
Π Ρ Α Ξ Η  5
η  

1 6 - 0 3 - 2 0 1 6  

Στη Λιβαδειά σήμερα, 16 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ., στα γραφεία 

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

πρωτ 954/02-02-2016 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας και  με την 

υπ’αριθμ. Φ.350/71/82429/Ε3/2-05-2015 Υ.Α. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., 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 και αντιπρόεδρος 

3. Νίκα Δέσποινα, Δ/ντρια του 4
ου

 Δ.Σ. Θήβας ως τακτικό μέλος 

4. Κουτσοβασίλη Όλγα, εκπ/κό του 4
ου

 Ν/γείου Θήβας ως αναπληρωματικό Αιρετό 

μέλος 

5. Τραμπάκουλο Ηλία,Δ/ντή του 5
ου

 Δ.Σ. Θήβας ως τακτικό Αιρετό μέλος 

6. Σκόνδρα Ασήμω, Σχολική Σύμβουλο της 2
ης

  Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Βοιωτίας,ως 

τακτικό μέλος. 

7. Πάνου Στέργιο, εκπαιδευτικό του 10
ου

 Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως τακτικό μέλος. 

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

ως Γραμματέα του Συμβουλίου Επιλογής συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 

αριθμ.2679/Φ.30/Α/15-03-2016 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει 

απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

 

ΘΕΜΑ 1
ο
  

«Εκδίκαση ένστασης ως προς την απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένης Εκπ/κών 

Θεμάτων»  
 (2759/16-03-2016) 

                                                          
Το ΠΥΣΠΕ Επιλογής Βοιωτίας έχοντας υπόψη του: 

 

1. Το με αριθμ. Φ.Ε.Κ. 1409/17-11-2000 τ. Β’ « Μεταβίβαση δικαιώματος 

υπογραφής με εντολή του Υπουργού στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων» 

2. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της Αριθμ. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/08-10-

2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340 τ. Β΄/16- 10-2002 «Καθορισμός των     ειδικότερων 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών 

Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των 

Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των 

συλλόγων διδασκόντων».  

3. Την με αριθμ.πρωτ. Φ.353.1/11/14769/Ε3/29-01-2016 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

«Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»  

4. Τις διατάξεις του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-

καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και 

λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/ τ. Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

διατάξεις του ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, 

Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» ( Φ.Ε.Κ. 

46/τ. Β’/2016)  

5. Την υπ΄ αριθμ. Φ.353.1/1/2908/Ε3/12-1-2016 Υπουργική Απόφαση του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα « καθορισμός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και 



επιλογής Προϊσταμένων Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων» (ΦΕΚ 46/τ Β’/ 

2016)  

6. Το υπ΄ αριθμ. Φ.353.1/ 8 / 8934 /E3/22-01-2016 έγγραφο με θέμα: 

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων προϊσταμένων τμημάτων 

εκπαιδευτικών θεμάτων».  

7. Την υπ΄ αριθμ. Φ.353.1/14/17090/Ε3/02-02-2016 και ΑΔΑ: ΩΖΓ54653ΠΣ-

ΟΑΤ έγγραφο με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων 

προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων».  

8. Την ανάγκη πλήρωσης της θέσης του προϊστάμενου του τμήματος 

εκπαιδευτικών θεμάτων 

9. Την αίτηση με αριθμ.πρωτ. 1071/08-02-2016 της εκπ/κού κ.Χατζή Δήμητρας 

του Αντωνίου 

10. Την αίτηση με αριθμ.πρωτ. 1306/12-02-2016 της εκπ/κού κ. Γερογιάκομου 

Αλεξάνδρας του Ιωάννη 

11. Την αίτηση ένστασης με αριθμ.πρωτ. 1858/26-02-2016 της εκπ/κού κ. 

