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ΠΡΟΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ»

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση εγγράφων»

Σας κοινοποιούµε τις περιλήψεις των Συµβάσεων Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµένου Χρόνου των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που προσελήφθησαν στη
∆ιεύθυνσή Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ στις 01-02/10/2013 για την πράξη ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ
ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ του άξονα προτεραιότητας 2.
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο/η/α/ις Ε∆ΕΣΣΑ σήµερα 01/10/2013 στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας/∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ επί της οδού ΕΓΝΑΤΙΑΣ 91, σε εφαρµογή της υπ' αρ. πρωτ.
139583/Γ6/30-9-2013 Υ.Α. µεταξύ

α)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκπροσωπείται από το ∆ιευθυντή/ντρια της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ σύµφωνα µε την υπ αρ.πρωτ 7786/21-6-2013 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούµενου εφεξής για συντοµία «πρώτος συµβαλλόµενος»

β) αφετέρου της ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΩΣΤΕΛΙ∆ΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟY εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ71 - ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ, καλούµενου εφεξής για συντοµία «δεύτερος
συµβαλλόµενος»

υπεγράφη σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραµµα µέτρων εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών µε αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για τη µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» του
Αξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΣΠΑ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε ∆ικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων (ΕΥΕ Ε∆) του ΥΠΑΙΘ και Φορέα Λειτουργίας τη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.Η διάρκεια της παρούσας Σύµβασης ορίζεται
από 01/10/2013 έως 21/06/2014
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η διδασκαλία µαθηµάτων ειδικότητας ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας, για 24 (είκοσι τέσσερις) ώρες
εβδοµαδιαίως σε σχολεία του Νοµού που θα τοποθετηθεί ή θα διατεθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Το ύψος των µικτών µηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1.192,00 Ευρώ(χίλια εκατόν ενενήντα δύο Ευρώ και µηδέν λεπτά)
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Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η διδασκαλία µαθηµάτων ειδικότητας ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας, για 24 (είκοσι τέσσερις) ώρες
εβδοµαδιαίως σε σχολεία του Νοµού που θα τοποθετηθεί ή θα διατεθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Το ύψος των µικτών µηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1.192,00 Ευρώ(χίλια εκατόν ενενήντα δύο Ευρώ και µηδέν λεπτά)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-Ξ99

--ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΕΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο/η/α/ις Ε∆ΕΣΣΑ σήµερα 01/10/2013 στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας/∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ επί της οδού ΕΓΝΑΤΙΑΣ 91, σε εφαρµογή της υπ' αρ. πρωτ.
139583/Γ6/30-9-2013 Υ.Α. µεταξύ

α)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκπροσωπείται από το ∆ιευθυντή/ντρια της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ σύµφωνα µε την υπ αρ.πρωτ 7786/21-6-2013 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούµενου εφεξής για συντοµία «πρώτος συµβαλλόµενος»

β) αφετέρου της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΜΥΛΩΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ71 - ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ, καλούµενου εφεξής για συντοµία
«δεύτερος συµβαλλόµενος»

υπεγράφη σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραµµα µέτρων εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών µε αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για τη µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» του
Αξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΣΠΑ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε ∆ικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων (ΕΥΕ Ε∆) του ΥΠΑΙΘ και Φορέα Λειτουργίας τη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.Η διάρκεια της παρούσας Σύµβασης ορίζεται
από 01/10/2013 έως 21/06/2014
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η διδασκαλία µαθηµάτων ειδικότητας ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας, για 24 (είκοσι τέσσερις) ώρες
εβδοµαδιαίως σε σχολεία του Νοµού που θα τοποθετηθεί ή θα διατεθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Το ύψος των µικτών µηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1.192,00 Ευρώ(χίλια εκατόν ενενήντα δύο Ευρώ και µηδέν λεπτά)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-Ξ99

--ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΕΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο/η/α/ις Ε∆ΕΣΣΑ σήµερα 01/10/2013 στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας/∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ επί της οδού ΕΓΝΑΤΙΑΣ 91, σε εφαρµογή της υπ' αρ. πρωτ.
139583/Γ6/30-9-2013 Υ.Α. µεταξύ

α)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκπροσωπείται από το ∆ιευθυντή/ντρια της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ σύµφωνα µε την υπ αρ.πρωτ 7786/21-6-2013 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούµενου εφεξής για συντοµία «πρώτος συµβαλλόµενος»

β) αφετέρου της ΕΙΡΗΝΗΣ-ΖΩΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ71 - ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ, καλούµενου εφεξής για συντοµία
«δεύτερος συµβαλλόµενος»

υπεγράφη σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραµµα µέτρων εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών µε αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για τη µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» του
Αξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΣΠΑ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε ∆ικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων (ΕΥΕ Ε∆) του ΥΠΑΙΘ και Φορέα Λειτουργίας τη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.Η διάρκεια της παρούσας Σύµβασης ορίζεται
από 01/10/2013 έως 21/06/2014
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η διδασκαλία µαθηµάτων ειδικότητας ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας, για 24 (είκοσι τέσσερις) ώρες
εβδοµαδιαίως σε σχολεία του Νοµού που θα τοποθετηθεί ή θα διατεθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Το ύψος των µικτών µηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1.262,00 Ευρώ(χίλια διακόσια εξήντα δύο Ευρώ και µηδέν λεπτά)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-Ξ99

--ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΕΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο/η/α/ις Ε∆ΕΣΣΑ σήµερα 01/10/2013 στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας/∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ επί της οδού ΕΓΝΑΤΙΑΣ 91, σε εφαρµογή της υπ' αρ. πρωτ.
139583/Γ6/30-9-2013 Υ.Α. µεταξύ

α)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκπροσωπείται από το ∆ιευθυντή/ντρια της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ σύµφωνα µε την υπ αρ.πρωτ 7786/21-6-2013 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούµενου εφεξής για συντοµία «πρώτος συµβαλλόµενος»

β) αφετέρου της ΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ του ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ71 - ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ, καλούµενου εφεξής για συντοµία «δεύτερος
συµβαλλόµενος»

υπεγράφη σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραµµα µέτρων εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών µε αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για τη µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» του
Αξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΣΠΑ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε ∆ικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων (ΕΥΕ Ε∆) του ΥΠΑΙΘ και Φορέα Λειτουργίας τη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.Η διάρκεια της παρούσας Σύµβασης ορίζεται
από 01/10/2013 έως 21/06/2014
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η διδασκαλία µαθηµάτων ειδικότητας ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας, για 24 (είκοσι τέσσερις) ώρες
εβδοµαδιαίως σε σχολεία του Νοµού που θα τοποθετηθεί ή θα διατεθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Το ύψος των µικτών µηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1.192,00 Ευρώ(χίλια εκατόν ενενήντα δύο Ευρώ και µηδέν λεπτά)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-Ξ99

--ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΕΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο/η/α/ις Ε∆ΕΣΣΑ σήµερα 01/10/2013 στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας/∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ επί της οδού ΕΓΝΑΤΙΑΣ 91, σε εφαρµογή της υπ' αρ. πρωτ.
139583/Γ6/30-9-2013 Υ.Α. µεταξύ

α)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκπροσωπείται από το ∆ιευθυντή/ντρια της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ σύµφωνα µε την υπ αρ.πρωτ 7786/21-6-2013 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούµενου εφεξής για συντοµία «πρώτος συµβαλλόµενος»

β) αφετέρου της ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΕΤΣΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ71 - ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ, καλούµενου εφεξής για συντοµία
«δεύτερος συµβαλλόµενος»

υπεγράφη σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραµµα µέτρων εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών µε αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για τη µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» του
Αξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΣΠΑ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε ∆ικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων (ΕΥΕ Ε∆) του ΥΠΑΙΘ και Φορέα Λειτουργίας τη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.Η διάρκεια της παρούσας Σύµβασης ορίζεται
από 01/10/2013 έως 21/06/2014
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η διδασκαλία µαθηµάτων ειδικότητας ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας, για 24 (είκοσι τέσσερις) ώρες
εβδοµαδιαίως σε σχολεία του Νοµού που θα τοποθετηθεί ή θα διατεθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Το ύψος των µικτών µηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1.242,00 Ευρώ(χίλια διακόσια σαράντα δύο Ευρώ και µηδέν λεπτά)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-Ξ99

--ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΕΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο/η/α/ις Ε∆ΕΣΣΑ σήµερα 01/10/2013 στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας/∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ επί της οδού ΕΓΝΑΤΙΑΣ 91, σε εφαρµογή της υπ' αρ. πρωτ.
139583/Γ6/30-9-2013 Υ.Α. µεταξύ

α)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκπροσωπείται από το ∆ιευθυντή/ντρια της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ σύµφωνα µε την υπ αρ.πρωτ 7786/21-6-2013 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούµενου εφεξής για συντοµία «πρώτος συµβαλλόµενος»

β) αφετέρου της ΤΡΥΓΩΝΑΣ ΠΛΑΚΙ∆Α του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60.50 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΑΕ, καλούµενου εφεξής για συντοµία «δεύτερος συµβαλλόµενος»

υπεγράφη σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραµµα µέτρων εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών µε αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για τη µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» του
Αξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΣΠΑ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε ∆ικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων (ΕΥΕ Ε∆) του ΥΠΑΙΘ και Φορέα Λειτουργίας τη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.Η διάρκεια της παρούσας Σύµβασης ορίζεται
από 01/10/2013 έως 21/06/2014
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η διδασκαλία µαθηµάτων ειδικότητας ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΑΕ µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας, για 0 (µηδέν) ώρες εβδοµαδιαίως σε σχολεία του
Νοµού που θα τοποθετηθεί ή θα διατεθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Το ύψος των µικτών µηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1.242,00 Ευρώ(χίλια διακόσια σαράντα δύο Ευρώ και µηδέν λεπτά)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-Ξ99

--ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΕΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο/η/α/ις Ε∆ΕΣΣΑ σήµερα 01/10/2013 στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας/∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ επί της οδού ΕΓΝΑΤΙΑΣ 91, σε εφαρµογή της υπ' αρ. πρωτ.
139583/Γ6/30-9-2013 Υ.Α. µεταξύ

α)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκπροσωπείται από το ∆ιευθυντή/ντρια της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ σύµφωνα µε την υπ αρ.πρωτ 7786/21-6-2013 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούµενου εφεξής για συντοµία «πρώτος συµβαλλόµενος»

β) αφετέρου της ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΡΟΪΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ71 - ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ, καλούµενου εφεξής για συντοµία «δεύτερος
συµβαλλόµενος»

