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Π Ρ Α Ξ Η  5 θ   1 9 - 0 2 - 2 0 1 9  

          
         τθ Λιβαδειά ςιμερα 19 Φεβρουαρίου 2019, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 11:00 π.μ., ςτα γραφεία τθσ 
Δ/νςθσ Π.Ε. Βοιωτίασ, το Π.Τ..Π.Ε. Βοιωτίασ, που ςυγκροτικθκε με τθν αρικμ. Φ.Αποφ./281/17-01-
2019 απόφαςθ του Περιφερειακοφ Δ/ντι Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπ/ςθσ τερεάσ Ελλάδασ, 
αποτελοφμενο από τουσ: 

1. Γιαννιό Μιχαιλ, Δ/ντι τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Βοιωτίασ, ωσ Πρόεδρο 
2. Ράπτθ Αςτερία, Δ/ντρια του 4ου Δ.. Λιβαδειάσ, ωσ τακτικό μζλοσ 
3. Νίκα Δζςποινα, Δ/ντρια του 4ου Δ.. Θιβασ, ωσ τακτικό μζλοσ 
4. Σραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντι του 5ου Δ.. Θιβασ ωσ τακτικό αιρετό μζλοσ 
5. Γαμβρίλθ Ιωάννθ, Δ/ντι του Δ.. Διςτόμου ωσ τακτικό αιρετό μζλοσ 

και τθ Λάμπρου Μαργαρίτα, διοικθτικό υπάλλθλο ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. 
Βοιωτίασ, ωσ Γραμματζα του υμβουλίου ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ, φςτερα από τθν αρικμ. 
2241/Φ.30/Α/18-02-2019 πρόςκλθςθ του προζδρου του υμβουλίου για να πάρει απόφαςθ για τα 
κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.  
      

ΘΕΜΑ 1Ο 

«Μοριοδότθςθ και Ανακοίνωςθ προςωρινοφ πίνακα κατάταξθσ δεκτισ υποψθφίασ για τθν 
πλιρωςθ κζςθσ Τπευκφνου Φυςικισ Αγωγισ και χολικοφ Ακλθτιςμοφ (Φ.Α.Χ.Α.) τθσ ΔΠΕ 
Βοιωτίασ» 

(2332 και 2333/19-02-2019) 
 

Σο ΠΤΠΕ Βοιωτίασ ζχοντασ υπόψθ του: 
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 15 του Ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ.102/12-06-2018,τ. Αϋ) «Αναδιοργάνωςθ 

των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ 
διατάξεισ». 

2. Σθν με αρ. πρωτ.Φ.1.5./532/17-01-2019 Προκιρυξθ τθσ ΔΠΕ Βοιωτίασ με κζμα: «Πλιρωςθ κενισ 
κζςθσ Τπευκφνου Φυςικισ Αγωγισ και χολικοφ Ακλθτιςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ Βοιωτίασ» 

3. Σο αρικμ. 5077/ΓΔ4/14-01-2019 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
4. Σο ΦΕΚ 5933/τ.Β’/31-12-2018 
5. Σθν αρικμ. 4/07-02-2019 Πράξθ του ΠΤΠΕ Βοιωτίασ 
6. Σθν αρικμ. 944/28-01-2019 αίτθςθ τθσ εκπαιδευτικοφ ΠΕ11 Παπαγεωργίου Λουκίασ 
 

α π ο φ α ς ί η ε ι   ο μ ό φ ω ν α 

και προτείνει τθν μοριοδότθςθ και ανακοίνωςθ του προςωρινοφ πίνακα κατάταξθσ δεκτισ υποψθφίασ 
για τθν πλιρωςθ κζςθσ Τπεφκυνου Φυςικισ Αγωγισ και χολικοφ Ακλθτιςμοφ ωσ εξισ: 
 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ/ 

Α.Μ. 

ΚΛΑΔΟ ΜΟΡΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ I. 
ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ  
ΤΓΚΡΟΣΗH 

ΜΟΡΙΑ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ II.  
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ-ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙA 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΛΟΤΚΙΑ 

Α.Μ.622901 
ΠΕ11 0,50 (ΣΠΕ Α’ ΕΠΙΠΕΔΟΤ) 

0,50 (ΒΕΒΑΙΩΕΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ) 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ:0,25 
ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ:2,25 

3,50 

 
ΘΕΜΑ 2ο  

«Σροποποίθςθ ωρϊν τοποκζτθςθσ-διάκεςθσ Εκπαιδευτικοφ ςε χολικζσ Μονάδεσ τθσ Διεφκυνςθσ 

Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ΒΟΙΩΣΙΑ ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ «Ενιαίοσ Σφποσ Ολοιμερου Δθμοτικοφ 

