δ2/13-02-2003 εγκφκλιο του Τπουργείου Εκνικισ Παιδείασ 
και Θρθςκευμάτων με κζμα «Άςκθςθ ιδιωτικοφ ζργου ι εργαςίασ από 
εκπαιδευτικοφσ». 

19. Σθν με αρικμ.πρωτ.Φ.351.5/4/17155/Δ1/13-02-2009 εγκφκλιο του Τπουργείου Εκνικισ 
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με κζμα «Άδεια άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι». 

20. Σο με αρικμ.πρωτ.105629/Γ1/02-07-2015 ζγγραφο του Τπουργείου Πολιτιςμοφ 
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με το οποίο διαβιβάηεται το με αρικμ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 
68/οικ.21236/25-06-2015 ζγγραφο του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ 
Αναςυγκρότθςθσ με κζμα «Άςκθςθ ιδιωτικοφ ζργου κατά τθ διάρκεια ανατροφισ 
τζκνου» (ΑΔΑ: Ψ0Ψ0465ΦΘΕ-81Ρ). 

21. Σθν με αρικμ.πρωτ.63880/Ε1/23-04-2015 εγκφκλιο του Τπουργείου Πολιτιςμοφ, 
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με κζμα «Ερϊτθμα ςχετικά με άδεια άςκθςθσ ιδιωτικοφ 
ζργου πάνω από δζκα ϊρεσ εβδομαδιαίωσ». 

22. Σο με αρικμ.πρωτ.68032/Γ1/21-04-2016 ζγγραφο του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ 
και Θρθςκευμάτων, με το οποίο διαβιβάηεται το με αρικμ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/80/ 
οικ.11711/20-04-2016 ζγγραφο του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ 
Αναςυγκρότθςθσ με κζμα «Ειδικζσ απαγορευτικζσ διατάξεισ για τθν άςκθςθ ιδιωτικοφ 
ζργου με αμοιβι» (ΑΔΑ: 6221465ΦΘΕ-30). 

23. Σθν με αρικμ.πρωτ.77045/Ε1/13-05-2016 εγκφκλιο του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ 
και Θρθςκευμάτων με κζμα «Ερωτιματα ςχετικά με άδεια άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου». 
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24. Σθν με αρικμ.πρωτ.26587/Ε1/16-02-2017 εγκφκλιο του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ 
και Θρθςκευμάτων με κζμα «Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
ςχολικοφ ζτουσ 2016-17» (ΑΔΑ: ΨΡ7Γ4653Π-ΧΕ8). 

25. Σθν με αρικμ.πρωτ.30611/Ε1/23-02-2017 εγκφκλιο του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ 
και Θρθςκευμάτων με κζμα «Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν υποβολι αιτιςεων 
μετάκεςθσ εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ» (ΑΔΑ: 
6ΨΘ24653Π-ΕΩΒ). 

26. Σθν με αρικμ.πρωτ.31658/E1/24-02-2017 εγκφκλιο του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ 
και Θρθςκευμάτων με κζμα «Παράταςθ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων μετάκεςθσ 
εκπ/κϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπ/ςθσ» (ΑΔΑ: ΩΣΓ74653Π-ΚΤΑ). 

27. Σθν με αρικμ.πρωτ.213318/E1/13-12-2016 εγκφκλιο του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ 
και Θρθςκευμάτων με κζμα «Επικαιροποίθςθ ςτοιχείων φακζλου εκπαιδευτικϊν 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 

28. Σθν με αρικμ.πρωτ.136504/Ε1/11-08-2017 εγκφκλιο του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ 
και Θρθςκευμάτων με κζμα «Προγραμματιςμόσ ενεργειϊν με ςκοπό τθν ομαλι ζναρξθ 
τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ». 

29. Σθν αρικμ.110086/Ε1/30-06-2017 απόφαςθ του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και 
Θρθςκευμάτων με κζμα «Μετατάξεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςε 
κλάδουσ τθσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ» (Φ.Ε.Κ. 681τ.Γϋ/2017, ΑΔΑ: ΩΡ744653Π-Χ72).  

30. Σθν αρικμ.115974/E1/07-07-2017 απόφαςθ του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και 
Θρθςκευμάτων με κζμα «Αποςπάςεισ Εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ Εκπ/ςθσ από ΠΤΠΕ Ε 
ΠΤΠΕ για το διδακτικό ζτοσ 2017-2018», όπωσ ανακοινοποιικθκε ςτο ορκό ςτισ 10-07-
2017. 

