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Π Ρ Α Ξ Η  3 3 θ   0 5 - 1 1 - 2 0 1 8  

      τη Λιβαδειά ςήμερα 05 Νοεμβρίου 2018, ημζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00 π.μ, ςτα γραφεία 
τησ Δ/νςησ Π.Ε. Βοιωτίασ, το Π.Τ..Π.Ε. Βοιωτίασ, που αναςυγκροτήθηκε με την αριθμ. 
Φ.Αποφ./5553/20-06-2018 απόφαςη του Περιφερειακοφ Δ/ντή Εκπ/ςησ τερεάσ Ελλάδασ, 
αποτελοφμενο από τουσ: 

1. Γιαννιό Μιχαιλ, Δ/ντή τησ Δ/νςησ Π.Ε. Βοιωτίασ, ωσ Πρόεδρο 
2. Νίκα Δζςποινα, Δ/ντρια του 4ου Δ.. Θήβασ ωσ τακτικό μζλοσ 
3. Σραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.. Θήβασ ωσ τακτικό αιρετό μζλοσ 
4. Παγώνθ Παναγιώτθ, Δ/ντή του 7ου  Δ.. Λιβαδειάσ ωσ τακτικό μζλοσ 
5. Γαμβρίλθ Ιωάννθ, Δ/ντή του  Δ.. Διςτόμου ωσ τακτικό αιρετό μζλοσ 

και τη Λάμπρου Μαργαρίτα, διοικητικό υπάλληλο ΠΕ Διοικητικοφ-Οικονομικοφ τησ Δ/νςησ Π.Ε. 
Βοιωτίασ, ωσ Γραμματζα του υμβουλίου ςυνήλθε ςε τακτική ςυνεδρίαςη, φςτερα από την 
αριθμ. 10732/Φ.30/Α/02-11-2018 πρόςκληςη του προζδρου του υμβουλίου για να πάρει 
απόφαςη για τα θζματα τησ ημερήςιασ διάταξησ.  
      

ΘΕΜΑ 1ο 
«Ανακοινοποιιςεισ ςτο ορκό αναγνωρίςεων προχπθρεςίασ αναπλθρωτών εκπ/κών» 

(10850 και 10851/05-11-2018) 

Σο ΠΤΠΕ Βοιωτίασ ζχοντασ υπόψη του: 

1. Ση με αριθμ. Σ5/56/13-11-2000 (ΦΕΚ 1409/Β/17-11-2000) Τ.Α. μεταβίβαςησ του 
δικαιϊματοσ «με εντολή υπουργοφ» ςτουσ προϊςταμζνουσ των Δ/νςεων και Γραφείων 
Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπ/ςησ των Νομϊν και Νομαρχιϊν 

2. Σο Ν4354/2015  
3. Σην με αριθμ.πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Τ.Α., που δημοςιεφτηκε ςτο ΦΕΚ 

1340/τΒ’/16-10-2002, «Καθοριςμόσ των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 
Προϊςταμζνων των Περιφερειακϊν υπηρεςιϊν Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπ/ςησ,των Δ/ντϊν 
και Τπ/ντϊν των χολικϊν Μονάδων και ΕΚ και των ςυλλόγων των διδαςκόντων (άρθρο 
18,παρ.6)» 

4. Σην αριθμ. Φ.353.1/11/14769/Ε3/29-01-2016 Τ.Α., με θζμα: «Σοποθζτηςη Δ/ντϊν 
Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπ/ςησ» με θητεία ζωσ 31-07-2018 

5. Σισ διατάξεισ του άρθρου 15 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 27/Α/23-12-2003) 
6. Σισ Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ1340/Β/16-10-2002) και Φ.353.1/3/102865 

/Δ1/4-10-2005 (ΦΕΚ 1461/Β/20-10-2005)Τ.Α. 
7. Σο αριθμ. 4956/30-4-2012 ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θζμα: «Βαθμολογική-

μιςθολογική κατάταξη αναπληρωτϊν και ωρομιςθίων» 
8. Σο αριθμ. 2/40530/0022/31-5-2012 ζγγραφο του Γεν.Λογιςτηρίου του Κράτουσ του 

Τπουργείου Οικονομικϊν με θζμα: «Βαθμολογική-μιςθολογική κατάταξη αναπληρωτϊν 
εκπαιδευτικϊν» 

