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ΚΟΙΝ: Τις Περιφερειακές Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους
πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.
ΣΧΕΤ:

1. Η υπ’ αριθμ. 20351/Ε2/6-2-2018 (ΦΕΚ 617/τ. Β’/23-2-2018, ΑΔΑ: Ω1ΘΜ4653ΠΣ-ΒΞΧ)
υπουργική απόφαση παράτασης της μεταβατικής περιόδου της παρ. 1 του άρθρου 9
του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄), έως και το σχολικό έτος 2017-2018.
2. Οι εγκύκλιοι του ΥΠΠΕΘ με αριθμ. (α) 194728/E2/15-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΖΘ24653ΠΣΣΗΩ), «Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών εγγεγραμμένων
στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008», (β) 115151/Ε2/7-7-2017
(ΑΔΑ: 7ΤΕ44653ΠΣ-ΗΤΩ), «Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό κατά το
σχολ. έτος 2016-2017 υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του
διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008» και (γ) 202284/Ε2/21-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΚΝΡ4653ΠΣ-ΤΔΜ)
«Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών από
τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008»

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, πρόκειται να προβεί εκ νέου σε
συμπληρωματικό διορισμό εκπαιδευτικών, οι οποίοι διατέθηκαν με αποφάσεις Τμημάτων του ΑΣΕΠ,
από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού έτους 2008, για την αναπλήρωση ισάριθμων θέσεων
διοριστέων, που παρέμειναν κενές, μετά την ολοκλήρωση των διορισμών, κατά τις ανωτέρω σχετ. 2
α, β και γ εγκυκλίους.
Ειδικότερα, θα καλυφθούν τριάντα μία (31) κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων/ειδικοτήτων1 ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ12.01, ΠΕ13,
ΠΕ14.01, ΠΕ15, ΠΕ18.01, ΠΕ18.04, ΠΕ18.10, ΠΕ19 και ΠΕ33, όπως φαίνεται κατά περίπτωση στον
πίνακα που ακολουθεί. Καλούνται οι έχοντες το σχετικό δικαίωμα υποψήφιοι (βλέπε συγκεκριμένα
στο ΚΕΦ. Β΄ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ»)
να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση περιοχών προτίμησης για μόνιμο διορισμό.

1

Οι κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών αναφέρονται ως ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης των σχετικών
Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ και, συνακόλουθα, περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις διάθεσης επιτυχόντων
προς αναπλήρωση διοριστέων.
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Αριθμός
Θέσεων

Κλάδος

Κλάδος

Αριθμός
Θέσεων

ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας

2

ΠΕ15-Οικιακής Οικονομίας
(ΠΕ80/άρθρο 29 ν.4521/2018)

1

ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας

1

ΠΕ18.01-Γραφικών Τεχνών
(ΠΕ89.01/άρθρο 29 ν.4521/2018)

2

4

ΠΕ18.04-Αισθητικής
(ΠΕ87.03/άρθρο 29 ν.4521/2018)

1

1

ΠΕ18.10-Νοσηλευτικής
(ΠΕ87.02/άρθρο 29 ν.4521/2018)

3

1

ΠΕ19-Πληροφορικής ΑΕΙ
(ΠΕ86/άρθρο 29 ν.4521/2018)

13

1

ΠΕ33-Μεθοδολογίας Ιστορίας και
Θεωρίας της Επιστήμης

1

ΠΕ09-Οικονομολόγων
(ΠΕ80/άρθρο 29 ν.4521/2018, ΦΕΚ
38 Α΄διόρθ. σφάλμ. ΦΕΚ 45 Α΄)
ΠΕ12.01-Πολιτικών Μηχανικών,
Αρχιτεκτόνων, Τοπογράφων
(ΠΕ81/άρθρο 29 ν.4521/2018)
ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών
Επιστημών
(ΠΕ78/άρθρο 29 ν.4521/2018)
ΠΕ14.01-Ιατρών
(ΠΕ87.01/άρθρο 29 ν.4521/2018)

