
Π Ρ Α Ξ Η  3 η  2 8 - 0 5 - 2 0 1 9  

        τθ Λιβαδειά ςιμερα, 28 Μαΐου 2019, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ., ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ 
Π.Ε. Βοιωτίασ το Π.Τ..Π.Ε. Επιλογισ Βοιωτίασ, ςυγκροτικθκε με τισ αρικμ. Φ.Αποφ./281/17-01-
2019(ΑΔΑ:66Ε4653Π-ΙΟ5) & Φ.Απόφ./301/17-01-2019(ΑΔΑ:Ω40Ρ4653Π-Π6Ψ) αποφάςεισ του 
Περιφερειακοφ Δ/ντι Εκπ/ςθσ τερεάσ, αποτελοφμενο από τουσ: 

1. Γιαννιό Μιχαήλ, Δ/ντι τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Βοιωτίασ, ωσ Πρόεδρο 
2. Ράπτη Αςτερία, Δ/ντρια του 4ου Δ.. Λιβαδειάσ, ωσ τακτικό μζλοσ 
3. Νίκα Δζςποινα, Δ/ντρια του 4ου Δ.. Θιβασ, ωσ τακτικό μζλοσ 
4. Παγώνη Παναγιώτη, Δ/ντι του 7ου Δ.. Λιβαδειάσ ωσ αναπλθρωματικό αιρετό μζλοσ 
5. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντι του Δ.. Διςτόμου ωσ τακτικό αιρετό μζλοσ 
6. Κολζςια Χρυςοφλα, υντονίςτρια εκπαιδευτικοφ Ζργου 
7. Πατςαλή Κωνςταντίνο, Δ/ντι του 2ου Δ.. Ορχομενοφ,  

και τθ Λάμπρου Μαργαρίτα, διοικθτικό υπάλλθλο ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. 
Βοιωτίασ, ωσ Γραμματζα του υμβουλίου Επιλογισ ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ, φςτερα από τθν 
αρικμ. 5496/Φ.30/Α/24-05-2019 πρόςκλθςθ του προζδρου του υμβουλίου για να πάρει απόφαςθ 
για τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.  
 

ΘΕΜΑ 1ο  
«Τοποκζτθσθ διευκυντι σχολικις μονάδας στθ ΔΠΕ Βοιωτίας » 

(5551 και 5552/28-05-2019) 
 

Σο ΠΤΠΕ Επιλογισ Βοιωτίασ ζχοντασ υπόψθ του: 
1. Σο Ν. 3848/2010 
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167 τ.Αϋ/30-09-1985) «Δομι και λειτουργία 

τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 
3. Σισ διατάξεισ του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α’/19-05-2010), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 
4. Σισ διατάξεισ του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78 τ.Α’/30-05-2017). 
5. Σθν με αρικμό πρωτ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 (ΦΕΚ 1890 τ.Β’/31-05-2017) Τπουργικι 

Απόφαςθ με κζμα: «Κακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ αιτιςεων, επιλογισ  και 
τοποκζτθςθσ Διευκυντϊν χολικϊν μονάδων και εργαςτθριακϊν κζντρων».  

6. Σθν με αρικμό πρωτ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα: 
«Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν επιλογι υποψθφίων Διευκυντϊν όλων των τφπων χολικϊν 
Μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Εργαςτθριακά Κζντρα (Ε.Κ.)».  

7. Σθν με αρικμό πρωτ. Φ.361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα: 
«Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν επιλογι υποψθφίων Διευκυντϊν όλων των τφπων χολικϊν 
Μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Εργαςτθριακά Κζντρα (Ε.Κ.)».  

8. Σθν με αρικμό πρωτ. Φ.361.22/28/96968/Ε3/09-06-2017 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα: 
«Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν επιλογι υποψθφίων Διευκυντϊν όλων των τφπων χολικϊν 
Μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Εργαςτθριακϊν Κζντρων (Ε.Κ.)».  