31. Σθν αρικμ.114488/Ε1/06-07-2017 απόφαςθ του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και 
Θρθςκευμάτων με κζμα «Αποςπάςεισ Εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ Εκπ/ςθσ ςε 
Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ για το ςχολικό ζτοσ 2017-
2018». 

32. Σθν αρικμ.114492/Ε1/06-07-2017 απόφαςθ του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και 
Θρθςκευμάτων με κζμα «Αποςπάςεισ Εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ Εκπ/ςθσ ςε Διευκφνςεισ 
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για το ςχολικό ζτοσ 2017-2018». 

33. Σθν αρικμ.Φ.821/117707/Η2/18-07-2016 απόφαςθ του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ 
και Θρθςκευμάτων με κζμα «Παράταςθ απόςπαςθσ εκπαιδευτικϊν ςτισ ςχολικζσ 
μονάδεσ περιοχισ Ντίςελντορφ που εμπίπτει ςτθν αρμοδιότθτα του υντονιςτι 
Εκπαίδευςθσ Βερολίνου, προσ ςυμπλιρωςθ πενταετίασ, για δφο (2) ςχολικά ζτθ (2016-
2017 και 2017-2018)» (ΑΔΑ: 710Ε4653Π-ΛΨΗ).  

34. Σθν αρικμ.Φ.821/177810/Η2/24-10-2016 απόφαςθ του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ 
και Θρθςκευμάτων με κζμα «Μερικι ανάκλθςθ τθσ υπ’ αρικ. Φ.821/161238/Η2/ 
30-9-2016 (ΑΔΑ:Ω5Α44653Π-Φ6Ε) Τπουργικισ Απόφαςθσ απόςπαςθσ εκπαιδευτικϊν, 
κατόπιν αιτιςεϊσ τουσ και νζεσ αποςπάςεισ εκπαιδευτικϊν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ 
περιοχισ υντονιςτικοφ Γραφείου Μονάχου, με το ειδικό επιμίςκιο εξωτερικοφ, για τρία 
(3) ςχολικά ζτθ (2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019)» (ΑΔΑ: ΩΦΑ24653Π-269).  

35. Σθν αρικμ.130032/Ε1/31-07-2017 απόφαςθ του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και 
Θρθςκευμάτων με κζμα «Διοριςμόσ 7 εκπαιδευτικϊν κλάδου ΠΕ60-Νθπιαγωγϊν, 33 
κλάδου ΠΕ05-Γαλλικισ Γλϊςςασ, 33 κλάδου ΠΕ06-Αγγλικισ Γλϊςςασ, 21 κλάδου ΠΕ07-
Γερμανικισ Γλϊςςασ, 4 κλάδου ΠΕ11-Φυςικισ Αγωγισ και 21 κλάδου ΠΕ19-
Πλθροφορικισ από τουσ πίνακεσ διοριςτζων του ΑΕΠ 2008 για το ςχολικό ζτοσ 2016-
2017» (Φ.Ε.Κ. 796τ.Γϋ/21-08-2017, ΑΔΑ: 6ΙΝΩ4653Π-Τ3Ι). 

ΑΔΑ: 6ΑΤ84653ΠΣ-Α6Ε

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/6���4653��-�3�


4 

36. Σθν με αρικμ.πρωτ.3292/23-08-2017 πρόςκλθςθ τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ Αργολίδασ με κζμα «Τποβολι δθλϊςεων προτίμθςθσ ςχολικϊν μονάδων 
τοποκζτθςθσ εκπαιδευτικϊν ςτθ διάκεςθ του ΠΤΠΕ». 

37. Σα ονόματα των εκπαιδευτικϊν αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ Αργολίδασ που είναι ςτθ διάκεςθ του Π.Τ..Π.Ε. και τισ δθλϊςεισ 
προτίμθςθσ ςχολικϊν μονάδων προςωρινισ τοποκζτθςισ τουσ, με τα ςυνοδευτικά 
δικαιολογθτικά. 

38. Σισ ανάγκεσ των ςχολικϊν μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αργολίδασ ςε 
εκπαιδευτικό προςωπικό κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11 και ΠΕ19 για το διδακτικό 
ζτοσ 2017-2018. 

