
ΘΕΜΑ 1ο 
«Αναγνώριση συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών» 

(13166 και 13167/17-12-2012) 

 

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

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

2. Το άρθρο 1 του Ν. 4038/2012. 
3. Το με αριθμ. 2/13917/0022/17-2-2012 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. «Καθορισμός 

αποδοχών του προσωπικού… αναπληρωτών εκπαιδευτικών». 
4. Το με αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β10ΕΕ/202/24998/30-11-2012 έγγραφο του Υπ. 

Διοικητικής μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης. 
5. Το με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.21/1110/4597/9-4-2012 έγγραφο του Υπ. 

Διοικητικής μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης. 
6. Το με αριθμ. Φ.361.4/157512/Δ1/13-12-2012 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 

«Αρμοδιότητες Π.Υ.Σ.Π.Ε. για αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών και 
έγκριση συνάφειας μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων». 

7. Το με αριθ. 144570/IB/21-12-2005 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Μεταπτυχιακά 

Διπλώματα Ειδίκευσης του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου» Γενική 

Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Δ/νση Οικονομικών 

Υποθέσεων, Τμήμα Γ΄  

8. Την με. αρ. 12732/3-12-2012 αίτηση της μόνιμης εκπαιδευτικού κλάδου 
ΠΕ60, Τουρκοχωρίτη Ελένης με οργανική θέση στο Δημοτικό Σχολείο 
Παραλίας Διστόμου. 

9. Την με. αρ. 13138/14-12-2012 αίτηση της αναπληρώτριας εκπαιδευτικού 
κλάδου ΠΕ60, Αραπίτσα Ευδοκίας. 

10. Την με. αρ. 13139/14-12-2012 αίτηση της αναπληρώτριας εκπαιδευτικού 
κλάδου ΠΕ70, Δούλη Ελένης. 
 
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μελέτησε τις 

σχετικές με το θέμα διατάξεις αλλά και τα συνημμένα των ως άνω αιτήσεων έγγραφα 
  

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

1. Την αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης 
της εκπ/κού Τουρκοχωρίτη Ελένης, με τίτλο «Σπουδές στην Εκπαίδευση» από 
τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου το 
οποίο συνάδει με το αντικείμενο απασχόλησής της εκπαιδευτικού. 

2. Την αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης 
της εκπ/κού Αραπίτσα Ευδοκίας, με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» από 
το τμήμα επιστημών της προσχολικής αγωγής και του εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου το οποίο συνάδει με το αντικείμενο απασχόλησής της εκπαιδευτικού. 

 