χολείου, 2018-19», με κωδικό ΟΠ: 5031898 του Ε.Π. «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Διά 

Βίου Μάκθςθ 2014-2020» 

(2334 και 2335/19-02-2019) 
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Σο ΠΤΠΕ Βοιωτίασ ζχοντασ υπόψθ του: 
1. Σθν με αρ. πρωτ. 190638/Ε1/08-11-2018(ΑΔΑ:7ΣΑ34653Π-ΚΒΨ) ΤΑ πρόςλθψθσ των 

εκπαιδευτικϊν ςτο πλαίςιο τθσ εν λόγω Πράξθσ 
2. Σισ διατάξεισ των άρκρων 15 και 16 του Ν.1566/1985 
3. Σο αρ. 15 και 16 του Π.Δ. 50/1996 και Π.Δ. 100/1997 
4. Σθ Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ. Βϋ/2002), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

Τπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων…» 
5. Σισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ ςε διδακτικό προςωπικό  
6. Σθν αρικμ. 34/12-11-2018 πράξθ του ΠΤΠΕ Βοιωτίασ (αρικ.πρωτ. αποφ.11482 /12-11-2018) 

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

και προτείνει τθν τροποποίθςθ των ωρϊν διάκεςθσ τθσ παρακάτω αναπλθρϊτριασ εκπαιδευτικοφ 
από 01-02-2019 για το ςυμφζρον τθσ υπθρεςίασ ωσ εξισ: 

 
ΠΕ07«Ενιαίοσ Σφποσ Ολοιμερου Δθμοτικοφ χολείου, 2018-19», με κωδικό ΟΠ: 5031898 
πριν 
ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΕΙΟ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ  Δ.Χ.ΔΙΑΘΕΗ 

ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 1
Ο
 Δ.Χ.ΘΗΒΑ 4 ΩΡΕ 2

Ο
 Δ.Χ.ΧΗΜΑΣΑΡΙΟΤ 4 ΩΡΕ 

Δ.Χ.ΔΗΛΕΙΟΤ 4 ΩΡΕ 
4

Ο
 Δ.Χ.ΘΗΒΑ 2 ΩΡΕ 

3
Ο
 Δ.Χ.ΘΗΒΑ 1 ΩΡΑ 

 

μετά 
ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΕΙΟ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ  Δ.Χ.ΔΙΑΘΕΗ 

ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 1
Ο
 Δ.Χ.ΘΗΒΑ 5 ΩΡΕ 2

Ο
 Δ.Χ.ΧΗΜΑΣΑΡΙΟΤ 4 ΩΡΕ 

Δ.Χ.ΔΗΛΕΙΟΤ 4 ΩΡΕ 
4

Ο
 Δ.Χ.ΘΗΒΑ 2 ΩΡΕ 

 
ΘΕΜΑ 3ο 

«Αναγνϊριςθ ςυνάφειασ μεταπτυχιακϊν τίτλων ςπουδϊν εκπαιδευτικϊν» 
(2336 και 2337/19-02-2019) 

 

Σο ΠΤΠΕ Βοιωτίασ ζχοντασ υπόψθ του: 
1. Σισ διατάξεισ του Ν. 4024/2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο … δθμοςιονομικισ 

ςτρατθγικισ 2012-2015» 
2. Σο άρκρο 1 του Ν. 4038/2012. 
3. Σο με αρικμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β10ΕΕ/202/24998/30-11-2012 ζγγραφο του Τπ. Διοικθτικισ 

μεταρρφκμιςθσ και Ηλ. Διακυβζρνθςθσ. 
4. Σο με αρικμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.21/1110/4597/9-4-2012 ζγγραφο του Τπ. Διοικθτικισ 

μεταρρφκμιςθσ και Ηλ. Διακυβζρνθςθσ. 
5. Σθ με αρικ. 2/24529/0022/17-2-2012 Κ.Τ.Α. των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Διοικθτικισ 

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

Π.Τ..Π.Ε. για αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ αναπλθρωτϊν και ζγκριςθ ςυνάφειασ 
μεταπτυχιακϊν και διδακτορικϊν τίτλων». 