υπεγράφη σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραµµα µέτρων εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών µε αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για τη µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» του
Αξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΣΠΑ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε ∆ικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων (ΕΥΕ Ε∆) του ΥΠΑΙΘ και Φορέα Λειτουργίας τη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.Η διάρκεια της παρούσας Σύµβασης ορίζεται
από 01/10/2013 έως 21/06/2014
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η διδασκαλία µαθηµάτων ειδικότητας ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας, για 24 (είκοσι τέσσερις) ώρες
εβδοµαδιαίως σε σχολεία του Νοµού που θα τοποθετηθεί ή θα διατεθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Το ύψος των µικτών µηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1.262,00 Ευρώ(χίλια διακόσια εξήντα δύο Ευρώ και µηδέν λεπτά)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-Ξ99

--ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΕΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο/η/α/ις Ε∆ΕΣΣΑ σήµερα 01/10/2013 στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας/∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ επί της οδού ΕΓΝΑΤΙΑΣ 91, σε εφαρµογή της υπ' αρ. πρωτ.
139583/Γ6/30-9-2013 Υ.Α. µεταξύ

α)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκπροσωπείται από το ∆ιευθυντή/ντρια της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ σύµφωνα µε την υπ αρ.πρωτ 7786/21-6-2013 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούµενου εφεξής για συντοµία «πρώτος συµβαλλόµενος»

β) αφετέρου της ∆ΟΜΝΙΚΗΣ ΣΑΜΣΑΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ71 - ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ, καλούµενου εφεξής για συντοµία
«δεύτερος συµβαλλόµενος»

υπεγράφη σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραµµα µέτρων εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών µε αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για τη µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» του
Αξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΣΠΑ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε ∆ικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων (ΕΥΕ Ε∆) του ΥΠΑΙΘ και Φορέα Λειτουργίας τη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.Η διάρκεια της παρούσας Σύµβασης ορίζεται
από 01/10/2013 έως 21/06/2014
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η διδασκαλία µαθηµάτων ειδικότητας ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας, για 24 (είκοσι τέσσερις) ώρες
εβδοµαδιαίως σε σχολεία του Νοµού που θα τοποθετηθεί ή θα διατεθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Το ύψος των µικτών µηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1.242,00 Ευρώ(χίλια διακόσια σαράντα δύο Ευρώ και µηδέν λεπτά)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-Ξ99

--ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΕΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο/η/α/ις Ε∆ΕΣΣΑ σήµερα 01/10/2013 στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας/∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ επί της οδού ΕΓΝΑΤΙΑΣ 91, σε εφαρµογή της υπ' αρ. πρωτ.
139583/Γ6/30-9-2013 Υ.Α. µεταξύ

α)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκπροσωπείται από το ∆ιευθυντή/ντρια της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ σύµφωνα µε την υπ αρ.πρωτ 7786/21-6-2013 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούµενου εφεξής για συντοµία «πρώτος συµβαλλόµενος»

β) αφετέρου της ΦΕΒΡΩΝΙΑΣ ΣΟΥΦΛΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60.50 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΑΕ, καλούµενου εφεξής για συντοµία
«δεύτερος συµβαλλόµενος»

υπεγράφη σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραµµα µέτρων εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών µε αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για τη µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» του
Αξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΣΠΑ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε ∆ικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων (ΕΥΕ Ε∆) του ΥΠΑΙΘ και Φορέα Λειτουργίας τη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.Η διάρκεια της παρούσας Σύµβασης ορίζεται
από 01/10/2013 έως 21/06/2014
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η διδασκαλία µαθηµάτων ειδικότητας ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΑΕ µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας, για 24 (είκοσι τέσσερις) ώρες εβδοµαδιαίως σε
σχολεία του Νοµού που θα τοποθετηθεί ή θα διατεθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Το ύψος των µικτών µηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1.192,00 Ευρώ(χίλια εκατόν ενενήντα δύο Ευρώ και µηδέν λεπτά)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-Ξ99

--ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΕΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο/η/α/ις Ε∆ΕΣΣΑ σήµερα 01/10/2013 στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας/∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ επί της οδού ΕΓΝΑΤΙΑΣ 91, σε εφαρµογή της υπ' αρ. πρωτ.
139583/Γ6/30-9-2013 Υ.Α. µεταξύ

α)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκπροσωπείται από το ∆ιευθυντή/ντρια της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ σύµφωνα µε την υπ αρ.πρωτ 7786/21-6-2013 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούµενου εφεξής για συντοµία «πρώτος συµβαλλόµενος»

β) αφετέρου της ΦΙΛΟ∆ΟΞΙΑΣ ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ του ΣΑΒΒΑ εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ71 - ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ, καλούµενου εφεξής για συντοµία «δεύτερος
συµβαλλόµενος»

υπεγράφη σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραµµα µέτρων εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών µε αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για τη µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» του
Αξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΣΠΑ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε ∆ικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων (ΕΥΕ Ε∆) του ΥΠΑΙΘ και Φορέα Λειτουργίας τη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.Η διάρκεια της παρούσας Σύµβασης ορίζεται
από 01/10/2013 έως 21/06/2014
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η διδασκαλία µαθηµάτων ειδικότητας ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας, για 24 (είκοσι τέσσερις) ώρες
εβδοµαδιαίως σε σχολεία του Νοµού που θα τοποθετηθεί ή θα διατεθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Το ύψος των µικτών µηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1.192,00 Ευρώ(χίλια εκατόν ενενήντα δύο Ευρώ και µηδέν λεπτά)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-Ξ99

--ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΕΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο/η/α/ις Ε∆ΕΣΣΑ σήµερα 01/10/2013 στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας/∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ επί της οδού ΕΓΝΑΤΙΑΣ 91, σε εφαρµογή της υπ' αρ. πρωτ.
139583/Γ6/30-9-2013 Υ.Α. µεταξύ

α)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκπροσωπείται από το ∆ιευθυντή/ντρια της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ σύµφωνα µε την υπ αρ.πρωτ 7786/21-6-2013 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούµενου εφεξής για συντοµία «πρώτος συµβαλλόµενος»

β) αφετέρου της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗ του ΙΩΑΝΝΗ εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ71 - ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ, καλούµενου εφεξής για συντοµία «δεύτερος
συµβαλλόµενος»

υπεγράφη σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραµµα µέτρων εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών µε αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για τη µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» του
Αξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΣΠΑ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε ∆ικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων (ΕΥΕ Ε∆) του ΥΠΑΙΘ και Φορέα Λειτουργίας τη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.Η διάρκεια της παρούσας Σύµβασης ορίζεται
από 01/10/2013 έως 21/06/2014
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η διδασκαλία µαθηµάτων ειδικότητας ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας, για 24 (είκοσι τέσσερις) ώρες
εβδοµαδιαίως σε σχολεία του Νοµού που θα τοποθετηθεί ή θα διατεθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Το ύψος των µικτών µηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1.192,00 Ευρώ(χίλια εκατόν ενενήντα δύο Ευρώ και µηδέν λεπτά)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-Ξ99

--ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΕΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο/η/α/ις Ε∆ΕΣΣΑ σήµερα 02/10/2013 στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας/∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ επί της οδού ΕΓΝΑΤΙΑΣ 91, σε εφαρµογή της υπ' αρ. πρωτ.
140617/Γ6/01-10-2013 Υ.Α. µεταξύ

α)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκπροσωπείται από το ∆ιευθυντή/ντρια της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ σύµφωνα µε την υπ αρ.πρωτ 7786/21-6-2013 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούµενου εφεξής για συντοµία «πρώτος συµβαλλόµενος»

β) αφετέρου της ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΑΣΑΝΗ του ΑΝ∆ΡΕΑΣ εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, καλούµενου εφεξής για συντοµία «δεύτερος συµβαλλόµενος»

υπεγράφη σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραµµα µέτρων εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών µε αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για τη µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» του
Αξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΣΠΑ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε ∆ικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων (ΕΥΕ Ε∆) του ΥΠΑΙΘ και Φορέα Λειτουργίας τη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.Η διάρκεια της παρούσας Σύµβασης ορίζεται
από 02/10/2013 έως 21/06/2014
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η διδασκαλία µαθηµάτων ειδικότητας ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας, για 24 (είκοσι τέσσερις) ώρες εβδοµαδιαίως σε
σχολεία του Νοµού που θα τοποθετηθεί ή θα διατεθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Το ύψος των µικτών µηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1.262,00 Ευρώ(χίλια διακόσια εξήντα δύο Ευρώ και µηδέν λεπτά)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-Ξ99

--ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΕΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο/η/α/ις Ε∆ΕΣΣΑ σήµερα 01/10/2013 στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας/∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ επί της οδού ΕΓΝΑΤΙΑΣ 91, σε εφαρµογή της υπ' αρ. πρωτ.
139583/Γ6/30-9-2013 Υ.Α. µεταξύ

α)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκπροσωπείται από το ∆ιευθυντή/ντρια της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ σύµφωνα µε την υπ αρ.πρωτ 7786/21-6-2013 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούµενου εφεξής για συντοµία «πρώτος συµβαλλόµενος»

β) αφετέρου της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ71 - ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ, καλούµενου εφεξής για συντοµία
«δεύτερος συµβαλλόµενος»

υπεγράφη σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραµµα µέτρων εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών µε αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για τη µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» του
Αξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΣΠΑ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε ∆ικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων (ΕΥΕ Ε∆) του ΥΠΑΙΘ και Φορέα Λειτουργίας τη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.Η διάρκεια της παρούσας Σύµβασης ορίζεται
από 01/10/2013 έως 21/06/2014
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η διδασκαλία µαθηµάτων ειδικότητας ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας, για 24 (είκοσι τέσσερις) ώρες
εβδοµαδιαίως σε σχολεία του Νοµού που θα τοποθετηθεί ή θα διατεθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Το ύψος των µικτών µηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1.192,00 Ευρώ(χίλια εκατόν ενενήντα δύο Ευρώ και µηδέν λεπτά)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-Ξ99

--ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΕΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο/η/α/ις Ε∆ΕΣΣΑ σήµερα 01/10/2013 στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας/∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ επί της οδού ΕΓΝΑΤΙΑΣ 91, σε εφαρµογή της υπ' αρ. πρωτ.
139583/Γ6/30-9-2013 Υ.Α. µεταξύ

α)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκπροσωπείται από το ∆ιευθυντή/ντρια της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ σύµφωνα µε την υπ αρ.πρωτ 7786/21-6-2013 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούµενου εφεξής για συντοµία «πρώτος συµβαλλόµενος»