9. Σθν με αρικμό πρωτ. Φ.361.22/29/99136/Ε3/13-06-2017 εγκφκλιο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα: 
«Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν επιλογι υποψθφίων Διευκυντϊν όλων των τφπων χολικϊν 
Μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Εργαςτθριακϊν Κζντρων (Ε.Κ.)».  

10. Σο Ν. 4327/2015 (Κεφάλαιο Γϋ Επιλογι τελεχϊν) 
11. Σο αρικμ.Φ.361.22/70/141867/Ε3/29-08-2017 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
12. Σο αρικμ.Φ.361.22/68/136657/Ε3/14-08-2017 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
13. Σο αρικμ.Φ.361.22/43/113620/Ε3/05-07-2017 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα: «Διευκρινίςεισ 

ςχετικά με τθ κθτεία των προϊςταμζνων δικζςιων και τρικζςιων δθμοτικϊν ςχολείων, των 
προϊςταμζνων δικζςιων και τρικζςιων νθπιαγωγείων, των υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων 



πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και εργαςτθριακϊν κζντρων και των 
υπευκφνων τομζων Ε.Κ.» 

14. Σο Ν.4547/2018 άρκρο 31 παρ.1 
15. Σθν αρικμ. 5839/24-07-2017 απόφαςθ του Περιφερειακοφ Δ/ντι Εκπ/ςθσ τερεάσ Ελλάδασ 

(ΑΔΑ:6ΚΒΠ4653Π-Κ5) με τθν οποία κυρϊκθκε ο τελικόσ αξιολογικόσ πίνακασ επιλογισ 
υποψθφίων Διευκυντϊν χολικϊν Μονάδων τθσ ΔΠΕ Βοιωτίασ 

16. Σθν αρικμ. 5899/28-07-2017 απόφαςθ του Περιφερειακοφ Δ/ντι Εκπ/ςθσ τερεάσ Ελλάδασ 
(ΑΔΑ:ΩΔΤ14653Π-8ΚΦ) με τθν οποία τοποκετικθκαν οι διευκυντζσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ 
Βοιωτίασ με κθτεία 

17. Σθν αρικμ. 3327/14-05-2019 απόφαςθ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ 
Εκπαίδευςθσ τερεάσ Ελλάδασ με κζμα: «Σοποκζτθςθ υντονίςτριασ Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςε 
κενοφμενθ κζςθ κλάδου ΠΕ70-Δαςκάλων του ΠΕ.Κ.Ε.. τερεάσ Ελλάδασ» με τθν οποία 
τοποκετικθκε θ εκπ/κόσ ΠΕ70 του 2ου Δ.χ.Θιβασ Κιοφςθ Ελζνθ 

 
α π ο φ α σί η ε ι  ο μό φων α  

 
και προτείνει να τοποκετθκεί Δ/ντισ ςτο 2ο Δ.Χ.Θιβασ για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ ζωσ 31-07-2020 
ο Γιαννιόσ Πανταηισ του Γεωργίου με Α.Μ.588569 εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ70,ςφμφωνα με τθ ςειρά 
εγγραφισ του ςτον κυρωμζνο ενιαίο αξιολογικό πίνακα και τθ διλωςθ προτίμθςθσ για οριςτικι 
τοποκζτθςθ ςε κζςθ διευκυντι ςχολικισ μονάδασ τθσ ΔΠΕ Βοιωτίασ. Κατόπιν τοφτου καλείται ο 
εκπαιδευτικόσ να παρουςιαςτεί εντόσ 3 εργάςιμων θμερϊν (04-06-2019) και να αναλάβει κακικοντα. 

 

       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 

 
                         Τα μζλη 

Ράπτθ Αςτερία  Νίκα Δζςποινα  

Παγϊνθσ Παναγιϊτθσ  Γαμβρίλθσ Ιωάννθσ  

Πατςαλισ Κωνςταντίνοσ  Κολζςια Χρυςοφλα  

 


