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Π Ρ Α Ξ Η  3 8 θ   1 4 - 1 2 - 2 0 1 8  

      τη Λιβαδειά ςήμερα 14 Δεκεμβρίου 2018, ημζρα Παραςκευή 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. 
13205/Φ.30/Α/13-12-2018 πρόςκληςη του προζδρου του υμβουλίου για να πάρει απόφαςη για 
τα θζματα τησ ημερήςιασ διάταξησ.  
      

ΘΕΜΑ 1ο    

«Αναγνώριςθ ςυνάφειασ μεταπτυχιακών τίτλων ςπουδών εκπαιδευτικών» 
(13259 και 13260/14-12-2018) 

Σο ΠΤΠΕ Βοιωτίασ ζχοντασ υπόψη του: 
1. Σισ διατάξεισ του Ν. 4024/2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυθμίςεισ, ενιαίο … δημοςιονομικήσ 

ςτρατηγικήσ 2012-2015» 
2. Σο άρθρο 1 του Ν. 4038/2012. 
3. Σο με αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β10ΕΕ/202/24998/30-11-2012 ζγγραφο του Τπ. Διοικητικήσ 

μεταρρφθμιςησ και Ηλ. Διακυβζρνηςησ. 
4. Σο με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.21/1110/4597/9-4-2012 ζγγραφο του Τπ. Διοικητικήσ 

μεταρρφθμιςησ και Ηλ. Διακυβζρνηςησ. 
5. Ση με αριθ. 2/24529/0022/17-2-2012 Κ.Τ.Α. των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Διοικητικήσ 

Μεταρρφθμιςησ (ΦΕΚ 414 Β’) 
6. Σο με αριθμ. Φ.361.4/157512/Δ1/13-12-2012 ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. «Αρμοδιότητεσ 

Π.Τ..Π.Ε. για αναγνϊριςη προχπηρεςίασ αναπληρωτϊν και ζγκριςη ςυνάφειασ 
μεταπτυχιακϊν και διδακτορικϊν τίτλων». 

7. Ν 1566/1985 άρθρα 12-13-14 

8. Ν 4354/2015 άρθρο 9 παρ 3 
9. Σο αριθμ. 169228/Ε2/12-10-2016 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με θζμα: «Διευκρινίςεισ ςχετικά 

με την εφαρμογή του Ν.4354/2015 ςτουσ αναπληρωτζσ εκπαιδευτικοφσ» 
10. Σον ζλεγχο γνηςιότητασ των παρακάτω μεταπτυχιακϊν τίτλων 
11. Σην αριθμ. 128433/Ε3/27-07-2018 διευκρινιςτική του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με θζμα: «Ενημζρωςη 

ςχετικά με την αναγνϊριςη μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν» 
12. Ση με αριθμ πρωτ 4231/24-04-2015 διευκρινιςτική του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με θζμα: «Αναγνϊριςη 

Μεταπτυχιακϊν»  
13. Σην αριθμ. 11405/09-11-2018 αίτηςη τησ αναπληρϊτριασ εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ86 

Πετροποφλου Κρφςτασ-Μαρίασ 
14. Σην αριθμ. 7141/05-09-2018 αίτηςη του αναπληρωτή εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ86 Γκιόλια 

Λάμπρου 
15. Σην αριθμ. 7248/05-09-2018 αίτηςη τησ αναπληρϊτριασ εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ70 

Γερονικολοφ Γεωργίασ 
16. Σην αριθμ. 7948/07-09-2018 αίτηςη τησ αναπληρϊτριασ εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ70 

Αναγνωςτοποφλου Μαρίασ-Αναςταςίασ 
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17. Σην αριθμ. 7561/06-09-2018 αίτηςη τησ αναπληρϊτριασ εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ70 
Πάτερα Δήμητρασ 

18. Σην αριθμ. 7400/06-09-2018 αίτηςη του αναπληρωτή εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ70 
υκιϊτη Κωνςταντίνου 

19. Σην αριθμ. 7686/07-09-2018 αίτηςη του αναπληρωτή εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ70 
Γραμμενά Χρήςτου 

20. Σην αριθμ. 7274/05-09-2018 αίτηςη τησ αναπληρϊτριασ εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ60 
Λάππα Αναςταςίασ 

21. Σην αριθμ. 7215/05-09-2018 αίτηςη τησ αναπληρϊτριασ εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ70 
Λιάςκου Ευγενίασ 

22. Σην αριθμ. 7682/07-09-2018 αίτηςη τησ αναπληρϊτριασ εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ70 
Μουςτάκα Μαρίασ 

