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Στη Λιβαδειά σήμερα  22 Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία 

της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 

Φ.Αποφ./954/  02-02-2016 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, 

αποτελούμενο από τους: 

1. Γιαννιό Μιχαήλ, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο. 

2. Καλπύρη Ιωάννη, Δ/ντη του 6
ου

 Δ.Σ. Λιβαδειάς ως τακτικό μέλος  

3. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντη του Δ.Σ. Διστόμου ως τακτικό Αιρετό μέλος 

4. Τραμπάκουλο Ηλία,Δ/ντή του 5
ου

 Δ.Σ. Θήβας ως τακτικό Αιρετό μέλος 

 

                 και τη Λάμπρου Μαργαρίτα, διοικητικό υπάλληλο ΠΕ 1 της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως 

Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 

3977/Φ.30/Α/19-04-2016 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση για 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

       
 
 

ΘΕΜΑ 1
ο
 

«Προσωρινή Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού Νηπιαγωγού κλ. ΠΕ 60 χωρίς αίτησή της» 

(4097 και 4098 /22-04-2016) 

Το ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας έχοντας υπόψη του: 

1. Το N. 3848/2010  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και 13 του Ν.1566/1985 

3. Το άρθρο 1 του Ν. 3194/2003 

4. Την με αριθμ. 22/24529/0022/24-3-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 928 τ. Β΄/14-4-2014) 

5. Το με αριθμ. 2/38854/0022/15-5-2014 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. με θέμα: «Παροχή οδηγιών» 

6. Τις ανάγκες της υπηρεσίας σε διδακτικό προσωπικό 

7. Τον ορισμό της κ.Γερογιάκομου Αλεξάνδρας (νηπιαγωγού του 1
ου

 Ν/γείου Λιβαδειάς) ως 

Προϊσταμένης Εκπαιδευτικών θεμάτων της Δ.Π.Ε. Βοιωτίας 

8. Την αριθμ. 3904/Φ.30/Α/15-04-2016 απόφαση του Δ/ντή της Δ/νσης ΠΕ Βοιωτίας 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 

 

και προτείνει την αναδρομική τοποθέτηση της παρακάτω αναπληρώτριας εκπαιδευτικού χωρίς αίτησή 

της για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του 1ου Ν/γείου Λιβαδειάς ως εξής: 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ Ν/Γ: ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΟ ΕΩΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ60 Ν/ΓΕΙΟ ΣΤΕΙΡΙΟΥ 1Ο Ν/ΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 04-04-2016 15-04-2016 

 

 

 



 

ΘΕΜΑ 2
ο
 

«Προσωρινή Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού Νηπιαγωγού κλ. ΠΕ 60 χωρίς αίτησή της» 

(4099 και 4100 /22-04-2016) 

 

Το ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας έχοντας υπόψη του: 

1. Το N. 3848/2010  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και 13 του Ν.1566/1985 

3. Το άρθρο 1 του Ν. 3194/2003 

4. Την με αριθμ. 22/24529/0022/24-3-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 928 τ. Β΄/14-4-2014) 

5. Το με αριθμ. 2/38854/0022/15-5-2014 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. με θέμα: «Παροχή οδηγιών» 

6. Τις ανάγκες της υπηρεσίας σε διδακτικό προσωπικό 

7. Τον ορισμό της κ.Γερογιάκομου Αλεξάνδρας (νηπιαγωγού του 1
ου

 Ν/γείου Λιβαδειάς) ως 

Προϊσταμένης Εκπαιδευτικών θεμάτων της Δ.Π.Ε. Βοιωτίας 

8. Την αριθμ. 3907/Φ.30/Α/15-04-2016 απόφαση του Δ/ντή της Δ/νσης ΠΕ Βοιωτίας 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 

 

και προτείνει την αναδρομική τοποθέτηση της παρακάτω αναπληρώτριας εκπαιδευτικού χωρίς αίτησή 

της για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του 1
ου

 Ν/γείου Λιβαδειάς ως εξής: 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ Ν/Γ: ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΟ ΕΩΣ 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 3Ο Ν/ΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1Ο Ν/ΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 18-04-2016 22-04-2016 

 
 
 

