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                   ΄Εχοντας υπόψη:
1. Το Ν.1566/1985,άρθρο 5 παρ. 9, άρθρο 6 παρ.1 και άρθρο 17.
2. Το Ν. 2942/2001 (ΦΕΚ 202/Α΄/12-9-01) άρθρο 1.
3. Το Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α΄/13-2-2002) άρθρο 2 παρ.6.
4. Το Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α΄/20-11-2003)
5. Το Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/Α΄/8-3-1996).
6. Την υπ’ αριθμ.134959/ΙΒ/30-12-2012 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Μεταφορά 

πιστώσεων στον Κ.Α.Ε. 0517 του Ε.Φ.182»
7. Το υπ’αριθμ. 134959 α/ΙΒ/2-11-2012 έγγραφο της Δ.Ο.Υ.
8. Την με αριθμ. 80430/Δ1/13-7-2012 εγκύκλιο του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
9. Το αριθμ. 149501/Δ2/28-11-2012  έγγραφο του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., με το οποίο μας 

χορηγήθηκαν (80) αδιάθετες ώρες  για την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών στα 
σχολεία 

Α π ο φ α  σ ί ζ ο υ  μ  ε

         Προσλαμβάνουμε, για το διδακτικό έτος 2012-2013  τους παρακάτω ωρομίσθιους  
εκπαιδευτικούς ως ακολούθως : 
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1. Μπερσής Γρηγόριος  του Παναγιώτη  κλ. ΠΕ14.00 (Φαρμακοποιών) για  (04) ώρες 
την εβδομάδα από 07/12/2012

2. Ματάλα-Τσιλιβίτα Αθηνά-Αλεξάνδρα του Παρασκευά κλ.ΠΕ07 (Γερμανικών) για (04) 
ώρες την εβδομάδα από 10/12/2012

3. Βακάλης  Γεώργιος  του  Νικολάου  κλ.  ΠΕ19  (Πληροφορικής)  για (04)  ώρες  την 
εβδομάδα από 11/12/2012

4. Στεργιοπούλου Λαουρέτα του Γιώργου κλ. ΠΕ20 (Πληροφορικής) για (04) ώρες την 
εβδομάδα από 11/12/2012.

 Η σχέση εργασίας των  παραπάνω εκπαιδευτικών  λύεται αυτοδίκαια με την πρόσληψη 
μονίμων ή  αναπληρωτών καθηγητών ή με τη λήξη της διδασκαλίας μαθημάτων, εφόσον 
δεν έχουν εξεταζόμενο μάθημα ή μία εβδομάδα μετά το πέρας των εξετάσεων, εφόσον 
έχουν  εξεταζόμενο  μάθημα ή  με  τη  λήξη  του  διδακτικού  έτους,  εφόσον  μετέχουν  στις 
προαγωγικές και πανελλήνιες εξετάσεις ή  με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος 
για  το  οποίο  έχουν προσληφθεί  ή  με  καταγγελία  του  Διευθυντή  της  Διεύθυνσης  Δ.Ε. 
Λακωνίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΠΥΣΔΕ, σε κάθε περίπτωση που συντρέχει 
οποιοσδήποτε λόγος και ιδίως σε απουσία τους, που δεν οφείλεται σε βραχείας διάρκειας 
ασθένεια ή άλλο λόγο ανώτερης βίας.

                                                                                                  Η Διευθύντρια

                                                                                 Αικατερίνη  Ι. Χριστοπούλου                         
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