23. Σην αριθμ. 7547/06-09-2018 αίτηςη του αναπληρωτή εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ70 
Πετκόπουλο Κωνςταντίνο 

24. Σην αριθμ. 7397/06-09-2018 αίτηςη τησ αναπληρϊτριασ εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ70 
Κονδφλη Ειρήνησ 

25. Σην αριθμ. 7459/06-09-2018 αίτηςη του αναπληρωτή εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ86 
Κατςαροφ Θωμά 

26. Σην αριθμ. 7564/06-09-2018 αίτηςη τησ αναπληρϊτριασ εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ06 
Πατρωνοφδη οφίασ 

Σο υμβοφλιο αφοφ άκουςε την ειςήγηςη του Προζδρου, μελζτηςε τισ ςχετικζσ με το θζμα 
διατάξεισ αλλά και τα ςυνημμζνα τησ ωσ άνω αιτήςεων ζγγραφα 

 

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

1. Σην αναγνϊριςη από 09/11/2018 τησ ςυνάφειασ του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςησ τησ 
αναπληρϊτριασ εκπ/κοφ Πετροποφλου Κρφςτασ-Μαρίασ του Αριςτείδη, ΠΕ86 (Πληροφορικήσ) με 
τίτλο «Διδακτική τησ Σεχνολογίασ και Ψηφιακά υςτήματα» με Κατεφθυνςη «Δικτυοκεντρικϊν 
υςτημάτων» του Σμήματοσ Ψηφιακϊν υςτημάτων τησ χολήσ Σεχνολογιϊν Πληροφορικήσ και 
Επικοινωνιϊν του Πανεπιςτημίου Πειραιά, το οποίο ςυνάδει με το άμεςο διδακτικό αντικείμενο 
τησ εκπαιδευτικοφ. 
2. Σην αναγνϊριςη από 05/09/2018 τησ ςυνάφειασ του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςησ 
του αναπληρωτή εκπ/κοφ Γκιόλια Λάμπρου του Κωνςταντίνου, ΠΕ86 (Πληροφορικήσ) με τίτλο 
«Master di second livello in leadership e management in educazione.Dirigenza scolastica e governo 
della scuola» του Πανεπιςτημίου Degli studi di Roma tre facolta di scienze della formazione (Roma-
Italia) (ΔΟΑΣΑΠ αριθμ.πράξησ: 25 3-2084,14/04/2011), το οποίο ςυνάδει με το άμεςο διδακτικό 
αντικείμενο του εκπαιδευτικοφ. 
3. Σην αναγνϊριςη από 05/09/2018 τησ ςυνάφειασ του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςησ τησ 
αναπληρϊτριασ εκπ/κοφ Γερονικολοφ Γεωργίασ του Κωνςταντίνου, ΠΕ70 (Δαςκάλων) με τίτλο 
«Επιςτήμεσ Αγωγήσ-Ειδική Εκπαίδευςη» του Πανεπιςτημίου Λευκωςίασ (ΔΟΑΣΑΠ αριθμ.πράξησ: 
48-1392,21/05/2014), το οποίο ςυνάδει με το άμεςο διδακτικό αντικείμενο τησ εκπαιδευτικοφ. 
4. Σην αναγνϊριςη από 07/09/2018 τησ ςυνάφειασ του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςησ τησ 
αναπληρϊτριασ εκπ/κοφ Αναγνωςτοποφλου Μαρίασ-Αναςταςίασ του Παναγιϊτη, ΠΕ70 
(Δαςκάλων) με τίτλο «Επιςτήμεσ τησ Αγωγήσ: Εκπαιδευτική Ηγεςία & Διοίκηςη» του 
Μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδϊν του Πανεπιςτημίου Λευκωςίασ (αριθμ. πράξησ ΔΟΑΣΑΠ: 
48-25 3-1027/12-12-2017), το οποίο ςυνάδει με το άμεςο διδακτικό αντικείμενο τησ εκπαιδευτικοφ 
5. Σην αναγνϊριςη από 06/09/2018 τησ ςυνάφειασ του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςησ τησ 
αναπληρϊτριασ εκπ/κοφ Πάτερα Διμθτρασ του Κωνςταντίνου, ΠΕ70 (Δαςκάλων) με τίτλο 
«Εκπαιδευτική Ψυχολογία» του Μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδϊν του Πανεπιςτημίου 
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Λευκωςίασ (αριθμ. πράξησ ΔΟΑΣΑΠ: 48-6095/28-12-2017), το οποίο ςυνάδει με το άμεςο 
διδακτικό αντικείμενο τησ εκπαιδευτικοφ 
6. Σην αναγνϊριςη από 06/09/2018 τησ ςυνάφειασ του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςησ 
του αναπληρωτή εκπ/κοφ υκιώτθ Κωνςταντίνου του Δημητρίου, ΠΕ70 (Δαςκάλων) με τίτλο 
«Επιςτήμεσ Αγωγήσ-Ειδική Εκπαίδευςη» του Πανεπιςτημίου Λευκωςίασ (ΔΟΑΣΑΠ αριθμ.πράξησ: 