ΘΕΜΑ 3
ο
  

«Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς για κατ’ οίκον διδασκαλία» 
(4101 και 4102/22-04-2016) 

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας έχοντας υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 16, 18 και 19 του αρ.14 του Ν.1566/85 όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 8 του αρ.18 του Ν.2470/97 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011  

3. Την αρ. 2/78400/0022/14-11-2011 έγγραφο του ΓΛΚ, Δ/νση 22
η
 Μισθολογίου, «Παροχή 

οδηγιών …στρατηγικής 2012-2015»     

4. Την αρ. Φ12/773/77094/Γ1/28-7-2006 Υ. Α. ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 1139 τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκε 

από την Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 (ΦΕΚ 1327 τ. Β΄) «Αναμόρφωση ωρολόγιων 

προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο». 

5. Την αρ. Φ12.718/Γ1/851/27-8-97 ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Ωράριο εκπ/κων σε Δημοτικά σχολεία» 

6. Το αριθ. 3874/14-04-2016 έγγραφο του ΔΣ Καπαρελλίου με θέμα: «Κατ’οίκον διδασκαλία 

μαθητή» και συνημμένα περιλαμβάνει: αίτηση του γονέα, ιατρική γνωμάτευση, Πρακτικό του 

ΔΣ Καπαρελλίου, αιτήσεις ενδιαφέροντος εκπ/κών 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 



 και προτείνει την αναδρομική ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης των παρακάτω εκπαιδευτικών από 

12-04-2016 μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους 2015-2016 (21-06-2016) για κατ’ οίκον διδασκαλία 

ως εξής: 

 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
  

«Προσωρινή τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ 60» 

(4103  και 4104/22-04-2016) 

 Το ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας έχοντας υπόψη του: 

 

1. Το N. 3848/2010  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και 13 του Ν.1566/1985 

3. Το άρθρο 1 του Ν. 3194/2003 

4. Τις ανάγκες της υπηρεσίας σε διδακτικό προσωπικό 

5. Το αριθμ. 60256/Ε1/11-04-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Πρόσληψη 28 

εκπ/κών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών ως προσωρινών 

αναπληρωτών σε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το 

διδακτικό έτος 2015-2016» 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 

και προτείνει την προσωρινή τοποθέτηση της παρακάτω αναπληρώτριας εκπαιδευτικού έως    

21-06-2016 ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
 

«Απόσπαση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ 60 με αίτησή της» 
(4105 και 4106/22-04-2016) 

 

Το ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας έχοντας υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Ν.1566/1985 

2. Το αρ. 15 και 16 του Π.Δ. 50/1996 και Π.Δ. 100/1997 

3. Τη Φ. 353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ. Β΄/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων…» 

4. Τις ανάγκες της υπηρεσίας σε διδακτικό προσωπικό  

5. Την αριθμ 3674/08-04-2016 αίτηση της κ.Ελευθεριάδου Δέσποινας 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 

και προτείνει να μην κάνει δεκτή την αίτηση απόσπαση της εκπαιδευτικού κ.Ελευθεριάδου 

Δέσποινας  καθώς δεν υπάρχουν κενά για να καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΩΡΕΣ ΑΝΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΜΑΘΗΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

ΓΟΥΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ 70 Δ.ΣΧ. ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ 5 Σ.Δ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕ 70 Δ.ΣΧ. ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ 5 Σ.Δ. ΜΟΝΙΜΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚ Ν/Γ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 

ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΕ60 1
ο
 Ν/Γ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 11-04-2016 



 

 

 

ΘΕΜΑ 6
ο  

  

«Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου» 
(4107  και 4108/22-04-2016) 

 

Το ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας έχοντας υπόψη του: 

 

1. Το άρθρο 31 του Ν. 3528/2007. 

2. To άρθρο 14 παρ.16 του Ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Εκπαίδευσης». 

3. Την Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ. Β΄/2002) Υπουργική Απόφαση 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων 

των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας..» όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει. 