39. Σισ αιτιςεισ των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικϊν, με τα ςυνοδευτικά δικαιολογθτικά. 
40. Σθν αρικμ.16/25-08-2017 πράξθ του Π.Τ..Π.Ε. Αργολίδασ. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α. Γνωμοδοτοφμε για τθ ςυνάφεια του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ εξ 
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ «Μεταπτυχιακόσ Σίτλοσ Magister Artium Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ 
(Εκπαιδευτικι Ηγεςία και Πολιτικι)» που απονεμικθκε από το Ανοικτό Πανεπιςτιμιο Κφπρου 
ςτον κ.Καραμάνο Θεοδόςιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 του 7/κ Δθμοτικοφ χολείου Αρχαίασ 
Επιδαφρου και Προϊςτάμενο του Σμιματοσ Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων τθσ Διεφκυνςθσ 
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αργολίδασ, με το αντικείμενο διδαςκαλίασ του, κατόπιν τθσ από 
26-05-2017 αίτθςισ του. 

 
 
Β. Γνωμοδοτοφμε για τθ ςυνάφεια του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ που 

χορθγικθκε από το Ελλθνικό Ανοικτό Πανεπιςτιμιο ςτθν κ.Τςιρώνθ Χριςτίνα-Κρυςταλία, 
δόκιμθ εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ07 ςτθ διάκεςθ του Π.Τ..Π.Ε. Αργολίδασ, αφοφ ολοκλιρωςε 
με επιτυχία τισ ςπουδζσ τθσ ςτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μεταπτυχιακι Ειδίκευςθ 
Κακθγθτϊν Γερμανικισ Γλϊςςασ» τθσ χολισ Ανκρωπιςτικϊν πουδϊν, με το αντικείμενο 
διδαςκαλίασ τθσ, κατόπιν τθσ από 24-08-2017 αίτθςισ τθσ. 

 
 
Γ. Χορθγοφμε άδεια άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι ςτον κ.Γκόλαντα Παναγιώτθ, 

εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 του 6/κ Δθμοτικοφ χολείου Σολοφ, αναδρομικά από 26-06-2017 
ζωσ 10-07-2017, προκειμζνου για τθν απαςχόλθςι του ωσ γυμναςτι ςτο τμιμα 
καλακοςφαίριςθσ του Ακλθτικοφ και Μορφωτικοφ υλλόγου «Ολφμπια» Αργολίδασ, για οκτϊ 
(08) ϊρεσ τθν εβδομάδα, με αποηθμίωςθ το ποςό των εκατόν οκτϊ (108,00) ευρϊ μθνιαίωσ, με 
τθν προχπόκεςθ ότι δεν παρακωλφκθκε το κφριο ζργο του εκπαιδευτικοφ ςτο ςχολείο, 
δεδομζνου ότι ο εκπαιδευτικόσ υπζβαλε αίτθςθ χοριγθςθσ τθσ εν λόγω άδειασ πριν τθν ζναρξθ 
τθσ απαςχόλθςθσ, ενϊ το Π.Τ..Π.Ε. Αργολίδασ είχε ςυνεδριάςει μόνο ωσ υμβοφλιο Επιλογισ 
τελεχϊν μετά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ ανωτζρω αίτθςθσ. 

 
 
Δ. Χορθγοφμε άδεια άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι ςτθν κ.Σαγκιώτθ Βαςιλικι, 

εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 του 6/κ Δθμοτικοφ χολείου Αγίου Αδριανοφ, αναδρομικά από 26-
06-2017 ζωσ 10-07-2017, προκειμζνου για τθν απαςχόλθςι τθσ ςτον Ακλθτικό και Μορφωτικό 
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φλλογο «Ολφμπια» Αργολίδασ ωσ γυμνάςτριασ ςτο τμιμα γυμναςτικισ, για οκτϊ (08) ϊρεσ 
τθν εβδομάδα, με αποηθμίωςθ το ποςό των εκατόν οκτϊ (108,00) ευρϊ μθνιαίωσ, με τθν 
προχπόκεςθ ότι δεν παρακωλφκθκε το κφριο ζργο τθσ εκπαιδευτικοφ ςτο ςχολείο, δεδομζνου 
ότι θ εκπαιδευτικόσ υπζβαλε αίτθςθ χοριγθςθσ τθσ εν λόγω άδειασ πριν τθν ζναρξθ τθσ 
απαςχόλθςθσ, ενϊ το Π.Τ..Π.Ε. Αργολίδασ είχε ςυνεδριάςει μόνο ωσ υμβοφλιο Επιλογισ 
τελεχϊν μετά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ ανωτζρω αίτθςθσ. 