48-3176,26/05/2015), το οποίο ςυνάδει με το άμεςο διδακτικό αντικείμενο του εκπαιδευτικοφ 
7. Σην αναγνϊριςη από 07/09/2018 τησ ςυνάφειασ του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςησ 
του αναπληρωτή εκπ/κοφ Γραμμενά Χριςτου του Γεωργίου, ΠΕ70 (Δαςκάλων) με τίτλο «Επιςτήμεσ 
τησ Αγωγήσ: Εκπαιδευτική Ηγεςία & Διοίκηςη» του Μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδϊν του 
Πανεπιςτημίου Λευκωςίασ (αριθμ. πράξησ ΔΟΑΣΑΠ: 48-25 3-425/25-07-2016), το οποίο ςυνάδει με 
το άμεςο διδακτικό αντικείμενο του εκπαιδευτικοφ 
8. Σην αναγνϊριςη από 05/09/2018 τησ ςυνάφειασ του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςησ τησ 
αναπληρϊτριασ εκπ/κοφ Λάππα Αναςταςίασ του Κωνςταντίνου, ΠΕ60 (Νηπιαγωγϊν) με τίτλο 
«Επιςτήμεσ Αγωγήσ-Ειδική Εκπαίδευςη» του Πανεπιςτημίου Λευκωςίασ (ΔΟΑΣΑΠ αριθμ.πράξησ: 
48-25 3Ε-1241,17/01/2017), το οποίο ςυνάδει με το άμεςο διδακτικό αντικείμενο τησ 
εκπαιδευτικοφ. 
9. Σην αναγνϊριςη από 05/09/2018 τησ ςυνάφειασ του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςησ τησ 
αναπληρϊτριασ εκπ/κοφ Λιάςκου Ευγενίασ του Λεονάρδοσ, ΠΕ70 (Δαςκάλων) με τίτλο «Επιςτήμεσ 
Αγωγήσ-Ειδική Εκπαίδευςη» του Πανεπιςτημίου Λευκωςίασ (ΔΟΑΣΑΠ αριθμ.πράξησ: 48-25 3Ε-
2874,23/05/2018), το οποίο ςυνάδει με το άμεςο διδακτικό αντικείμενο τησ εκπαιδευτικοφ. 
10. Σην αναγνϊριςη από 07/09/2018 τησ ςυνάφειασ του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςησ 
τησ αναπληρϊτριασ εκπ/κοφ Μουςτάκα Μαρίασ του Ελευθερίου, ΠΕ70 (Δαςκάλων) με τίτλο 
«Επιςτήμεσ Αγωγήσ-Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηςη Διδαςκαλίασ» του Πανεπιςτημίου 
Λευκωςίασ (ΔΟΑΣΑΠ αριθμ.πράξησ: 48-25 3-422,25/07/2016), το οποίο ςυνάδει με το άμεςο 
διδακτικό αντικείμενο τησ εκπαιδευτικοφ. 
11. Σην αναγνϊριςη από 06/09/2018 τησ ςυνάφειασ του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςησ 
του αναπληρωτή εκπ/κοφ Πετκόπουλου Κωνςταντίνου του ωτηρίου, ΠΕ70 (Δαςκάλων) με τίτλο 
«Επιςτήμεσ Αγωγήσ-Εκπαιδευτική Ηγεςία και Πολιτική» του Ανοικτοφ Πανεπιςτημίου Κφπρου 
(ΔΟΑΣΑΠ αριθμ.πράξησ: 48-25 3-505,30/03/2017), το οποίο ςυνάδει με το άμεςο διδακτικό 
αντικείμενο του εκπαιδευτικοφ. 
12. Σην αναγνϊριςη από 06/09/2018 τησ ςυνάφειασ του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςησ 
τησ αναπληρϊτριασ εκπ/κοφ Κονδφλθ Ειρινθσ του Μιχαήλ, ΠΕ70 (Δαςκάλων) με τίτλο «Επιςτήμεσ 
Αγωγήσ-Διδακτική των Μαθηματικϊν και Φυςικϊν Επιςτημϊν» του Πανεπιςτημίου Λευκωςίασ 
(ΔΟΑΣΑΠ αριθμ.πράξησ: 48-25 3-468,08/02/2017), το οποίο ςυνάδει με το άμεςο διδακτικό 
αντικείμενο τησ εκπαιδευτικοφ. 
13. Σην αναγνϊριςη από 06/09/2018 τησ ςυνάφειασ του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςησ 
του αναπληρωτή εκπ/κοφ Κατςαροφ Θωμά του Γεωργίου, ΠΕ86 (Πληροφορικήσ) με τίτλο «Master 
of science in computer science» του Staffordshire University (ΔΟΑΣΑΠ αριθμ.πράξησ: 31-
3303,09/04/2009), το οποίο ςυνάδει με το άμεςο διδακτικό αντικείμενο του εκπαιδευτικοφ. 
14. Σην αναγνϊριςη από 06/09/2018 τησ ςυνάφειασ του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςησ 
τησ αναπληρϊτριασ εκπ/κοφ Πατρωνοφδθ οφίασ του Κωνςταντίνου, ΠΕ06 (Αγγλικϊν) με τίτλο 
«Σεχνολογικά Τποβοηθοφμενη Διδαςκαλία και Μάθηςη τησ Γλϊςςασ» του Πανεπιςτημίου του 
Brighton (ΔΟΑΣΑΠ αριθμ.πράξησ: 24 3-1973,21/06/2012), το οποίο ςυνάδει με το άμεςο διδακτικό 
αντικείμενο τησ εκπαιδευτικοφ. 
 