4. Την με αρ.πρωτ. 3752/12-04-2016 αίτηση της εκπαιδευτικού Ιωαννίδου Σοφίας του Γεωργίου  

για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή 

 

 

              Το Συμβούλιο αφού μελέτησε τις σχετικές με το θέμα διατάξεις αλλά και την αίτηση της 

ενδιαφερόμενης 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

και προτείνει : 

1. Τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην Ιωαννίδου Σοφία, 

εκπαιδευτικό Π.Ε. 60, που υπηρετεί στο Ν/Γ Δηλεσίου, προκειμένου να εργαστεί ως 

ωρομίθμια εκπαιδεύτρια στο Δημόσιο ΙΕΚ Χαλκίδας για δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως και στο 

Δημόσιο ΙΕΚ Θήβας για τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως, συνολικά έξι (6) ώρες την 

εβδομάδα. Το έργο αυτό θα προσφέρεται για τη διδασκαλία των μαθημάτων του εαρινού 

εξαμήνου εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου της στην υπηρεσία και δε θα αντιβαίνει στα 

καθήκοντά της ως εκπαιδευτικού από 17/03/2016 έως 30/06/2016. Η παρούσα άδεια ισχύει 

αναδρομικά από 08/04/2016 και έως τη λήξη του προσφερόμενου έργου. 

 

 
 

ΘΕΜΑ 7
ο  

 

«Αναγνώριση συνάφειας τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών εκπαιδευτικού» 
(4109  και 4110/22-4-2016) 

 

Το ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας έχοντας υπόψη του: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο … δημοσιονομικής 

στρατηγικής 2012-2015» 

2. Το άρθρο 1 του Ν. 4038/2012. 

3. Το με αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β10ΕΕ/202/24998/30-11-2012 έγγραφο του Υπ. Διοικητικής 

μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης. 

4. Το με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.21/1110/4597/9-4-2012 έγγραφο του Υπ. Διοικητικής μεταρρύθμισης 

και Ηλ. Διακυβέρνησης. 

5. Τη με αριθ. 2/24529/0022/17-2-2012 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης (ΦΕΚ 414 Β’) 

6. Το με αριθμ. Φ.361.4/157512/Δ1/13-12-2012 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. «Αρμοδιότητες 

Π.Υ.Σ.Π.Ε. για αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών και έγκριση συνάφειας μεταπτυχιακών 

και διδακτορικών τίτλων». 



7. Τη με αριθμ πρωτ 4231/24-04-2015 διευκρινιστική του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Αναγνώριση 

Μεταπτυχιακών»  

8. Την αριθμ. 3716/11-04-2016 αίτηση της μόνιμης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 70 Ράπτη Αστερίας  

9. Την αριθμ. 3836/13-04-2016 αίτηση της μόνιμης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 11 Παπαλάμπρου 

Μαρίας  

 

 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μελέτησε τις σχετικές με το θέμα 

διατάξεις αλλά και τα συνημμένα των ως άνω αιτήσεων έγγραφα 

  

   α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 

και προτείνει: 

1. Την αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης της εκπ/κού Ράπτη 

Αστερίας, ΠΕ 70 με τίτλο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός», της κατεύθυνσης «Διοίκηση και 

Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου, το οποίο 

συνάδει με το άμεσο διδακτικό αντικείμενο της εκπαιδευτικού 

2. Την αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης της εκπ/κού Παπαλάμπρου Μαρίας, ΠΕ 11 με τίτλο «Εκπαίδευση και Αναπηρία.Οι 

συγκινησιακές-συναισθηματικές δυναμικές», του Universita Degli Studi Di Roma “Tor 

Vergata’’, το οποίο συνάδει με το άμεσο διδακτικό αντικείμενο της εκπαιδευτικού 

 

 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
 

«Τροποποίηση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ 71 χωρίς αίτησή της για παράλληλη 

στήριξη» 
(4111 και  4112/22-04-2016) 

 

Το ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας έχοντας υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Ν.1566/1985 

2. Το αρ. 15 και 16 του Π.Δ. 50/1996 και Π.Δ. 100/1997 

3. Τη Φ. 353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ. Β΄/2002), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων…» 

4. Τις ανάγκες της υπηρεσίας σε διδακτικό προσωπικό  

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 

 

και προτείνει την τροποποίηση της διάθεσης της παρακάτω αναπληρώτριας εκπαιδευτικού για 

