
ΘΕΜΑ 6ο 
«Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών σπουδών» 

(9422/9423/26-09-2012) 

 

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

1. Το αρ.8 του Νόμου 3205/2003 «Μισθολογικές Ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων Δημοσίου και άλλες Διατάξεις». 

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

3. Το άρθρο 1 του Ν. 4038/2012. 
4. Την υπ. αρ. 8010/06-09-2012 αίτηση της Γιαννίτση Αικατερίνης, 

αναπληρώτριας νηπιαγωγού του 7ου Ν/Γ Θήβας. 
5. Την υπ. αρ. 7750/04-09-2012 αίτηση της Τσιτσιρίγκα Ιωάννας, μόνιμης 

εκπαιδευτικού στη διάθεση της Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας. 
6. Την υπ. αρ. 6313/09-07-2012 αίτηση της Φραγκούλη Ασπασίας, 

εκπαιδευτικού  και διευθύντριας του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θήβας. 
 

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

 
     και προτείνει την αναγνώριση της συνάφειας των παρακάτω μεταπτυχιακών 

σπουδών γιατί διαπιστώνεται σχέση και συνάφεια με το αντικείμενο απασχόλησης. 

Ειδικότερα αναγνωρίζεται συνάφεια του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης της 

Γιαννίτση Αικατερίνης στο «Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην Πρώτη 

Παιδική Ηλικία» από το Παιδαγωγικό τμήμα προσχολικής εκπαίδευσης της σχολής 

Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με το αντικείμενο 

απασχόλησής της. 

Της Τσιτσιρίγκα Ιωάννας, μόνιμης εκπαιδευτικού στη διάθεση της Διεύθυνσης Π.Ε. 

Βοιωτίας, από το Διαπανεπιστημιακό – Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών 

σπουδών στη «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών» του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  και του Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Αναγνωρίζει για την εκπαιδευτικό Φραγκούλη Ασπασία, τη συνάφεια του 

μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσής της, από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής 

στην Προσχολική ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 

τίτλο «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα». Επίσης, αναγνωρίζει και τη συνάφεια 

του μεταπτυχιακού της τίτλο στην «Μουσικοθεραπεία» από το Πανεπιστήμιο των 

Τεχνών του Βερολίνου, το οποίο και έχει αναγνωριστεί και από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  με την 

υπ΄ αρ. 33-611/02-01-2012 πράξη του. Τέλος, αναγνωρίζει τη συνάφεια του 

διδακτορικού της διπλώματος από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών και ειδικότερα από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 

Ηλικία, με τίτλο διατριβής «Η μουσική ως θεραπευτικό μέσο για παιδιά με ψυχικές 

διαταραχές στο ειδικό σχολείο»  

 


