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Π Ρ Α Ξ Η  1 7 θ   2 8 - 0 5 - 2 0 1 9  

      τθ Λιβαδειά ςιμερα 28 Μαΐου 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. Παγώνθ Παναγιώτθ, Δ/ντι του 7ου Δ.. Λιβαδειάσ ωσ αναπλθρωματικό 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. 
5533/Φ.30/Α/27-05-2019 πρόςκλθςθ του προζδρου του υμβουλίου για να πάρει απόφαςθ για τα 
κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.  

 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
«Χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου» 

(5553 και 5554/28-05-2019) 
 

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. 5349/20-05-2019 αίτθςθ τθσ μόνιμθσ εκπαιδευτικοφ ΠΕ06 Αργυρίου Ελζνθσ 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 Αργυρίου Ελζνθ, μόνιμθ 
εκπαιδευτικό ΠΕ06 του 2ου Δ.χ.Λιβαδειάσ, προκειμζνου να απαςχολθκεί ςτο Ινςτιτοφτο 
Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν και Εκδόςεων «ΔΙΟΦΑΝΣΟ» για το ζργο «Επζκταςθ και Αξιοποίθςθ τθσ 
Ψθφιακισ Εκπαιδευτικισ Πλατφόρμασ των Διαδραςτικϊν Βιβλίων και του Αποκετθρίου 
Μακθςιακϊν Αντικειμζνων» για 10 ϊρεσ τθν εβδομάδα από 17-05-2019 ζωσ 30-08-2019,εκτόσ του 
υποχρεωτικοφ ωραρίου τθσ ςτθν υπθρεςία και δε κα αντιβαίνει ςτα κακικοντά τθσ ωσ 
εκπαιδευτικοφ.  

 
ΘΕΜΑ 2ο 

«Αναγνώριςθ ςυνάφειασ μεταπτυχιακών τίτλων ςπουδών εκπαιδευτικών» 
(5555 και 5556/16-05-2019) 

 

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’) 
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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. Σθν αρικμ. 128433/Ε3/27-07-2018 διευκρινιςτικι του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα: «Ενθμζρωςθ 

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

Μεταπτυχιακϊν»  
12. Σθν αρικμ. 4858/08-05-2019 αίτθςθ τθσ αναπλθρϊτριασ εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ60 

Κουροφπθ Αικατερίνθσ 
13. Σθν αρικμ. 12667/04-12-2018 αίτθςθ τθσ αναπλθρϊτριασ εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ70 

Σςιαοφςθ Ειρινθσ 
14. Σθν αρικμ. 4046/05-04-2019 αίτθςθ τθσ αναπλθρϊτριασ εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ70 

Γεωργιάδου Ολυμπίασ 
15. Σθν αρικμ. 4932/09-05-2019 αίτθςθ του αναπλθρωτι εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ71 

Παπανάγνου τυλιανοφ-Νικολάου 
16. Σθν αρικμ. 4497/18-04-2019 αίτθςθ τθσ αναπλθρϊτριασ εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ06 

Χαςομζρθ Αμαλίασ 
17. Σθν αρικμ. 5148/14-05-2019 αίτθςθ τθσ αναπλθρϊτριασ εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ70 Λάηου 

Παραςκεφθσ 
18. Σθν αρικμ. 5489/24-05-2019 αίτθςθ τθσ αναπλθρϊτριασ εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ70 

Μονοχάρθ Άννασ 
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:  