7. Ν 1566/1985 άρκρα 12-13-14 

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

τθν εφαρμογι του Ν.4354/2015 ςτουσ αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ» 
10. Σον ζλεγχο γνθςιότθτασ των παρακάτω μεταπτυχιακϊν τίτλων 
11. Σθν αρικμ. 128433/Ε3/27-07-2018 διευκρινιςτικι του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα: «Ενθμζρωςθ 

ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν» 
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12. Σθ με αρικμ πρωτ 4231/24-04-2015 διευκρινιςτικι του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα: «Αναγνϊριςθ 
Μεταπτυχιακϊν»  

13. Σθν αρικμ. 1231/01-02-2019 αίτθςθ τθσ αναπλθρϊτριασ εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ91.01 
Κοφρτθ Μαρκζλασ 

14. Σθν αρικμ. 1443/05-02-2019 αίτθςθ τθσ αναπλθρϊτριασ εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ71 Αργφρθ 
Γεωργίασ 

15. Σθν αρικμ. 1427/05-02-2019 αίτθςθ τθσ αναπλθρϊτριασ εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ71 
Μιςιρλι Φωτεινισ 

16. Σθν αρικμ. 604/18-01-2019 αίτθςθ τθσ αναπλθρϊτριασ εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ70 Ξυφτζρα 
Ειρινθσ 

Σο υμβοφλιο αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ του Προζδρου, μελζτθςε τισ ςχετικζσ με το κζμα διατάξεισ 
αλλά και τα ςυνθμμζνα τθσ ωσ άνω αιτιςεων ζγγραφα 

 

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

1. Σθν αναγνϊριςθ από 01/02/2019 τθσ ςυνάφειασ του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ τθσ 
αναπλθρϊτριασ εκπ/κοφ Κοφρτθ Μαρκζλασ του Χαραλάμπουσ, ΠΕ91.01 (Θεατρικισ Αγωγισ) με τίτλο 
«Θζατρο: Θεωρία και Πράξθ-Ιςτορία και Παρόν» του Σμιματοσ Θεατρικϊν πουδϊν του Εκνικοφ και 
Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, το οποίο ςυνάδει με το άμεςο διδακτικό αντικείμενο τθσ 
εκπαιδευτικοφ. 
2. Σθν αναγνϊριςθ από 05/02/2019 τθσ ςυνάφειασ τθσ βεβαίωςθσ ολοκλιρωςθσ ςπουδϊν του 
μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ τθσ αναπλθρϊτριασ εκπ/κοφ Αργφρθ Γεωργίασ του Γεωργίου, 
ΠΕ71 (Δαςκάλων Ειδικισ Αγωγισ) με τίτλο «Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ: Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ 
Ατόμων με Προβλιματα Προφορικοφ και Γραπτοφ Λόγου» τθσ χολισ Ανκρωπιςτικϊν πουδϊν του 
Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν του Ελλθνικοφ 
Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου  και του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ), το οποίο ςυνάδει με το άμεςο 
διδακτικό αντικείμενο τθσ εκπαιδευτικοφ. 
3. Σθν αναγνϊριςθ από 05/02/2019 τθσ ςυνάφειασ τθσ βεβαίωςθσ ολοκλιρωςθσ ςπουδϊν του 
μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ τθσ αναπλθρϊτριασ εκπ/κοφ Μιςιρλι Φωτεινισ του 
Νικολάου, ΠΕ71 (Δαςκάλων Ειδικισ Αγωγισ) με τίτλο «Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ: Ειδικι Αγωγι και 
Εκπαίδευςθ Ατόμων με Προβλιματα Προφορικοφ και Γραπτοφ Λόγου» τθσ χολισ Ανκρωπιςτικϊν 
πουδϊν του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν του 
Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου  και του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ), το οποίο ςυνάδει με το 
άμεςο διδακτικό αντικείμενο τθσ εκπαιδευτικοφ. 
4. Σθν αναγνϊριςθ από 18/01/2019 τθσ ςυνάφειασ του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ τθσ 
αναπλθρϊτριασ εκπ/κοφ Ξυφτζρα Ειρινθσ του Χριςτου, ΠΕ70 (Δαςκάλων) με τίτλο «Οργάνωςθ και 
Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ» του Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ τθσ χολισ 
Ανκρωπιςτικϊν και Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν και Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, το οποίο ςυνάδει με το 
άμεςο διδακτικό αντικείμενο τθσ εκπαιδευτικοφ. 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
«Χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου» 

(2338 και 2339/19-02-2019) 
 

Σο Π.Τ..Π.Ε. Βοιωτίασ ζχοντασ υπόψθ του:   
1. Σο άρκρο 31 του Ν. 3528/2007. 
2. To άρκρο 14 παρ.16 του Ν.1566/1985. 
3. Σθν Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Τ.Α. του ΤΠ.Ε.Π.Θ. «Κακοριςμόσ των ειδικότερων 

κακθκόντων…» όπωσ τροποποιικθκε  και ιςχφει. 
4. Σθν αρικμ. 1134/31-01-2019 αίτθςθ τθσ αναπλθρϊτριασ εκπαιδευτικοφ ΠΕ 79.01 Ζουρνατηι 

