
ΘΕΜΑ 3ο 

«Αναγνώριση συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών» 
( 10896 και 10897/27-10-2015) 

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. 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». 

6. Την με αριθμ 8045/22-7-2013 αίτηση του μόνιμου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 70 

Τσαούση Δημητρίου. 

7. Την με αριθμ. 8204/03-09-2015 αίτηση της μόνιμης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 70 

Ντάσιου Καλλιόπης. 

8. Την με αριθμ. 8407/10-09-2015 αίτηση της μόνιμης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 60 

Σολάκη Κυριακής. 

9. Την με αριθμ. 8462/11-09-2015 αίτηση της μόνιμης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 60 

Δαμηλάκου Αικατερίνης. 

10. Την με αριθμ. 6911/16-10-2015 έγγραφη απάντηση του Τμήματος Επιστημών της 

Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών 

Επιστημών του Παν/μίου Αιγαίου, η οποία εστάλη στη Δ/νση ΠΕ Βοιωτίας στις 22-10-

2015, στο από 02-10-2015 (αριθμ. πρωτ.: 9489/02-10-2015) έγγραφο αίτημα της Δ/νσης 

ΠΕ Βοιωτίας για έλεγχο γνησιότητας του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης της 

κας Σολάκη Κυριακής. 

11. Την καταγγελία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λιβαδειάς (με αριθ. Πρωτ.: 79/19-10-

2015) για καθυστέρηση αναγνώρισης συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών  

 

 

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

διατάξεις αλλά και τα συνημμένα της ως άνω αίτησης 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 του εκπ/κού 

Τσαούση Δημητρίου, με τίτλο «ΜΑΣΤΕΡ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επί λέξει 

ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΗ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Σπουδών Ρώμης ‘TOR 

VERGATA’ Ρώμη-Ιταλία, το οποίο συνάδει με το άμεσο διδακτικό αντικείμενο του 

εκπαιδευτικού, με την προϋπόθεση της θετικής απάντησης από το ΔΟΑΤΑΠ στο από 

02/10/2015 (αριθμ. πρωτ.: 9488/02-10-2015) έγγραφο αίτημα της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας 

για έλεγχο γνησιότητας του εν λόγω Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.  

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

Ντάσιου Καλλιόπης, με τίτλο «ΔΙΠΛΩΜΑ (ΜΑΓΚΙΣΤΡ) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Σόφιας ‘ΑΓ. ΚΛΙΜΕΝΤ 

ΟΧΡΙΝΤΣΚΙ’ Σόφια-Βουλγαρία, το οποίο συνάδει με το άμεσο διδακτικό αντικείμενο 



της εκπαιδευτικού, με την προϋπόθεση της θετικής απάντησης από το ΔΟΑΤΑΠ στο από 

02/10/2015 (αριθμ. πρωτ.: 9488/02-10-2015) έγγραφο αίτημα της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας 

για έλεγχο γνησιότητας του εν λόγω Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.  

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

Σολάκη Κυριακής, με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών 

Μονάδων» με κατεύθυνση «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ», του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, 

το οποίο συνάδει με το άμεσο διδακτικό αντικείμενο της εκπαιδευτικού. 

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

Δαμηλάκου Αικατερίνης, με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Επιστήμες Αγωγής-

Ειδική Εκπαίδευση», του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο 

Λευκωσίας ,το οποίο συνάδει με το άμεσο διδακτικό αντικείμενο της εκπαιδευτικού, με 

την προϋπόθεση της θετικής απάντησης από το ΔΟΑΤΑΠ στο από 02/10/2015 (αριθμ. 

πρωτ.: 9488/02-10-2015) έγγραφο αίτημα της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας για έλεγχο 

γνησιότητας του εν λόγω Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.  