                                                                            ΘΕΜΑ 2ο    
«Χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου» 

(13261 και 13262/14-12-2018) 
 

Σο Π.Τ..Π.Ε. Βοιωτίασ ζχοντασ υπόψη του:   
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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. 12964/10-12-2018 αίτηςη τησ αναπληρϊτριασ εκπαιδευτικοφ ΠΕ 70 

Παπαδημητρίου Αλεξάνδρασ του Λουκά 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 ςτην Παπαδημητρίου Αλεξάνδρα του 
Λουκά, εκπαιδευτικό Π.Ε.70, του 1ου Δ.Χ.Βαγίων, προκειμζνου να εργαςτεί ωσ δαςκάλα ςτα 
Κζντρα Δημιουργικήσ Απαςχόληςησ Παιδιϊν (Κ.Δ.Α.Π.) του Δήμου Λοκρϊν από 07/12/2018 ζωσ 
21/06/2019 για 15 ϊρεσ την εβδομάδα εκτόσ του υποχρεωτικοφ ωραρίου τησ ςτην υπηρεςία και 
δε θα αντιβαίνει ςτα καθήκοντά τησ ωσ εκπαιδευτικοφ.  

 
ΘΕΜΑ 3

ο 
  

«Σροποποίθςθ διάκεςθσ  μόνιμθσ εκπ/κοφ» 

(13263 και 13264/14-12-2018) 
 

Το ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας έχοντας υπόψη του: 

1. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 50/1996, όπωσ τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/1997 και το Π.Δ. 
38/1998  

2. Σο άρθρο 30 του N. 3848/2010 ςε ςυνδυαςμό με το άρθρο 33 παρ. 2 του N. 4038/2012 
3. Σισ ανάγκεσ τησ υπηρεςίασ ςε διδακτικό προςωπικό 

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

 

και προτείνει να διατεθεί για το διδακτικό ζτοσ 2018-2019 η παρακάτω εκπαιδευτικόσ ωσ εξήσ: 
 
ΟΝ/ΜΟ Δ.Χ.ΔΙΑΘΕΗ 

 (πριν) 
Δ.Χ.ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 

ΝΕΑ ΔΙΑΘΕΗ 
Δ.Χ.ΔΙΑΘΕΗ 

(μετά) 
ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

ΜΑΣΡΟΘΑΝΑΗ 
ΖΩΗ ΠΕ70 

2
Ο
 Δ.Χ.ΕΛΕΩΝΑ 2

Ο
 Δ.Χ.ΕΛΕΩΝΑ 

 13 ΩΡΕ 

ΚΑΣΚΕΘ 
ΕΛΕΩΝΑ 8 ΩΡΕ  

21 ΑΠΟ 05-12-2018 
ζωσ 21-06-2019 

 
 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 

Γαμβρίλησ Ιωάννησ  Σραμπάκουλοσ Ηλίασ  

Παγϊνησ Παναγιϊτησ  Νίκα Δζςποινα  

 