 
 
Ε. Σοποκετοφμε προςωρινά ςε ςχολικζσ μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αργολίδασ, 

για το ζτοσ 2017-2018, τουσ/τισ παρακάτω εκπαιδευτικοφσ που είναι ςτθ διάκεςθ του 
Π.Τ..Π.Ε. Αργολίδασ, κατά κλάδο, ωσ εξισ: 

 
Ι. Κλάδου ΠΕ05 

1) κ.Πραγκαςτι Βαςιλικι ςτο 12/κ 3ο Δθμοτικό χολείο Ναυπλίου. 
2) κ.Σοφοκλζουσ Στζλλα ςτο 12/κ 2ο Δθμοτικό χολείο Ναυπλίου. 
3) κ.Σαμπρι Μαρίκα ςτο 7/κ Δθμοτικό χολείο Αρχαίασ Επιδαφρου. 
4) κ.Πίκουλα Ευάγγελο ςτο 12/κ 1ο Δθμοτικό χολείο Κρανιδίου. 
5) κ.Κώρου Αικατερίνθ ςτο 12/κ 1ο Δθμοτικό χολείο Άργουσ. 

 
ΙΙ. Κλάδου ΠΕ06 

1) κ.Παπαϊωάννου Παναγιώτα ςτο 7/κ Δθμοτικό χολείο Κουτςοποδίου. 
 

ΙΙΙ. Κλάδου ΠΕ08 
1) κ.Λεπτοκαρφδθ Ελζνθ ςτο 12/κ 4ο Δθμοτικό χολείο Ναυπλίου, με τθν επιςιμανςθ 

ότι θ εκπαιδευτικόσ ζχει αποςπαςτεί ςτο Π.Τ..Π.Ε. Γϋ Ακινασ για το διδακτικό ζτοσ 
2017-2018. 

 
ΙV) Κλάδου ΠΕ11 

1) κ.Λουκά Διμθτρα ςτο 6/κ Δθμοτικό χολείο Αγίασ Σριάδασ. 
2) κ.Τάτςθ Κωνςταντίνο ςτο 12/κ4 ο Δθμοτικό χολείο Ναυπλίου. 
3) κ.Μουλαλι Ιωάννθ ςτο 5/κ Δθμοτικό χολείο Κεφαλαρίου.  
4) κ.Χατηθγεωργίου Ηλία ςτο 9/κ 5ο Δθμοτικό χολείο Άργουσ.  
5) κ.Τςίγκα Αιμιλία ςτο 6/κ Δθμοτικό χολείο Αγγελοποφλειο Ανυφίου. 
6) κ.Κοτςώνθ-Κοφτςελα Χαρίκλεια ςτο 12/κ 2ο Δθμοτικό χολείο Ναυπλίου. 
7) κ.Μαρνιζρου Χριςτίνα ςτο 12/κ Δθμοτικό χολείο Ερμιόνθσ. 
8) κ.Καραβζλο Γεώργιο ςτο 12/κ 2ο Δθμοτικό χολείο Άργουσ, με τθν επιςιμανςθ ότι ο 

εκπαιδευτικόσ ζχει αποςπαςτεί ςτθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Αργολίδασ για το ςχολικό ζτοσ 2017-2018. 

9) κ.Σαμπάνθ Παναγιώτθ ςτο 12/κ 4ο Δθμοτικό χολείο Άργουσ, με τθν επιςιμανςθ ότι 
ο εκπαιδευτικόσ τελεί ςε απόςπαςθ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ Μονάχου-Νυρεμβζργθσ 
περιοχισ ευκφνθσ του υντονιςτικοφ Γραφείου Μονάχου από το ςχολικό ζτοσ 2016-
2017 ζωσ και το ςχολικό ζτοσ 2018-2019. 

 
V) Κλάδου ΠΕ19 

1) κ.Γκαρκάςουλα Ευανκία-Ελιςάβετ ςτο 12/κ 4ο Δθμοτικό χολείο Άργουσ. 
2) κ.Πλατι Κωνςταντίνο ςτο 12/κ 2ο Δθμοτικό χολείο Άργουσ. 
3) κ.Δθμθτροφλθ Εμμανουιλ ςτο 12/κ 3ο Δθμοτικό χολείο Ναυπλίου. 

ΑΔΑ: 6ΑΤ84653ΠΣ-Α6Ε



6 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝ.:  

1) Ενδιαφερόμενουσ/εσ εκπαιδευτικοφσ 
2) Ενδιαφερόμενεσ ςχολικζσ μονάδεσ 
3) Αρμόδιο Εκκακαριςτι 
4) Π.Μ. 

Ο Διευκυντισ Π.Ε. Αργολίδασ 
κ.α.α. 

Ο Αναπλθρωτισ του 
 
 
 

Κωτςόπουλοσ Πζτροσ 
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