β) αφετέρου της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΪΒΑΤΖΙ∆ΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ71 - ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ, καλούµενου εφεξής για συντοµία
«δεύτερος συµβαλλόµενος»

υπεγράφη σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραµµα µέτρων εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών µε αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για τη µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» του
Αξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΣΠΑ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε ∆ικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων (ΕΥΕ Ε∆) του ΥΠΑΙΘ και Φορέα Λειτουργίας τη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.Η διάρκεια της παρούσας Σύµβασης ορίζεται
από 01/10/2013 έως 21/06/2014
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η διδασκαλία µαθηµάτων ειδικότητας ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας, για 24 (είκοσι τέσσερις) ώρες
εβδοµαδιαίως σε σχολεία του Νοµού που θα τοποθετηθεί ή θα διατεθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Το ύψος των µικτών µηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1.242,00 Ευρώ(χίλια διακόσια σαράντα δύο Ευρώ και µηδέν λεπτά)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-Ξ99

--ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΕΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο/η/α/ις Ε∆ΕΣΣΑ σήµερα 01/10/2013 στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας/∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ επί της οδού ΕΓΝΑΤΙΑΣ 91, σε εφαρµογή της υπ' αρ. πρωτ.
139583/Γ6/30-9-2013 Υ.Α. µεταξύ

α)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκπροσωπείται από το ∆ιευθυντή/ντρια της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ σύµφωνα µε την υπ αρ.πρωτ 7786/21-6-2013 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούµενου εφεξής για συντοµία «πρώτος συµβαλλόµενος»

β) αφετέρου της ΜΑΡΙΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70.50 - ∆ΑΣΚΑΛΟΙ ΕΑΕ, καλούµενου εφεξής για συντοµία «δεύτερος συµβαλλόµενος»

υπεγράφη σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραµµα µέτρων εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών µε αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για τη µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» του
Αξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΣΠΑ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε ∆ικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων (ΕΥΕ Ε∆) του ΥΠΑΙΘ και Φορέα Λειτουργίας τη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.Η διάρκεια της παρούσας Σύµβασης ορίζεται
από 01/10/2013 έως 21/06/2014
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η διδασκαλία µαθηµάτων ειδικότητας ∆ΑΣΚΑΛΟΙ ΕΑΕ µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας, για 0 (µηδέν) ώρες εβδοµαδιαίως σε σχολεία του
Νοµού που θα τοποθετηθεί ή θα διατεθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Το ύψος των µικτών µηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1.192,00 Ευρώ(χίλια εκατόν ενενήντα δύο Ευρώ και µηδέν λεπτά)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-Ξ99

--ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΕΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο/η/α/ις Ε∆ΕΣΣΑ σήµερα 01/10/2013 στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας/∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ επί της οδού ΕΓΝΑΤΙΑΣ 91, σε εφαρµογή της υπ' αρ. πρωτ.
7478\04-10-2013 Υ.Α. µεταξύ

α)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκπροσωπείται από το ∆ιευθυντή/ντρια της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ σύµφωνα µε την υπ αρ.πρωτ 7786/21-6-2013 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούµενου εφεξής για συντοµία «πρώτος συµβαλλόµενος»

β) αφετέρου της ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑΣ ΑΥΓΕΡΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥεκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ71 - ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ, καλούµενου εφεξής για συντοµία
«δεύτερος συµβαλλόµενος»

υπεγράφη σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραµµα µέτρων εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών µε αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για τη µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» του
Αξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΣΠΑ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε ∆ικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων (ΕΥΕ Ε∆) του ΥΠΑΙΘ και Φορέα Λειτουργίας τη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.Η διάρκεια της παρούσας Σύµβασης ορίζεται
από 01/10/2013 έως 21/06/2014
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η διδασκαλία µαθηµάτων ειδικότητας ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας, για 24 (είκοσι τέσσερις) ώρες
εβδοµαδιαίως σε σχολεία του Νοµού που θα τοποθετηθεί ή θα διατεθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Το ύψος των µικτών µηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1.192,00 Ευρώ(χίλια εκατόν ενενήντα δύο Ευρώ και µηδέν λεπτά)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-Ξ99

--ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΕΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο/η/α/ις Ε∆ΕΣΣΑ σήµερα 02/10/2013 στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας/∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ επί της οδού ΕΓΝΑΤΙΑΣ 91, σε εφαρµογή της υπ' αρ. πρωτ.
139583/Γ6/30-9-2013 Υ.Α. µεταξύ

α)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκπροσωπείται από το ∆ιευθυντή/ντρια της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ σύµφωνα µε την υπ αρ.πρωτ 7786/21-6-2013 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούµενου εφεξής για συντοµία «πρώτος συµβαλλόµενος»

β) αφετέρου της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΑΡΟΥΦΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ71 - ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ, καλούµενου εφεξής για συντοµία
«δεύτερος συµβαλλόµενος»

υπεγράφη σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραµµα µέτρων εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών µε αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για τη µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» του
Αξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΣΠΑ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε ∆ικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων (ΕΥΕ Ε∆) του ΥΠΑΙΘ και Φορέα Λειτουργίας τη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.Η διάρκεια της παρούσας Σύµβασης ορίζεται
από 02/10/2013 έως 21/06/2014
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η διδασκαλία µαθηµάτων ειδικότητας ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας, για 24 (είκοσι τέσσερις) ώρες
εβδοµαδιαίως σε σχολεία του Νοµού που θα τοποθετηθεί ή θα διατεθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Το ύψος των µικτών µηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1.192,00 Ευρώ(χίλια εκατόν ενενήντα δύο Ευρώ και µηδέν λεπτά)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-Ξ99

--ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΕΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο/η/α/ις Ε∆ΕΣΣΑ σήµερα 01/10/2013 στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας/∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ επί της οδού ΕΓΝΑΤΙΑΣ 91, σε εφαρµογή της υπ' αρ. πρωτ.
139583/Γ6/30-9-2013 Υ.Α. µεταξύ

α)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκπροσωπείται από το ∆ιευθυντή/ντρια της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ σύµφωνα µε την υπ αρ.πρωτ 7786/21-6-2013 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούµενου εφεξής για συντοµία «πρώτος συµβαλλόµενος»

β) αφετέρου της ΣΟΦΙΑΣ ΓΙ∆ΑΡΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ71 - ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ, καλούµενου εφεξής για συντοµία
«δεύτερος συµβαλλόµενος»

υπεγράφη σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραµµα µέτρων εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών µε αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για τη µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» του
Αξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΣΠΑ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε ∆ικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων (ΕΥΕ Ε∆) του ΥΠΑΙΘ και Φορέα Λειτουργίας τη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.Η διάρκεια της παρούσας Σύµβασης ορίζεται
από 01/10/2013 έως 21/06/2014
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η διδασκαλία µαθηµάτων ειδικότητας ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας, για 24 (είκοσι τέσσερις) ώρες
εβδοµαδιαίως σε σχολεία του Νοµού που θα τοποθετηθεί ή θα διατεθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Το ύψος των µικτών µηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1.192,00 Ευρώ(χίλια εκατόν ενενήντα δύο Ευρώ και µηδέν λεπτά)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-Ξ99

--ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΕΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο/η/α/ις Ε∆ΕΣΣΑ σήµερα 01/10/2013 στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας/∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ επί της οδού ΕΓΝΑΤΙΑΣ 91, σε εφαρµογή της υπ' αρ. πρωτ.
7478\04-10-2013 Υ.Α. µεταξύ

α)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκπροσωπείται από το ∆ιευθυντή/ντρια της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ σύµφωνα µε την υπ αρ.πρωτ 7786/21-6-2013 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούµενου εφεξής για συντοµία «πρώτος συµβαλλόµενος»

β) αφετέρου της ΕΥ∆ΟΞΙΑΣ ΓΚΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ71 - ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ, καλούµενου εφεξής για συντοµία «δεύτερος
συµβαλλόµενος»

υπεγράφη σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραµµα µέτρων εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών µε αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για τη µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» του
Αξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΣΠΑ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε ∆ικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων (ΕΥΕ Ε∆) του ΥΠΑΙΘ και Φορέα Λειτουργίας τη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.Η διάρκεια της παρούσας Σύµβασης ορίζεται
από 01/10/2013 έως 21/06/2014
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η διδασκαλία µαθηµάτων ειδικότητας ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας, για 24 (είκοσι τέσσερις) ώρες
εβδοµαδιαίως σε σχολεία του Νοµού που θα τοποθετηθεί ή θα διατεθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Το ύψος των µικτών µηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1.262,00 Ευρώ(χίλια διακόσια εξήντα δύο Ευρώ και µηδέν λεπτά)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-Ξ99

--ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΕΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο/η/α/ις Ε∆ΕΣΣΑ σήµερα 01/10/2013 στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας/∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ επί της οδού ΕΓΝΑΤΙΑΣ 91, σε εφαρµογή της υπ' αρ. πρωτ.
7786/21-6-2013 Υ.Α. µεταξύ

α)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκπροσωπείται από το ∆ιευθυντή/ντρια της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ σύµφωνα µε την υπ αρ.πρωτ 139583/Γ6/30-9-2013 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούµενου εφεξής για συντοµία «πρώτος συµβαλλόµενος»

β) αφετέρου του ΣΑΒΒΑ ∆ΑΒΕΛΟΥ∆Η του Α∆ΑΜ εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ71 - ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ, καλούµενου εφεξής για συντοµία «δεύτερος
συµβαλλόµενος»

υπεγράφη σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραµµα µέτρων εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών µε αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για τη µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» του
Αξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΣΠΑ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε ∆ικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων (ΕΥΕ Ε∆) του ΥΠΑΙΘ και Φορέα Λειτουργίας τη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.Η διάρκεια της παρούσας Σύµβασης ορίζεται
από 01/10/2013 έως 21/06/2014
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η διδασκαλία µαθηµάτων ειδικότητας ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας, για 24 (είκοσι τέσσερις) ώρες
εβδοµαδιαίως σε σχολεία του Νοµού που θα τοποθετηθεί ή θα διατεθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Το ύψος των µικτών µηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1.192,00 Ευρώ(χίλια εκατόν ενενήντα δύο Ευρώ και µηδέν λεπτά)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-Ξ99

--ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΕΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο/η/α/ις Ε∆ΕΣΣΑ σήµερα 01/09/2013 στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας/∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ επί της οδού ΕΓΝΑΤΙΑΣ 91, σε εφαρµογή της υπ' αρ. πρωτ.
139583/Γ6/30-9-2013 Υ.Α. µεταξύ