Γερογιάκομου Αλεξάνδρας του Ιωάννη 

 
                                                  διαπίστωσε 

 

ότι εκ παραδρομής δεν υπολογίστηκαν σωστά τα προαπαιτούμενα και γι’αυτό 

ανακαλούμε την υπ’αριθμ 1350/Φ.30/Α/16-02-2016 απόφασή μας της αριθμ 1/16-02-

2016 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης Βοιωτία ως μη γενόμενη 

και επανεξετάζουμε τις αιτήσεις για τη θέση της Προϊσταμένης Εκπ/κών Θεμάτων 

της Δ.Π.Ε. Βοιωτίας 

 

 ΘΕΜΑ 2
ο
  

«Επανεξέταση αιτήσεων για τη θέση της Προϊσταμένης Εκπ/κών Θεμάτων»  
(2760/16-03-2016) 

                                                          
Το ΠΥΣΠΕ Επιλογής Βοιωτίας έχοντας υπόψη του: 

 

1. Το με αριθμ. Φ.Ε.Κ. 1409/17-11-2000 τ. Β’ « Μεταβίβαση δικαιώματος 

υπογραφής με εντολή του Υπουργού στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων» 

2. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της Αριθμ. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/08-10-

2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340 τ. Β΄/16- 10-2002 «Καθορισμός των     ειδικότερων 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών 

Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των 

Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των 

συλλόγων διδασκόντων».  

3. Την με αριθμ.πρωτ. Φ.353.1/11/14769/Ε3/29-01-2016 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

«Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης»  

4. Τις διατάξεις του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-

καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και 

λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/ τ. Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

διατάξεις του ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, 

Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» ( Φ.Ε.Κ. 

46/τ. Β’/2016)  

5. Την υπ΄ αριθμ. Φ.353.1/1/2908/Ε3/12-1-2016 Υπουργική Απόφαση του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα « καθορισμός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και 



επιλογής Προϊσταμένων Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων» (ΦΕΚ 46/τ 

Β’/ 2016)  

6. Το υπ΄ αριθμ. Φ.353.1/ 8 / 8934 /E3/22-01-2016 έγγραφο με θέμα: 

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων προϊσταμένων τμημάτων 

εκπαιδευτικών θεμάτων».  

7. Την υπ΄ αριθμ. Φ.353.1/14/17090/Ε3/02-02-2016 και ΑΔΑ: ΩΖΓ54653ΠΣ-

ΟΑΤ έγγραφο με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων 

προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων».  

8. Την ανάγκη πλήρωσης της θέσης του προϊστάμενου του τμήματος 

εκπαιδευτικών θεμάτων 

9. Την αίτηση με αριθμ.πρωτ. 1306/12-02-2016 της εκπ/κού κ. Γερογιάκομου 

Αλεξάνδρας του Ιωάννη 

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

ότι η εκπ/κός κ. Γερογιάκομου Αλεξάνδρα του Ιωάννη πληροί τις απαιτούμενες 

προϋποθέσεις για τη θέση της προϊστάμενης του τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων 

της Δ.Π.Ε. Βοιωτίας  
 

ΘΕΜΑ 3
ο
  

«Πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων  της Δ.Π.Ε. 

Βοιωτίας» 
(2761  και 2762 /16-03-2016) 

 

Το ΠΥΣΠΕ Επιλογής Βοιωτίας έχοντας υπόψη του: 

 

1. Το με αριθμ. Φ.Ε.Κ. 1409/17-11-2000 τ. Β’ « Μεταβίβαση δικαιώματος 

υπογραφής με εντολή του Υπουργού στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων» 

2. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της Αριθμ. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/08-10-

2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340 τ. Β΄/16- 10-2002 «Καθορισμός των     ειδικότερων 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών 

Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των 

Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των 

συλλόγων διδασκόντων».  

3. Την με αριθμ.πρωτ. Φ.353.1/11/14769/Ε3/29-01-2016 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

«Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»  

4. Τις διατάξεις του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-

καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και 

λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/ τ. Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

διατάξεις του ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, 

Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» ( Φ.Ε.Κ. 

46/τ. Β’/2016)  

5. Την υπ΄ αριθμ. Φ.353.1/1/2908/Ε3/12-1-2016 Υπουργική Απόφαση του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα « καθορισμός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και 

επιλογής Προϊσταμένων Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων» (ΦΕΚ 46/τ Β’/ 

2016)  

6. Το υπ΄ αριθμ. Φ.353.1/ 8 / 8934 /E3/22-01-2016 έγγραφο με θέμα: 

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων προϊσταμένων τμημάτων 

εκπαιδευτικών θεμάτων».  



