
Π Ρ Α Ξ Η  3 5
η   

1 6 - 0 6 - 2 0 1 6  

Στη Λιβαδειά σήμερα  16 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.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/ντή του 6
ου

 Δ.Σ. Λιβαδειάς ως τακτικό Αιρετό μέλος 

3. Νίκα Δέσποινα, Δ/ντρια του 4
ου

 Δ.Σ. Θήβας ως τακτικό Αιρετό μέλος 

4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου ως τακτικό Αιρετό μέλος 

5. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου 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. 5926/Φ.30/Α/15-06-2016 

πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης.  

      

ΘΕΜΑ 1
ο 

«Αποσπάσεις μόνιμων εκπ/κών ΠΕ70 για το συμφέρον της υπηρεσίας» 

( 6003 και 6004 /16-06-2016) 

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 4367/06-05-2016 διαβίβαση δικαιολογητικών για χορήγηση αναρρωτικής άδειας (από 

18-04-2016 έως 17-05-2016) του κ. Τσίπη Κυριάκου  

6. Την αριθμ. 5429/07-06-2016 απόφαση του Δ/ντή Π.Ε. Βοιωτίας με θέμα: «Αποσπάσεις μόνιμων 

εκπ/κών ΠΕ70 για το συμφέρον της υπηρεσίας» 

 

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

 

και προτείνει την απόσπαση των παρακάτω μόνιμων εκπαιδευτικών χωρίς αίτησή τους και για το συμφέρον της 

υπηρεσίας ως εξής: 

  
 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔ. ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟ ΕΩΣ 

ΜΑΣΤΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 9
Ο
 Δ.ΣΧ. ΘΗΒΑΣ Δ.ΣΧ. 

ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ  
09-06-2016 21-06-2016 

ΠΑΣΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΠΕ70 1
Ο
 Δ.ΣΧ. ΘΗΒΑΣ 9

Ο
 Δ.ΣΧ. ΘΗΒΑΣ  

(η οργανική της 
θέση) 

09-06-2016 31-08-2016 



ΘΕΜΑ 2
ο 

«Απόσπαση μόνιμης εκπ/κού ΠΕ70 χωρίς αίτησή της και για το συμφέρον της υπηρεσίας» 

(6005 και  6006/16-06-2016) 

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.πρωτ. σχολείου 20/30-05-2016 αναρρωτική άδειας επαπειλούμενης κύησης  (από 30-

05-2016 έως 13-06-2016) της αναπληρώτριας κ. Ελευθεριάδου Δέσποινας  

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

και προτείνει την απόσπαση της παρακάτω μόνιμης εκπαιδευτικού χωρίς αίτησή της και για το συμφέρον της 

υπηρεσίας ως εξής: 

 

Και από 14/06/2016 η εκπ/κός Παπαλεωνίδα Ελένη επιστρέφει στην οργανική της θέση στο 

Ν/Γ Διστόμου. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο   

«Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου» 
( 6007 και 6008/16-06-2016) 

 

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. 5834/14-06-2016 αίτηση του εκπαιδευτικού Κατσή Νικολάου του Μάρκου, 

ΠΕ 11 για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου άνευ αμοιβής 

5. Την με αρ.πρωτ. 5382/06-06-2016 αίτηση της εκπαιδευτικού Κυρίτση Μαρίνας του 

Σπυρίδωνος, ΠΕ60  για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή 

6. Την με αρ.πρωτ. 5496/08-06-2016 αίτηση της εκπαιδευτικού Κυρίτση Μαρίνας του 

Σπυρίδωνος, ΠΕ60  για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή 

7. Την αριθμ. 5462/08-06-2016 βεβαίωση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου στην 

εκπ/κό Κυρίτση Μαρίνας του Σπυρίδωνος, ΠΕ60 από τη Δ.Π.Ε. Τρικάλων  

 

              Το Συμβούλιο αφού μελέτησε τις σχετικές με το θέμα διατάξεις αλλά και τις αιτήσεις των 

ενδιαφερομένων 

 

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 Κυρίτση Μαρίνα, 

εκπαιδευτικό Π.Ε. 60, με οργανική στο 6
ο
 Ν/Γ Λιβαδειάς που υπηρετεί με απόσπαση στο Ν/Γ 

Παναγίας Τρικάλων, προκειμένου να εργαστεί ως Σύμβουλος στο «Ινστιτούτο του 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔ. ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟ ΕΩΣ 

ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 Ν/Γ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Ν/Γ ΣΤΕΙΡΙΟΥ  06-06-2016 13-06-2016 



Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων» (ΙΝΣΕΤΕ) από 04/06/2016 έως 

18/06/2016 για 9 ώρες την εβδομάδα (σύνολο ωρών 27) εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου 

της στην υπηρεσία και δε θα αντιβαίνει στα καθήκοντά της ως εκπαιδευτικού. Η παρούσα 

άδεια ισχύει αναδρομικά από 04/06/2016 και έως τη λήξη του προσφερόμενου έργου. 

 

2. Τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην Κυρίτση Μαρίνα, 

εκπαιδευτικό Π.Ε. 60, με οργανική στο 6
ο
 Ν/Γ Λιβαδειάς που υπηρετεί με απόσπαση στο Ν/Γ 

Παναγίας Τρικάλων, προκειμένου να εργαστεί ως Σύμβουλος Σύζευξης στο ΙΝΣΕΤΕ από 

07/06/2016 έως 18/06/2016 για μία ομαδική συνεδρία διάρκειας 90 λεπτών εκτός του 

υποχρεωτικού ωραρίου της στην υπηρεσία και δε θα αντιβαίνει στα καθήκοντά της ως 

εκπαιδευτικού. Η παρούσα άδεια ισχύει αναδρομικά από 07/06/2016 και έως τη λήξη του 

προσφερόμενου έργου. 

 

 

3. Τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου άνευ αμοιβής στον Κατσή Νικόλαο, 

εκπαιδευτικό Π.Ε. 11, με οργανική στο 5
ο
 Δ.ΣΧ. Λιβαδειάς, προκειμένου να εργαστεί ως 

Τεχνικός Δ/ντής Ακαδημιών στο σύλλογο Απόλλων Λιβαδειάς για 10 ώρες την εβδομάδα 

εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου του στην υπηρεσία και δε θα αντιβαίνει στα καθήκοντά του 

ως εκπαιδευτικού από 13/06/2016 έως 31/08/2016. Η παρούσα άδεια ισχύει από 13/06/2016 

έως τη λήξη του προσφερόμενου έργου 

 

 

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  Τραμπάκουλος Ηλίας  

Νίκα Δέσποινα  Γαμβρίλης Ιωάννης  

 


