
Π Ρ Α Ξ Η 2 7
η  

1 6 - 0 2 - 2 0 1 6  

Στη Λιβαδειά σήμερα, 16 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Τρίτη 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 αρ. πρωτ.: 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. Παγώνη Παναγιώτη, Δ/ντη του 7
ου

 Δ.Σ. Λιβαδειάς ως αναπληρωματικό τακτικό μέλος  

3. Νίκα Δέσποινα, Δ/ντρια του 4
ου

 Δ.Σ. Θήβας ως τακτικό μέλος 

4. Κουτσοβασίλη Όλγα, του 4
ου

 Ν/Γ Θήβας ως αναπληρωματικό Αιρετό μέλος 

5. 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 Επιλογής συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 

1319/Φ.30/Α/15-02-2016 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση για τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
 

«Απόσπαση εκπαιδευτικού ΠΕ 70 με αίτησή της»» 
(1352 και  1353/16-02-2016) 

 

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. Την αίτηση της εκπαιδευτικού ΠΕ 70 Σελιανίτη Γεωργίας (με αριθ. Πρωτ.: 518/25-01-2016)  

5. Την με αρ.πρωτ. 860/Φ.30/Α/02-02-2016 απόφαση του Δ/ντή Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας  

      (ΑΔΑ: 69ΚΗ4653ΠΣ-ΝΚΞ) 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 

την απόσπαση της παρακάτω εκπαιδευτικού μέχρι 21-6-2016 με αίτησή της ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

ΥΠ. 

ΩΡΑΡΙΟ 

ΔΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

(ΜΕ 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ) ΩΡΕΣ 

ΔΣ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΣΕΛΙΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ 70 ΜΟΝΙΜΗ 24 

4Ο Δ.ΣΧ. 

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ  12 

7ο Δ.ΣΧ. 

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12 ΑΠΟ 25-01-2016 



 

ΘΕΜΑ 2ο 

««Προσωρινή τοποθέτηση αναπληρωτή Δασκάλου» 

(1354  και  1355/16-02-2016) 

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. Τις δηλώσεις τοποθέτησης των εκπαιδευτικών 

8. Την με αριθ. 16/29-9-2015 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας 

9. Την με αριθ. 22/4-11-2015 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας 

10. Την με αριθμ.πρωτ. 862/Φ.30/Α/02-02-2016 απόφαση του Δ/ντή Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας 

      (ΑΔΑ: 7ΔΓΛ4653ΠΣ-9Γ9) 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

την προσωρινή τοποθέτηση του παρακάτω αναπληρωτή δασκάλου έως 21-06-2016 , ως εξής: 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο 
«Προσωρινή τοποθέτηση μόνιμης εκπαιδευτικού ΠΕ 70 ύστερα από άδεια λοχείας» 

(1356 και 1357./16-02-2016) 

 

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 με αριθ. πρωτ.: 486/22-01-2016 αίτηση της μόνιμης εκπαιδευτικού ΠΕ 70 Γιαταγάνα  

    Κωνσταντίνας για χορήγηση αναρρωτικής άδειας 

6.Την με αριθμ.πρωτ. 864/Φ.30/Α/02-02-2016 απόφαση του Δ/ντή Δ/νσης Π.Ε.Βοιωτίας  

   (ΑΔΑ: 77914653ΠΣ-ΨΟΙ) 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
την προσωρινή τοποθέτηση της παρακάτω μόνιμης εκπαιδευτικού έως 21-06-2016 , ως εξής: 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚ 
 ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ 70 7
ο
 Δ.ΣΧ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ  22-01-2016 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚ 
 ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΦΛΩΡΟΣ 

ΠΕ 70 

(τακτικού) 
7

ο
 Δ.ΣΧ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (24 ΩΡΕΣ) 

ΑΠΟ 25-01-2016 



 

ΘΕΜΑ 4ο 
«Διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ 70 και 16 για συμπλήρωση ωραρίου»  

(1358  και 1359/16-02-2016) 

 

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 

6.Την με αριθ. 20/16-10-2015 πράξη του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας 

7.Την με αριθ. 23/7-12-2015 πράξη του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας 

8.Την με αριθμ.πρωτ. 866/Φ.30/Α/02-02-2016 απόφαση του Δ/ντή Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας  

          (ΑΔΑ: 7ΥΕ14653ΠΣ-56Π) 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
  

τη διάθεση των παρακάτω αναπληρωτών εκπαιδευτικών όπως τροποποιήθηκε για συμπλήρωση 

του ωραρίου τους ως εξής: 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

ΥΠ. 