9. Σην αριθμ. 2/2015ΔΕΠ/05-01-2016 (ΑΔΑ:ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) εγκφκλιο του Τπουργείου 
Οικονομικϊν, Γενική Γραμματεία Δημ/κήσ Πολιτικήσ, Γενικό Λογιςτήριο του Κράτουσ, 
Γενική Δ/νςη Δημ/κήσ Πολιτικήσ 

10. Σην αριθμ. 2/31029ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9Η-ΟΝΜ) εγκφκλιο του Τπουργείου 
Οικονομικϊν, Γενική Γραμματεία Δημ/κήσ Πολιτικήσ, Γενικό Λογιςτήριο του Κράτουσ, 
Γενική Δ/νςη Δημ/κήσ Πολιτικήσ με θζμα: « Παροχή οδηγιϊν για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Κεφ.Βϋ του Ν.4354/2015 (176/Αϋ)» (άρθρα 11,26) 

11. Σην αριθμ.32/30-10-2018 Πράξη του ΠΤΠΕ Βοιωτίασ 
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12. Σην ειςήγηςη του οικονομικοφ τμήματοσ τησ ΔΠΕ Βοιωτίασ 
 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 

και προτείνει την ανακοινοποίηςη ςτο ορθό των αναγνωρίςεων ωσ προχπηρεςία για 
μιςθολογική εξζλιξη των παρακάτω αναπληρωτϊν εκπαιδευτικϊν ζωσ 21/06/2018 (θ διετία 
από 01-01-2016 ζωσ 31-12-2017 δεν υπολογίηεται) ωσ εξήσ: 

 

πριν 

 

μετά 

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο 
 

«Ανάκεςθ υπερωριακισ απαςχόλθςθσ ςε εκπαιδευτικό για κατ’ οίκον διδαςκαλία» 
(10852 και 102853/05-11-2018) 

 

      Σο Π.Τ..Π.Ε. Βοιωτίασ ζχοντασ υπόψη του: 
1. Σισ διατάξεισ των παραγράφων 16, 18 και 19 του αρ.14 του Ν.1566/85 όπωσ 

τροποποιήθηκαν και ιςχφουν καθϊσ και τισ διατάξεισ τησ παραγράφου 8 του αρ.18 του 
Ν.2470/97 

2. Σισ διατάξεισ του Ν. 4024/2011  
3. Σην αρ. 2/78400/0022/14-11-2011 ζγγραφο του ΓΛΚ, Δ/νςη 22η Μιςθολογίου, «Παροχή 

οδηγιϊν …ςτρατηγικήσ 2012-2015»     
4. Σην αρ. Φ12/773/77094/Γ1/28-7-2006 Τ. Α. ΤΠΕΠΘ (ΦΕΚ 1139 τ. Βϋ) όπωσ 

τροποποιήθηκε από την Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 (ΦΕΚ 1327 τ. Βϋ) «Αναμόρφωςη 
ωρολόγιων προγραμμάτων ςτο Δημοτικό χολείο». 

5. Σην αρ. Φ12.718/Γ1/851/27-8-97 ΤΠ.Ε.Π.Θ. «Ωράριο εκπ/κων ςε Δημοτικά ςχολεία» 
6. Σο αριθ. 10625/02-11-2018 ζγγραφο του 2ου Δ Θήβασ με θζμα: «Παροχή Κατ’οίκον 

διδαςκαλίασ μαθητή» και ςυνημμζνα περιλαμβάνει: αίτηςη του γονζα, ιατρική 
γνωμάτευςη, Πρακτικά του 2ου Δ Θήβασ καθϊσ και τισ αιτήςεισ των ενδιαφερόμενων 
εκπ/κϊν για κατ’οίκον διδαςκαλία 

 
α π ο φ α ς ί η ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 

και προτείνει την ανάθεςη υπερωριακήσ απαςχόληςησ για κατ’ οίκον διδαςκαλία ςτον 
παρακάτω εκπαιδευτικό από 06-11-2018 ζωσ 15-06-2019 (ςφμφωνα με την ςυνημμζνη ιατρική 
γνωμάτευςη) ή μζχρι την πρόςληψη ςχολικοφ νοςηλευτή ςτο ςχολείο: 