Α)Για μισθολογική εξέλιξη: 
1. Σθν αναγνϊριςθ από 08/05/2019 τθσ ςυνάφειασ του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ τθσ 
αναπλθρϊτριασ εκπ/κοφ Κουροφπθ Αικατερίνθσ του Νικολάου, ΠΕ60 (Νθπιαγωγϊν) με τίτλο 
«Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ (Σεχνολογίεσ μάκθςθσ και επικοινωνίασ)» του Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου 
Κφπρου, το οποίο ςυνάδει με το άμεςο διδακτικό αντικείμενο τθσ εκπαιδευτικοφ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. αρικμ. 
πράξθσ: 48-25 3-1667/01-04-2019). 
2. Σθν αναγνϊριςθ από 04/12/2018 τθσ ςυνάφειασ του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ τθσ 
αναπλθρϊτριασ εκπ/κοφ Σςιαοφςθ Ειρινθσ του Αποςτόλου, ΠΕ70 (Δαςκάλων) με τίτλο «ΔΔΠΜ 
Μουςειολογία-Διαχείριςθ Πολιτιςμοφ» του Παιδαγωγικοφ τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του 
Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ τθσ Πολυτεχνικισ χολισ (Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο 
Θεςςαλονίκθσ, Πολυτεχνικι χολι, Σμιμα αρχιτεκτόνων μθχανικϊν), το οποίο ςυνάδει με το άμεςο 
διδακτικό αντικείμενο τθσ εκπαιδευτικοφ. 
3. Σθν αναγνϊριςθ από 05/04/2019 τθσ ςυνάφειασ του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ τθσ 
αναπλθρϊτριασ εκπ/κοφ Γεωργιάδου Ολυμπίασ του Νικολάου, ΠΕ70 (Δαςκάλων) με τίτλο «τελζχθ 
Εκπαίδευςθσ ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ» τθσ χολισ Επιςτθμϊν Αγωγισ του Παιδαγωγικοφ τμιματοσ 
Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Δθμοκρίτειου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ, το οποίο ςυνάδει με το άμεςο 
διδακτικό αντικείμενο τθσ εκπαιδευτικοφ. 
4. Σθν αναγνϊριςθ από 09/05/2019 τθσ ςυνάφειασ του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ του 
αναπλθρωτι εκπ/κοφ Παπανάγνου τυλιανοφ-Νικολάου του Δθμθτρίου, ΠΕ71 (Δαςκάλων Ειδικισ 
Αγωγισ) με τίτλο «Επιςτιμεσ Αγωγισ- Ειδικι Εκπαίδευςθ» του Πανεπιςτθμίου Λευκωςίασ Κφπρου, το 
οποίο ςυνάδει με το άμεςο διδακτικό αντικείμενο του εκπαιδευτικοφ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. αρικμ. πράξθσ: 48-
25 3Ε-3547/17-04-2019). 
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5. Σθν αναγνϊριςθ από 18/04/2019 τθσ ςυνάφειασ του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ τθσ 
αναπλθρϊτριασ εκπ/κοφ Χαςομζρθ Αμαλίασ του Γρθγορίου, ΠΕ06 (Αγγλικϊν) με τίτλο «Master of arts 
in education (education sciences)» του University of Roehampton-U.K., το οποίο ςυνάδει με το άμεςο 
διδακτικό αντικείμενο τθσ εκπαιδευτικοφ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. αρικμ. πράξθσ: 25 3-3123/07-03-2014). 
6. Σθν αναγνϊριςθ από 14/05/2019 τθσ ςυνάφειασ του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ τθσ 
αναπλθρϊτριασ εκπ/κοφ Λάηου Παραςκευισ του Χριςτου, ΠΕ70 με τίτλο «Δίπλωμα (Μαγκιςτρ) 
Προςχολικισ Παιδαγωγικισ και Παιδαγωγικισ του Δθμοτικοφ» του Πανεπιςτθμίου όφιασ 
«Αγ.Κλιμεντ Οχριντςκι» Βουλγαρίασ, το οποίο ςυνάδει με το άμεςο διδακτικό αντικείμενο τθσ 
εκπαιδευτικοφ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. αρικμ. πράξθσ: 25 3-4434/11-04-2019). 
7. Σθν αναγνϊριςθ από 24/05/2019 τθσ ςυνάφειασ του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ τθσ 
αναπλθρϊτριασ εκπ/κοφ Μονοχάρθ Άννασ του Ευκυμίου, ΠΕ70 με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
επιπζδου μάςτερ ςτθν Ειδικι Εκπαίδευςθ» του Frederick University Κφπρου, το οποίο ςυνάδει με το 
άμεςο διδακτικό αντικείμενο τθσ εκπαιδευτικοφ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. αρικμ. πράξθσ: 48-25 3Ε-3685/20-05-
2019). 
 
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  

Γαμβρίλθσ Ιωάννθσ  Παγϊνθσ Παναγιϊτθσ  