παράλληλη στήριξη μέχρι 21-06-2016 χωρίς αίτησή της ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΕΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΚΟΥΣΚΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΠΕ 71 

(αναπληρώτρια) 

3
Ο
 Δ.ΣΧ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (12 ώρες)  

&  

7
ο
 Δ.ΣΧ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (12 ώρες) 

7
ο
 Δ.ΣΧ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

(εξ ολοκλήρου 

διάθεση) 

ΑΠΟ 15-04-2016 



 

 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
 

 
«Προσωρινή τοποθέτηση μόνιμης εκπαιδευτικού ΠΕ 70 ύστερα από τη λήξη άδειας λοχείας για το συμφέρον 

της υπηρεσίας» 

(4113  και 4114/22-04-2016) 

 Το ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας έχοντας υπόψη του: 

 

1. Το N. 3848/2010  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και 13 του Ν.1566/1985 

3. Το άρθρο 1 του Ν. 3194/2003 

4. Τις ανάγκες της υπηρεσίας σε διδακτικό προσωπικό 

5. Την αριθμ 613/27-01-2016 απόφαση χορήγησης άδειας λοχείας (από 24-12-2015 έως 13-04-2016) 

της κ.Πάσχου Αικατερίνης του Θεοδώρου  

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 

και προτείνει την προσωρινή τοποθέτηση της παρακάτω μόνιμης εκπαιδευτικού χωρίς αίτησή 

της και για το συμφέρον της υπηρεσίας έως 21-06-2016 ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 10
ο 
 

«Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικού για τη συμπλήρωση του ωραρίου της» 
(4115  και 4116/22-04-2016) 

 

Το ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας έχοντας υπόψη του: 

1.Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 12 και 14 παρ. 14 του Ν.1566/1985 

2.Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 5 του Ν.3475/2006  

3.Τη Φ. 353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Υπουργική 

Απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων…» 

4.Το Π.Δ. 1/2003 

5.Τις ανάγκες της Υπηρεσίας σε διδακτικό προσωπικό 

 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ 
Δ.ΣΧ. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΑΣΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

του  

Θεοδώρου 

ΠΕ70 9
ο
 Δ.ΣΧ. 

ΘΗΒΑΣ 

1
ο
 Δ.ΣΧ. 

ΘΗΒΑΣ 

ΑΠΟ 14-04-2016 

(13-04-2016 είναι η 

ημερομηνία λήξης 

της άδειας λοχείας) 



και προτείνει την τροποποίηση διάθεσης της παρακάτω εκπαιδευτικού από ανάληψη υπηρεσίας 

έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2015-2016 (21-06-2016) ως εξής: 

 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔ. ΥΠ. ΩΡ. ΠΑΛΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΕΑ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΜΗΤΣΑΚΗ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΠΕ05 

(ΜΟΝΙΜΗ) 
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1
ο
 Δ.ΣΧ. ΘΗΒΑΣ: 6 ΩΡΕΣ 

Δ.ΣΧ. ΔΗΛΕΣΙΟΥ: 10 ΩΡΕΣ 

Δ.ΣΧ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ: 4 ΩΡΕΣ 

5
Ο
 Δ.ΣΧ. ΘΗΒΑΣ: 4 ΩΡΕΣ 

 

1
ο
 Δ.ΣΧ. ΘΗΒΑΣ: 6 ΩΡΕΣ 

Δ.ΣΧ. ΔΗΛΕΣΙΟΥ: 10 ΩΡΕΣ 

Δ.ΣΧ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ: 4 ΩΡΕΣ 

1
Ο
 Δ.ΣΧ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ: 4 ΩΡΕΣ 

 

 

 

 

Στο  σημείο  αυτό  και  αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης λύεται η 

συνεδρίαση. Η πράξη αυτή αφού αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και επικυρώθηκε, υπογράφεται. 

 
 

Ο Πρόεδρος  H  Γραμματέας  

 

 

 

 

 
 

   

Γιαννιός Μιχαήλ  Λάμπρου Μαργαρίτα 

                   

     Τα μέλη 

Καλπύρης Ιωάννης  Γαμβρίλης Ιωάννης  

Τραμπάκουλος Ηλίας    

 


