
ΘΕΜΑ 1ο 
«Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών σπουδών»  

(4129/4130/05-06-2012) 
 

      Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας έχοντας υπόψη του:   

1. Το νόμο 4024/2011, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» 

2. Το νόμο 4038/2012, «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του 
3. μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», 

παράγραφος 1. 
4. Την υπ΄ αρ. 2870/05-04-2012 αίτηση του εκπ/κου Γκόγκου Νικόλαου, του 

Γεωργίου, δασκάλου (ΠΕ70) στο Δημοτικό Σχολείο Πύλης. 
5. Την υπ΄ αρ. 2765/05-04-2012 αίτηση του εκπ/κου Κουτσιούκη Γεώργιου, του 

Ελευθερίου, δασκάλου (ΠΕ70) με οργανική θέση στο Δημοτικό Σχολείο 
Κυριακίου. 

6. Την υπ΄ αρ. 3861/24-05-2012 αίτηση της αναπληρώτριας εκπ/κου Ξάνθη 
Μαρίας, του Κωνσταντίνου, νηπιαγωγού (ΠΕ60) στο 4ο Νηπιαγωγείο Θηβών. 

7. Την υπ΄ αρ. 2013/05-03-2012 αίτηση της εκπ/κου Παναγιωτίδη Παγώνας, 
καθηγήτριας αγγλικών, που υπηρετεί στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου. 

8. Την υπ΄ αρ. 4119/05-06-2012 αίτηση του αναπληρωτή εκπ/κου Κατσαρού 
Θωμά, του Γεωργίου, ειδικότητας ΠΕ20. 

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

 
και προτείνει την αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού διπλώματος 
ειδίκευσης του Γκόγκου Νικόλαου, του Γεωργίου, δασκάλου (ΠΕ70), με το 
αντικείμενο απασχόλησής του, από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης «Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγής 
διδακτικού υλικού» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τη σχολή Επιστημών του 
Ανθρώπου.  
Επίσης, αναγνωρίζεται η συνάφεια του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του 
Κουτσιούκη Γεώργιου, του Ελευθερίου, δασκάλου (ΠΕ70), με το αντικείμενο 
απασχόλησής του, από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης «Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγής 
διδακτικού υλικού» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τη σχολή Επιστημών του 
Ανθρώπου.  
Αναγνωρίζεται η συνάφεια του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης της εκπ/κου 
Ξάνθη Μαρίας, του Κωνσταντίνου, νηπιαγωγού (ΠΕ60), με το αντικείμενο 
απασχόλησής της, από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της σχολής ανθρωπιστικών 
σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π.) 
Αναγνωρίζεται η συνάφεια τριών μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης της εκπαιδευτικού Παναγιωτίδη Παγώνας, καθηγήτριας 
αγγλικών, με το αντικείμενο απασχόλησής της, από τα μεταπτυχιακά προγράμματα 
του Open University – United Kingdom, με τίτλους:  1. «Master of Science in 
Psychology», (Αναγν. ΔΟΑΤΑΠ: 48-170/26-08-2009), 2. «Master of Arts in Online and 



Distance Education» (Αναγν. ΔΟΑΤΑΠ: 48-31/08-08-2007) και 3. «Master of Arts in 
Social Sciences» (Αναγν. ΔΟΑΤΑΠ: 48-250/26-10-2010).   
Τέλος, αναγνωρίζεται η συνάφεια του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του 
εκπ/κου Κατσαρού Θωμά, του Γεωργίου, με το αντικείμενο απασχόλησής του, από το 
Staffordshine University – United Kingdom και σε σύμπραξη με το Τμήμα Τεχνολογίας, 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας (Αναγν. ΔΟΑΤΑΠ: 31-3303/09-
04-2009), με τίτλο «Master of Science in Computer Science». 

 