ΩΡΑΡΙΟ 

ΔΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΡΕΣ ΔΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΠΕ 70 ΠΔΕ ΑΝΑΠΛ 24 6ο Δ.ΣΧ. ΘΗΒΑΣ 10 7ο Δ.ΣΧ. ΘΗΒΑΣ 14  ΑΠΟ 01-02-2016 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ 16 ΠΔΕ ΑΝΑΠΛ 24 8ο Δ.ΣΧ. ΘΗΒΑΣ 5 1ο Δ.ΣΧ. ΒΑΓΙΩΝ 

2ο Δ.ΣΧ. ΒΑΓΙΩΝ 

Δ.ΣΧ. ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ 

Δ.ΣΧ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 

7ο Δ.ΣΧ. ΘΗΒΑΣ 

5 

5 

4 

4 

1 

ΑΠΟ 07-12-2015 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο 
«Διαθέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους» 

(1360 και 1361/16-02-2016) 

 

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 

      6.   Την με αριθ. πρωτ.12927/29-12-2015 ανακοίνωση της Β/θμιας Βοιωτίας με θέμα: « Διάθεση  

    εκπ/κων στην Α/θμια Βοιωτίας» της 26
ης

/29-12-2015 πράξης του ΠΥΣΔΕ Βοιωτίας 

 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

 

και προτείνει την τοποθέτηση των παρακάτω εκπαιδευτικών από ανάληψη υπηρεσίας έως τη λήξη του 

διδακτικού έτους 2015-2016 (21-06-2016) ως εξής:  

 

 

ΘΕΜΑ 6ο 

«Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου» 
(1362  και 1363/16-02-2016) 

 

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. Το με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/68/οικ.21236/25-06-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

και Διοικητικης Ανασυγκρότησης με τίτλο: «Άσκηση ιδιωτικού έργου κατά τη διάρκεια 

ανατροφής τέκνου» 

5. Την με αρ.πρωτ. 1302/12-02-2016 αίτηση της εκπαιδευτικού Φραγκούλη Ασπασίας του 

Αθανασίου για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. 

6. Την με αρ.πρωτ. 666/29-01-2016 αίτηση της εκπαιδευτικού Γεωργιτζίκη Ναταλίας-Θεοκλείας 

του Γεωργίου  για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.  

7. Την με αρ.πρωτ. 506/25-01-2016 αίτηση του εκπαιδευτικού Τσώνη Κωνσταντίνου του 

Ζαχαρία  για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.  

8. Την με αρ.πρωτ. 883/03-02-2016 αίτηση του εκπαιδευτικού Γκιόλια Λάμπρου του 

Κωνσταντίνου  για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.  

9. Την με αρ.πρωτ. 810/02-02-2016 αίτηση του εκπαιδευτικού Μπελεσιώτη Κωνσταντίνου του 

Γεωργίου  για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου άνευ αμοιβής. 

 

 

Α/
Α 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ05 Γ/ΣΙΟ ΔΑΥΛΕΙΑΣ Δ.ΣΧ. 
ΔΑΥΛΕΙΑΣ 

4 ώρες  (Διάθεση 
από την Β/θμια 
Βοιωτίας για 
συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού του 
ωραρίου) 

2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ19 ΓΕΛ ΒΑΓΙΩΝ 2
Ο
 Δ.ΣΧ. 

ΒΑΓΙΩΝ 
4 ώρες (Διάθεση 
από την Β/θμια 
Βοιωτίας για 
συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού του 
ωραρίου) 

3 ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ20 5
ο
  Δ.ΣΧ.ΘΗΒΑΣ 3

ο
  Δ.ΣΧ.ΘΗΒΑΣ 2 ώρες ( για 

συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού του 
ωραρίου) 



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

ενδιαφερόμενων 

 

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 άνευ αμοιβής στο Μπελεσιώτη 

Κωνσταντίνο του Γεωργίου, εκπαιδευτικό Π.Ε. 11, που υπηρετεί στο Δ.Σχ. Οινοφύτων, 

προκειμένου να εργαστεί εθελοντικά ως προπονητής χιονοδρομίας στο Σ.Χ.Ο. Δαύλειας 

(Σύλλογος Χιονοδρόμων Ορειβατών Δαύλειας) για έως 10 ώρες την εβδομάδα. Το έργο αυτό θα 

προσφέρεται έως το τέλος της χιονοδρομικής περιόδου εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου του 

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

ισχύει αναδρομικά από 02-02-2016 και έως τη λήξη του προσφερόμενου έργου. 

2. Τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον Τσώνη Κωνσταντίνο, 

εκπαιδευτικό Π.Ε. 19, που υπηρετεί στο 2
ο
 Δ.Σχ. Αλιάρτου προκειμένου να εργαστεί ως 

ανεξάρτητος συνεργάτης για 10 ώρες την εβδομάδα στο ΚΕΚ «ΣΠΟΥΔΗ» στη Λιβαδειά. Το 

έργο αυτό θα προσφέρεται από 20-01-2016 έως 21-06-2016, εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου 

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

χορηγείται αναδρομικά από 20-01-2016 μέχρι τη λήξη του προσφερόμενου έργου. 

3. Τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στο Γκιόλια Λάμπρο, 

εκπαιδευτικό Π.Ε. 19, που υπηρετεί στο  3
ο
 Δ.Σχ. Θήβας προκειμένου να διδάξει μαθήματα της 

ειδικότητάς του με σύμβαση έργου στο ΣΔΕ Ορχομενού (Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας) 

(παράρτημα Θήβας) για εννιά (9) ώρες εβδομαδιαίως. Το έργο αυτό θα προσφέρεται έως           

30-06-2016 εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου του στην υπηρεσία και δε θα αντιβαίνει στα 

καθήκοντά του ως εκπαιδευτικού. Η παρούσα άδεια ισχύει αναδρομικά από 01-02-2016 και έως 

τη λήξη του προσφερόμενου έργου. 

4. Τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στη Φραγκούλη Ασπασία, 

εκπαιδευτικό Π.Ε. 70, με οργανική θέση στο Ειδικό Δ.Σχ. Θήβας που υπηρετεί με απόσπαση στο 

Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Βοιωτίας προκειμένου να διδάξει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος 

Προσχολικής Αγωγής (ΤΕΑΠΗ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για 

το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 για έως δέκα (10) ώρες εβδομαδιαίως. Το έργο αυτό θα 

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

καθήκοντά της ως εκπαιδευτικού. Η παρούσα άδεια ισχύει αναδρομικά από 12-02-2016 και έως 

τη λήξη του προσφερόμενου έργου. 

5. Τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στη Γεωργιτζίκη Ναταλία - 

Θεόκλεια, εκπαιδευτικό Π.Ε. 19, που υπηρετεί στο 2
ο
 Δ.Σχ. Ορχομενού προκειμένου να διδάξει 

ως εισηγήτρια για δύο (2) ώρες την εβδομάδα σε πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2015 με κωδικό 

προγράμματος 3201500485 και τίτλο «Πωλήσεις-Διατήρηση Πελατών σε περιόδους 

Οικονομικής Κρίσης» που θα πραγματοποιήσει το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου της 

Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τον Εμπορικό 

Σύλλογο Λιβαδειάς. Το σύνολο ωρών του προγράμματος είναι οκτώ (8). Το έργο αυτό θα 

προσφέρεται από 01-02-2016 έως 24/02/2016 εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου της στην 

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

αναδρομικά από 27/01/2016 και έως τη λήξη του προσφερόμενου έργου. 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο 

«Αναγνώριση συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών» 
( 1364  και 1365/16-02-2016) 

 



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 με αριθμ. 608/27-01-2016 αίτηση της αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 70.50 

Μπλιούμη Σταυρούλα 

 

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

διατάξεις αλλά και τα συνημμένα της ως άνω αιτήσεως 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 

Μπλιούμη Σταυρούλας, ΠΕ70.50 με τίτλο «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

ΑΓΩΓΗΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από το 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας - Κύπρος, το οποίο συνάδει με το άμεσο διδακτικό αντικείμενο της 

εκπαιδευτικού 

 

 

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

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

 

 

 

 
 

Ο Αναπληρωτής 

Πρόεδρος 

 H  Γραμματέας  

 

Τ.Σ.Υ. 

 

 
 

  Τ.Υ. 

Γιαννιός Μιχαήλ  Λάμπρου Μαργαρίτα 

                   

 

       



     Τα μέλη 

Παγώνης Παναγιώτης Τ.Υ. Νίκα Δέσποινα Τ.Υ. 

Κουτσοβασίλη Όλγα Τ.Υ. Τραμπάκουλος Ηλίας Τ.Υ. 

 

 