7. Την υπ΄ αριθμ. Φ.353.1/14/17090/Ε3/02-02-2016 και ΑΔΑ: ΩΖΓ54653ΠΣ-

ΟΑΤ έγγραφο με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων 

προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων».  

8. Την ανάγκη πλήρωσης της θέσης του προϊστάμενου του τμήματος 

εκπαιδευτικών θεμάτων 

9. Την αίτηση με αριθμ.πρωτ. 1306/12-02-2016 της εκπ/κού κ. Γερογιάκομου 

Αλεξάνδρας του Ιωάννη 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα  

 

και προτείνει στη θέση της προϊσταμένης του τμήματος των εκπαιδευτικών θεμάτων της 

Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας την εκπαιδευτικό κ.Γερογιάκομου Αλεξάνδρα του Ιωάννη, 

ΠΕ 60 με Α.Μ. 574465 με θητεία από ανάληψη υπηρεσίας έως 31-07-2018. 

     Η εκπ/κός καλείται να αναλάβει υπηρεσία από κοινοποίηση της παρούσας απόφασης 

(16-03-2016) έως την Δευτέρα 21-03-2016 και ώρα 14:00. 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
  

«Ανάκληση αναδρομικού ορισμού Διευθύντριας Σχολικής Μονάδας Α/θμιας 

Εκπ/σης Βοιωτίας» 
 

Το ΠΥΣΠΕ Επιλογής Βοιωτίας έχοντας υπόψη του: 

 

1. Το Ν. 3848/2010 

2. Το Ν. 4327/2015 (Κεφάλαιο Γ΄ Επιλογή Στελεχών) 

3. Την με αριθμ. πρωτ.  Φ.350/74/86027/Ε3/29-5-2015 Υ.Α. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: 

«Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης ορισμού επιπλέον μελών στα Περιφερειακά 

Συμβούλια Επιλογής Π.Υ.Σ.Π.Ε.  και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (ΑΔΑ:693Λ465ΦΘ3-ΗΞΑ) 

4. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.Αποφ./954/02-02-2016 Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή 

Α/θμιας κα Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Ανασυγκρότηση ΠΥΣΠΕ 

Βοιωτίας» 

5. Το με αριθ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015 έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με ΑΔΑ: 

6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2). 

6. Το με αριθ. Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-5-2015 έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα : 

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψήφιων Διευθυντών όλων των τύπων 

Σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης» ΑΔΑ: 60ΕΜ465ΦΘ3-Λ21). 

7. Τη με αριθ. πρωτ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-5-2015 Υ.Α. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα 

:«Καθορισμός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών 

μονάδων και εργαστηριακών κέντρων» (ΦΕΚ 915/τΒ’) 

8. Το με αριθ. πρωτ. Φ.361.22/29/81443/Ε3/21-5-2015 έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με 

θέμα : «Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων 

Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης» 

9. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/51/99563/Ε3/23-06-2015 ΥΑ 

10. Τη με αριθ. πρωτ. Φ.361.22/146/152229/Ε3/29-9-2015 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με 

θέμα : «Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών-Υποδιευθυντών 

όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Α/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης, Εργαστηριακών 

Κέντρων και Υπευθύνων Τομέων ΕΚ» 



11. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/11/14769/Ε3/29-1-2016 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα 

«Τοποθέτηση Δ/ντών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης» 

 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  κ α ι  ε ι σ η γ ε ί τ α ι   

 

       την ανάκληση της αναδρομικής τοποθέτησης στη θέση της Διευθύντριας του Δ.Σχ. 

Κάστρου Βοιωτίας της κ. Βεντούρα Καλλιόπης-Μαρίας του Βασιλείου κλάδου ΠΕ 70 με 

Α.Μ. 620703  

 

 

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 

Σκόνδρα Ασήμω  

 

Πάνου Στέργιος  

 

Καλπύρης Ιωάννης  Κουτσοβασίλη 

Όλγα 

 

Νίκα Δέσποινα  Τραμπάκουλος 

Ηλίας 

 

 


