
ΘΕΜΑ 4ο 

«Αναγνώριση συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών» 
(3086 και 3087/ 18-3-2014) 

Το ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας έχοντας υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011. 

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. 2907/17-03-2014 αίτηση της αναπληρώτριας εκπαιδευτικού 

κλάδου ΠΕ 60 Ξάνθη Μαρίας (10ο Ν/γείο Λιβαδειάς) 

9. Την με. αρ. 2908/17-03-2014 αίτηση της μόνιμης εκπαιδευτικού κλάδου 

ΠΕ 70 Θεοδωρίδου Μαρίας (1ο Δ.Σ. Σχηματαρίου) 

10. Την με. αρ. 2790/13-3-2014 αίτηση της αναπληρώτριας εκπαιδευτικού 

κλάδου ΠΕ 32 Παλαιολόγου Αικατερίνης (5ο Δ.Σ. Θήβας) 

 

   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 Ξάνθη Μαρίας, με τίτλο «Σπουδές στην Εκπαίδευση»» του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών 

του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου το οποίο συνάδει με το άμεσο 

διδακτικό αντικείμενο της εκπαιδευτικού. 

2. Την αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης της  εκπ/κού Θεοδωρίδου Μαρίας, με τίτλο «master 

of science. Main field of study: Education» του Stockholms Universitet – 

Stockholm, Sweden το οποίο συνάδει με το άμεσο διδακτικό αντικείμενο της 

εκπαιδευτικού.  

3. Την αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού διπλώματος στις επιστήμες 

της αγωγής με ειδίκευση  στη δημιουργική γραφή της εκπ/κού Παλαιολόγου 

Αικατερίνης, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 

Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας το οποίο συνάδει με το άμεσο διδακτικό αντικείμενο της 

εκπαιδευτικού 

 

 

 
 