Δάφνθσ-Καλλιόπθσ του Γεωργίου για χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου 
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5. Σθν αρικμ. 13896/24-12-2018 αίτθςθ τθσ αναπλθρϊτριασ εκπαιδευτικοφ ΠΕ 79.01 Ελευκερίου 
οφίασ του Βαςιλείου για χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου 

6. Σθν αρικμ. 1070/30-01-2019 αίτθςθ τθσ αναπλθρϊτριασ εκπαιδευτικοφ ΠΕ 79.01 
ουλτανοποφλου Ελζνθσ του Δθμθτρίου για χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου 

7. Σθν αρικμ. 1099/31-01-2019 αίτθςθ τθσ αναπλθρϊτριασ εκπαιδευτικοφ ΠΕ06 Χριςτοποφλου 
Ιωάννασ του Διονυςίου για χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου 

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

  και προτείνει:  
1. Σθ χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι ςτθν Ζουρνατηι Δάφνθ-Καλλιόπθ του 

Γεωργίου, εκπαιδευτικό Π.Ε.79.01, του 6ου Δ.Χ.Θιβασ, προκειμζνου να εργαςτεί ωσ μουςικόσ 
παραδίδοντασ ςεμινάρια μουςικοκινθτικισ αγωγισ ςε ενιλικεσ από 26/01/2019 ζωσ 30/05/2019 
για 4 ϊρεσ τθν εβδομάδα εκτόσ του υποχρεωτικοφ ωραρίου τθσ ςτθν υπθρεςία και δε κα 
αντιβαίνει ςτα κακικοντά τθσ ωσ εκπαιδευτικοφ.  

2. Σθ χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι ςτθν Ελευκερίου οφία του Βαςιλείου, 
εκπαιδευτικό Π.Ε.79.01, του 2ου Δ.Χ.Θιβασ, προκειμζνου να εργαςτεί ωσ μουςικόσ ςτο 
«Παιχνιδολόγιο» (παιδότοποσ ςτθ Χαλκίδα) από 21/12/2018 ζωσ 21/06/2019 για 1,5 ϊρα τθν 
εβδομάδα εκτόσ του υποχρεωτικοφ ωραρίου τθσ ςτθν υπθρεςία και δε κα αντιβαίνει ςτα 
κακικοντά τθσ ωσ εκπαιδευτικοφ.  

3. Σθ χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι ςτθν ουλτανοποφλου Ελζνθ του 
Δθμθτρίου, εκπαιδευτικό Π.Ε.79.01, του 1ου Δ.Χ.Ορχομενοφ προκειμζνου να εργαςτεί ωσ 
εκπαιδεφτρια ςτο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Διμου Λοκρϊν «Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ Ζωισ» 
με αντικείμενο ςτθ δθμιουργικισ απαςχόλθςθ παιδιϊν από 30/01/2019 ζωσ 21/06/2019 για 5 
ϊρεσ τθν εβδομάδα εκτόσ του υποχρεωτικοφ ωραρίου τθσ ςτθν υπθρεςία και δε κα αντιβαίνει ςτα 
κακικοντά τθσ ωσ εκπαιδευτικοφ.  

4. Σθ χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι ςτθν Χριςτοποφλου Ιωάννα του 
Διονυςίου, εκπαιδευτικό Π.Ε.06, του 1ου Δ.Χ.Ορχομενοφ προκειμζνου να εργαςτεί ωσ 
εκπαιδεφτρια ςτο ΔΙΕΚ Γλυφάδασ από 31/01/2019 ζωσ 08/02/2019 για 4 ϊρεσ τθν εβδομάδα εκτόσ 
του υποχρεωτικοφ ωραρίου τθσ ςτθν υπθρεςία και δε κα αντιβαίνει ςτα κακικοντά τθσ ωσ 
εκπαιδευτικοφ.  

 
το ςθμείο αυτό  και  αφοφ  εξαντλικθκαν  τα  κζματα  τθσ  θμεριςιασ  διάταξθσ λφεται θ 
ςυνεδρίαςθ. Η πράξθ αυτι αφοφ αναγνϊςκθκε, βεβαιϊκθκε και επικυρϊκθκε, υπογράφεται. 

 

Ο Πρόεδροσ H  Γραμματζασ 

 

 

 

 

 

 

 

Γιαννιόσ Μιχαιλ Λάμπρου Μαργαρίτα 

Σα μζλθ 

Ράπτθ Αςτερία  Νίκα Δζςποινα  

Σραμπάκουλοσ Ηλίασ  Γαμβρίλθσ Ιωάννθσ  