α)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκπροσωπείται από το ∆ιευθυντή/ντρια της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ σύµφωνα µε την υπ αρ.πρωτ 7786/21-6-2013 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούµενου εφεξής για συντοµία «πρώτος συµβαλλόµενος»

β) αφετέρου της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ∆ΑΜΙΑΝΙ∆ΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60.50 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΑΕ, καλούµενου εφεξής για συντοµία «δεύτερος
συµβαλλόµενος»

υπεγράφη σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραµµα µέτρων εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών µε αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για τη µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» του
Αξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΣΠΑ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε ∆ικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων (ΕΥΕ Ε∆) του ΥΠΑΙΘ και Φορέα Λειτουργίας τη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.Η διάρκεια της παρούσας Σύµβασης ορίζεται
από 01/09/2013 έως 30/06/2014
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η διδασκαλία µαθηµάτων ειδικότητας ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΑΕ µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας, για 0 (µηδέν) ώρες εβδοµαδιαίως σε σχολεία του
Νοµού που θα τοποθετηθεί ή θα διατεθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Το ύψος των µικτών µηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1.192,00 Ευρώ(χίλια εκατόν ενενήντα δύο Ευρώ και µηδέν λεπτά)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-Ξ99

--ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΕΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο/η/α/ις Ε∆ΕΣΣΑ σήµερα 01/10/2013 στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας/∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ επί της οδού ΕΓΝΑΤΙΑΣ 91, σε εφαρµογή της υπ' αρ. πρωτ.
139583/Γ6/30-9-2013 Υ.Α. µεταξύ

α)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκπροσωπείται από το ∆ιευθυντή/ντρια της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ σύµφωνα µε την υπ αρ.πρωτ 7786/21-6-2013 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούµενου εφεξής για συντοµία «πρώτος συµβαλλόµενος»

β) αφετέρου της ΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ του ΣΤΑΥΡΟΥεκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ71 - ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ, καλούµενου εφεξής για συντοµία «δεύτερος
συµβαλλόµενος»

υπεγράφη σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραµµα µέτρων εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών µε αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για τη µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» του
Αξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΣΠΑ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε ∆ικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων (ΕΥΕ Ε∆) του ΥΠΑΙΘ και Φορέα Λειτουργίας τη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.Η διάρκεια της παρούσας Σύµβασης ορίζεται
από 01/10/2013 έως 21/06/2014
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η διδασκαλία µαθηµάτων ειδικότητας ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας, για 24 (είκοσι τέσσερις) ώρες
εβδοµαδιαίως σε σχολεία του Νοµού που θα τοποθετηθεί ή θα διατεθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Το ύψος των µικτών µηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1.192,00 Ευρώ(χίλια εκατόν ενενήντα δύο Ευρώ και µηδέν λεπτά)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-Ξ99

--ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΕΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο/η/α/ις Ε∆ΕΣΣΑ σήµερα 01/10/2013 στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας/∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ επί της οδού ΕΓΝΑΤΙΑΣ 91, σε εφαρµογή της υπ' αρ. πρωτ.
139583/Γ6/30-9-2013 Υ.Α. µεταξύ

α)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκπροσωπείται από το ∆ιευθυντή/ντρια της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ σύµφωνα µε την υπ αρ.πρωτ 7786/21-6-2013 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούµενου εφεξής για συντοµία «πρώτος συµβαλλόµενος»

β) αφετέρου της ΣΟΦΙΑΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ του ΚΛΕΑΝΘΗ εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ71 - ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ, καλούµενου εφεξής για συντοµία «δεύτερος
συµβαλλόµενος»

υπεγράφη σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραµµα µέτρων εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών µε αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για τη µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» του
Αξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΣΠΑ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε ∆ικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων (ΕΥΕ Ε∆) του ΥΠΑΙΘ και Φορέα Λειτουργίας τη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.Η διάρκεια της παρούσας Σύµβασης ορίζεται
από 01/10/2013 έως 21/06/2014
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η διδασκαλία µαθηµάτων ειδικότητας ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας, για 24 (είκοσι τέσσερις) ώρες
εβδοµαδιαίως σε σχολεία του Νοµού που θα τοποθετηθεί ή θα διατεθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Το ύψος των µικτών µηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1.192,00 Ευρώ(χίλια εκατόν ενενήντα δύο Ευρώ και µηδέν λεπτά)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-Ξ99

--ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΕΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο/η/α/ις Ε∆ΕΣΣΑ σήµερα 01/10/2013 στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας/∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ επί της οδού ΕΓΝΑΤΙΑΣ 91, σε εφαρµογή της υπ' αρ. πρωτ.
139583/Γ6/30-9-2013 Υ.Α. µεταξύ

α)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκπροσωπείται από το ∆ιευθυντή/ντρια της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ σύµφωνα µε την υπ αρ.πρωτ 7786/21-6-2013 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούµενου εφεξής για συντοµία «πρώτος συµβαλλόµενος»

β) αφετέρου της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ του ΒΑΣΟΥ εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ71 - ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ, καλούµενου εφεξής για συντοµία
«δεύτερος συµβαλλόµενος»