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΠΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ 

ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΣΗ ΜΗΝΕ ΗΜΕΡΕ ΜΕΣΑΠΣ ΜΚ 

ΕΠΙΚΟΠΟΤ ΕΛΕΝΗ 5/9/2018 5 3 28   3 

ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΣΗ ΜΗΝΕ ΗΜΕΡΕ ΜΕΣΑΠΣ ΜΚ 

ΜΠΑΛΑΦΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 6/9/2018 4 8 22 
 

3 

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΠΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ 

ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΣΗ ΜΗΝΕ ΗΜΕΡΕ ΜΕΣΑΠΣ ΜΚ 

ΕΠΙΚΟΠΟΤ ΕΛΕΝΗ 5/9/2018 6 0 22   4 

ΜΠΑΛΑΦΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 6/9/2018 4 8 22 
 

3 
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ΘΕΜΑ 3ο 

«Χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου» 
(10854 και 10855/05-11-2018) 

 

Σο Π.Τ..Π.Ε. Βοιωτίασ ζχοντασ υπόψη του:   

1. Σο άρθρο 31 του Ν. 3528/2007. 
2. To άρθρο 14 παρ.16 του Ν.1566/1985. 
3. Σην Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Τ.Α. του ΤΠ.Ε.Π.Θ. «Καθοριςμόσ των ειδικότερων 

καθηκόντων…» όπωσ τροποποιήθηκε  και ιςχφει. 
4. Σην αριθμ. 10784/05-11-2018 αίτηςη του μόνιμου εκπαιδευτικοφ ΠΕ11 Γαργαλζτςιου 

Δημητρίου για χορήγηςη άδειασ άςκηςησ ιδιωτικοφ ζργου 
5. Σην αριθμ. 10550/01-11-2018 αίτηςη του μόνιμου εκπαιδευτικοφ ΠΕ11 Μπεϊνά 

Απόςτολου για χορήγηςη άδειασ άςκηςησ ιδιωτικοφ ζργου 
6. Σην αριθμ. 10472/31-10-2018 αίτηςη τησ μόνιμησ εκπαιδευτικοφ ΠΕ11 κοτίδα 

Γραμματικήσ για χορήγηςη άδειασ άςκηςησ ιδιωτικοφ ζργου 
7. Σην αριθμ. 10817/05-11-2018 αίτηςη του μόνιμου εκπαιδευτικοφ ΠΕ70 Μαςτροθανάςη 

Κωνςταντίνου για χορήγηςη άδειασ άςκηςησ ιδιωτικοφ ζργου 
8. Σην αριθμ. 10849/05-11-2018 αίτηςη του μόνιμου εκπαιδευτικοφ ΠΕ70 Μαςτροθανάςη 

Κωνςταντίνου για χορήγηςη άδειασ άςκηςησ ιδιωτικοφ ζργου 
 

   α π ο φ α ς ί η ε ι   ο μ ό φ ω ν α 
            και προτείνει:  
1. Ση χορήγηςη άδειασ άςκηςησ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβή (ποςό που αφορά ζξοδα 
μετακίνηςησ και λειτουργικά ζξοδα του προπονητή) ςτον Γαργαλζτςιο Δημήτριο, μόνιμο 
εκπαιδευτικό ΠΕ11 του Δ.χ.Διςτόμου, προκειμζνου να απαςχοληθεί ωσ προπονητήσ ςτον 
αθλητικό ςφλλογο Αραχϊβησ «Ο Παρναςςόσ», από 31/10/2018 ζωσ 31/05/2019 εκτόσ του 
υποχρεωτικοφ ωραρίου του ςτην υπηρεςία. Σο ζργο αυτό δε θα αντιβαίνει ςτα καθήκοντά του 
ωσ εκπαιδευτικοφ.  
2. Ση χορήγηςη άδειασ άςκηςησ ιδιωτικοφ ζργου άνευ αμοιβήσ ςτον Μπεϊνά Απόςτολο, 
μόνιμο εκπαιδευτικό ΠΕ11 αποςπαςμζνου από ΔΠΕ Πειραιά, προκειμζνου να απαςχοληθεί ωσ 
γυμναςτήσ ςτον αθλητικό ςφλλογο «ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ» Λιβαδειάσ (τμήμα Badminton), από 
01/11/2018 ζωσ 31/05/2019 εκτόσ του υποχρεωτικοφ ωραρίου του ςτην υπηρεςία. Σο ζργο 
αυτό δε θα αντιβαίνει ςτα καθήκοντά του ωσ εκπαιδευτικοφ. 
3. Ση χορήγηςη άδειασ άςκηςησ ιδιωτικοφ ζργου άνευ αμοιβήσ ςτην κοτίδα Γραμματική, 
μόνιμη εκπαιδευτικό ΠΕ11 του 2ου Δ.χ.Ορχομενοφ, προκειμζνου να διδάξει ελληνικοφσ 
παραδοςιακοφσ χοροφσ ςτην Ευαγγελίςτρια Λιβαδειάσ (3 ϊρεσ την εβδομάδα) ,ςτον ςφλλογο 
αρακατςαναίων (2 ϊρεσ την εβδομάδα) και ςτον Πολιτιςτικό φλλογο Ανάληψησ (1 ϊρα την 
εβδομάδα) από 01/11/2018 ζωσ 30/06/2019 εκτόσ του υποχρεωτικοφ ωραρίου τησ ςτην 
υπηρεςία. Σο ζργο αυτό δε θα αντιβαίνει ςτα καθήκοντά τησ ωσ εκπαιδευτικοφ.  
4. Ση χορήγηςη άδειασ άςκηςησ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβή ςτον Μαςτροθανάςη 
Κωνςταντίνο, μόνιμο εκπαιδευτικό ΠΕ70 του 3ου Δ.χ.Θήβασ, προκειμζνου να απαςχοληθεί ωσ 
επιςτημονικόσ ςυνεργάτησ ςτο ερευνητικό πρόγραμμα του ΠΣΔΕ-ΕΚΠΑ με θζμα: «Αξιολόγηςη 
Θεατρικήσ μνήμησ μαθητϊν Ε’ Δημοτικϊν» (MIS 5006824) από 31/10/2018 ζωσ 31/08/2019 

ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟ ΑΠΟ ΧΟΛΕΙΟ ΩΡΕ ΑΝΑ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΜΑΘΗΣΡΙΑ ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

ΓΙΑΝΝΙΟ ΠΑΝΣΑΖΗ ΠΕ70 Δ.Χ.ΛΕΤΚΣΡΩΝ 
(με απόςπαςη) 

5 Κ.Α. ΜΟΝΙΜΟ ΤΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΑΠΑΧΟΛΗΗ 



4 

05/11/2018 

 

εκτόσ του υποχρεωτικοφ ωραρίου του ςτην υπηρεςία. Σο ζργο αυτό δε θα αντιβαίνει ςτα 
καθήκοντά του ωσ εκπαιδευτικοφ.  
5. Ση χορήγηςη άδειασ άςκηςησ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβή ςτον Μαςτροθανάςη 
Κωνςταντίνο, μόνιμο εκπαιδευτικό ΠΕ70 του 3ου Δ.χ.Θήβασ, προκειμζνου να απαςχοληθεί ωσ 
επιςτημονικόσ ςυνεργάτησ ςτα προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΤΠ τησ ΑΠΑΙΣΕ από 31/10/2018 
ζωσ 31/08/2019 εκτόσ του υποχρεωτικοφ ωραρίου του ςτην υπηρεςία. Σο ζργο αυτό δε θα 
αντιβαίνει ςτα καθήκοντά του ωσ εκπαιδευτικοφ.  

 
το ςημείο αυτό  και  αφοφ  εξαντλήθηκαν  τα  θζματα  τησ  ημερήςιασ  διάταξησ λφεται η 
ςυνεδρίαςη. Η πράξη αυτή αφοφ αναγνϊςθηκε, βεβαιϊθηκε και επικυρϊθηκε, υπογράφεται. 

 
 

Ο Πρόεδροσ H  Γραμματζασ 

 

 

 

 

Γιαννιόσ Μιχαήλ Λάμπρου Μαργαρίτα 

Σα μζλθ 

Σραμπάκουλοσ Ηλίασ  Γαμβρίλησ Ιωάννησ  

Παγϊνησ Παναγιϊτησ  Νίκα Δζςποινα  