υπεγράφη σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραµµα µέτρων εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών µε αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για τη µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» του
Αξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΣΠΑ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε ∆ικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων (ΕΥΕ Ε∆) του ΥΠΑΙΘ και Φορέα Λειτουργίας τη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.Η διάρκεια της παρούσας Σύµβασης ορίζεται
από 01/10/2013 έως 21/06/2014
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η διδασκαλία µαθηµάτων ειδικότητας ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας, για 24 (είκοσι τέσσερις) ώρες
εβδοµαδιαίως σε σχολεία του Νοµού που θα τοποθετηθεί ή θα διατεθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Το ύψος των µικτών µηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1.192,00 Ευρώ(χίλια εκατόν ενενήντα δύο Ευρώ και µηδέν λεπτά)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-Ξ99

--ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΕΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο/η/α/ις Ε∆ΕΣΣΑ σήµερα 01/10/2013 στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας/∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ επί της οδού ΕΓΝΑΤΙΑΣ 91, σε εφαρµογή της υπ' αρ. πρωτ.
139583/Γ6/30-9-2013 Υ.Α. µεταξύ

α)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκπροσωπείται από το ∆ιευθυντή/ντρια της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ σύµφωνα µε την υπ αρ.πρωτ 7786/21-6-2013 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούµενου εφεξής για συντοµία «πρώτος συµβαλλόµενος»

β) αφετέρου της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥεκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ71 - ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ, καλούµενου εφεξής για συντοµία
«δεύτερος συµβαλλόµενος»

υπεγράφη σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραµµα µέτρων εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών µε αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για τη µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» του
Αξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΣΠΑ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε ∆ικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων (ΕΥΕ Ε∆) του ΥΠΑΙΘ και Φορέα Λειτουργίας τη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.Η διάρκεια της παρούσας Σύµβασης ορίζεται
από 01/10/2013 έως 21/06/2014
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η διδασκαλία µαθηµάτων ειδικότητας ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας, για 24 (είκοσι τέσσερις) ώρες
εβδοµαδιαίως σε σχολεία του Νοµού που θα τοποθετηθεί ή θα διατεθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Το ύψος των µικτών µηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1.192,00 Ευρώ(χίλια εκατόν ενενήντα δύο Ευρώ και µηδέν λεπτά)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-Ξ99

--ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΕΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο/η/α/ις Ε∆ΕΣΣΑ σήµερα 01/10/2013 στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας/∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ επί της οδού ΕΓΝΑΤΙΑΣ 91, σε εφαρµογή της υπ' αρ. πρωτ.
139583/Γ6/30-9-2013 Υ.Α. µεταξύ

α)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκπροσωπείται από το ∆ιευθυντή/ντρια της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ σύµφωνα µε την υπ αρ.πρωτ 7786/21-6-2013 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούµενου εφεξής για συντοµία «πρώτος συµβαλλόµενος»

β) αφετέρου του ΑΠΟΣΤΟΛΟY ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ∆Η του ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70.50 - ∆ΑΣΚΑΛΟΙ ΕΑΕ, καλούµενου εφεξής για συντοµία
«δεύτερος συµβαλλόµενος»

υπεγράφη σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραµµα µέτρων εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών µε αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για τη µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» του
Αξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΣΠΑ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε ∆ικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων (ΕΥΕ Ε∆) του ΥΠΑΙΘ και Φορέα Λειτουργίας τη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.Η διάρκεια της παρούσας Σύµβασης ορίζεται
από 01/10/2013 έως 21/06/2014
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η διδασκαλία µαθηµάτων ειδικότητας ∆ΑΣΚΑΛΟΙ ΕΑΕ µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας, για 0 (µηδέν) ώρες εβδοµαδιαίως σε σχολεία του
Νοµού που θα τοποθετηθεί ή θα διατεθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Το ύψος των µικτών µηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1.192,00 Ευρώ(χίλια εκατόν ενενήντα δύο Ευρώ και µηδέν λεπτά)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-Ξ99

--ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΕΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο/η/α/ις Ε∆ΕΣΣΑ σήµερα 01/10/2013 στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας/∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ επί της οδού ΕΓΝΑΤΙΑΣ 91, σε εφαρµογή της υπ' αρ. πρωτ.
139583/Γ6/30-9-2013 Υ.Α. µεταξύ

α)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκπροσωπείται από το ∆ιευθυντή/ντρια της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ σύµφωνα µε την υπ αρ.πρωτ 7786/21-6-2013 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούµενου εφεξής για συντοµία «πρώτος συµβαλλόµενος»

β) αφετέρου της ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΕΪΤΑΡΙ∆ΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ71 - ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ, καλούµενου εφεξής για συντοµία «δεύτερος
συµβαλλόµενος»

υπεγράφη σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραµµα µέτρων εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών µε αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για τη µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» του
Αξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΣΠΑ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε ∆ικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων (ΕΥΕ Ε∆) του ΥΠΑΙΘ και Φορέα Λειτουργίας τη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.Η διάρκεια της παρούσας Σύµβασης ορίζεται
από 01/10/2013 έως 21/06/2014
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η διδασκαλία µαθηµάτων ειδικότητας ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας, για 24 (είκοσι τέσσερις) ώρες
εβδοµαδιαίως σε σχολεία του Νοµού που θα τοποθετηθεί ή θα διατεθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Το ύψος των µικτών µηνιαίων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 1.192,00 Ευρώ(χίλια εκατόν ενενήντα δύο Ευρώ και µηδέν λεπτά)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙ∆ΗΣ