Σύνολο θέσεων: 31

Προθε σμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 29 Αυγούστου μέχρι 31
Αυγούστου 2018 .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Παραπέμπουμε τους υποψηφίους στο νομικό πλαίσιο που περιλαμβάνεται στις ανωτέρω
σχετικές (2α) και (2β) εγκυκλίους.
Επί της παρούσας επισημαίνεται ότι με την τρέχουσα διαδικασία συμπληρωματικών διορισμών
καλούνται επιτυχόντες του τελευταίου διαγωνισμού εκπ/κών (έτους 2008), προς αναπλήρωση
ισάριθμων θέσεων διοριστέων, οι οποίοι διατέθηκαν από το ΑΣΕΠ, κατόπιν σχετικών αιτημάτων της
Διοίκησης, λόγω της νομίμου παρατάσεως της ισχύος των πινάκων διοριστέων, κατά το σχολικό έτος
2017-2018, με την αριθμ. 20351/Ε2/6-2-2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 617/τ. Β’/23-2-2018, ΑΔΑ:
Ω1ΘΜ4653ΠΣ-ΒΞΧ, για τους κλάδους για τους οποίους δεν έχουν καλυφθεί οι προκηρυχθείσες
θέσεις.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Μετά τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών με τις υπ’ αριθμ. 217413/Ε1/19.12.2016
(ΑΔΑ: 7ΖΟΖ4653ΠΣ-ΓΔ8), 217425/Ε2/19.12.2016 (ΑΔΑ: Ω93Γ4653ΠΣ-ΙΨΓ) υ. α., που δημοσιεύτηκαν
στο ΦΕΚ 1350 Γ΄/28-12-2016, καθώς και υπ’ αριθμ. 130032/Ε1/31.7.2017 (ΑΔΑ: 6ΙΝΩ4653ΠΣ-Υ3Ι,
ΦΕΚ 796 Γ΄/21.8.2017), 130003/Ε2/31.7.2017 (ΑΔΑ: ΩΣ614653ΠΣ-2ΡΥ, ΦΕΚ 797 Γ΄/21.8.2017),
219117/Ε1/13.12.2017 (ΑΔΑ: 7Σ7Λ4653ΠΣ-8ΩΡ) και 221123/Ε2/15.12.2017 (ΑΔΑ: 6Ρ4Κ4653ΠΣ-Σ13)
υ.α., που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1337 τ. Γ΄ στις 21.12.2017, διαπιστώθηκε ότι τριάντα μία (31)
θέσεις εκπ/κού προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης παρέμειναν κενές, λόγω μη υποβολής
αίτησης για μόνιμο διορισμό ή μη αποδοχής του διορισμού ή παραίτησης.
2. Οι διορισμοί εκπαιδευτικών, κατά την παρούσα πρόσκληση, πρόκειται να πραγματοποιηθούν
στο πλαίσιο των εγκεκριμένων, ανά εκπαιδευτική βαθμίδα, πιστώσεων, σε περιοχές που διατέθηκαν
με τις ανωτέρω σχετικές προσκλήσεις και δεν καλύφθηκαν μετά την ολοκλήρωση των διορισμών
(προαναφερθείσες υπουργικές αποφάσεις), όπως αυτές επικαιροποιήθηκαν από την αρμόδια Δ/νση
Διοίκησης Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. και Δ.Ε., μετά τις υπηρεσιακές μεταβολές του τρέχοντος σχολικού
έτους και σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 134027/Ε2/8-8-2018 (ΦΕΚ 3399 Β΄, διόρθωση σφάλματος με το
ΦΕΚ 3419 Β΄, ΑΔΑ: 7ΖΛΚ4653ΠΣ-ΜΥΠ) υπουργική απόφαση.

2

ΑΔΑ: Ψ6ΦΠ4653ΠΣ-ΙΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης έχουν οι εγγεγραμμένοι στους οικείους πίνακες
επιτυχόντων, οι οποίοι διατέθηκαν με σχετικές αποφάσεις Τμημάτων του ΑΣΕΠ, για την αναπλήρωση
ισάριθμων κενών θέσεων διοριστέων εκπαιδευτικών, ανά κλάδο και ειδικότητα, με τη σειρά που
αναφέρονται σε αυτούς:
ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας: υπ’αριθμ. 655/12.6.2018 (ΑΔΑ: 6Ε756Η6-Γ7Ω) απόφαση του Δ΄ Τμήματος
του ΑΣΕΠ.
ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ09-Οικονομολόγων, ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ33Μεθοδολογίας Ιστορίας: υπ’αριθμ. 429/23.4.2018 (ΑΔΑ: 6Η776Η6-ΟΒΩ) απόφαση του Β΄Τμήματος
του ΑΣΕΠ.
ΠΕ12.01-Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Τοπογράφων: υπ’ αριθμ. 548/18.5.2018 (ΑΔΑ:
ΩΕΘ26Η6-9Ν4) απόφαση του Δ΄Τμήματος του ΑΣΕΠ.
ΠΕ14.01-Ιατρών, ΠΕ18.01-Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18.04-Αισθητικής, ΠΕ18.10-Νοσηλευτικής: υπ’
αριθμ. 515/10.5.2018 (ΑΔΑ: 6ΒΧ96Η6-ΗΒΤ) απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ
ΠΕ15-Οικιακής Οικονομίας: υπ’ αριθμ. 413/17.4.2018 (ΑΔΑ: 6ΓΨΓ6Η6-ΥΩ7) απόφαση του Β΄
Τμήματος του ΑΣΕΠ
ΠΕ19-Πληροφορικής (ΑΕΙ): υπ’ αριθμ. 505/9.5.2018 (ΑΔΑ: ΩΨΡΣ6Η6-ΡΘΝ), απόφαση του Ε΄
Τμήματος του ΑΣΕΠ
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης :
1. Όσοι εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού των άρθρων 8 (παρ. 1) και 9 του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν.3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄), που ορίζουν ότι:
«Δεν διορίζονται υπάλληλοι :
α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση
(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία,
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική
δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για
πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο
διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις» (άρθρο 8 παρ. 1 του
ν.3528/2007).
«Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του
δημοσίου τομέα λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο
λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση» (άρθρο 9
του ν.3528/2007).
2. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατέχουν θέση μόνιμου εκπαιδευτικού στην αλλοδαπή [περιπτ.
α’ παρ.9 και περιπτ. β’ παρ.7 του άρθρου 15 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ
Η αίτηση-δήλωση, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του
ν.1599/1986, θα υποβληθεί σε μία μόνο Διεύθυνση Εκπαίδευσης αυτοπροσώπως ή με νόμιμα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Με την υποβολή της αίτησης απαιτείται η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου,
καθώς και των απαιτούμενων από τις αριθμ. 2Π/2008, 3Π/2008, 4Π/2008 και 5Π/2008 Προκηρύξεις
αποδεικτικών των τυπικών προσόντων των υποψηφίων (πτυχίων, πιστοποιητικών παιδαγωγικής
επάρκειας). Από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι
εκπαιδευτικοί είχαν και εξακολουθούν να έχουν τα προσόντα και τις νόμιμες προϋποθέσεις τόσο
κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2008, όσο και κατά την ημερομηνία διορισμού.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποσταλούν από τη Διεύθυνση, στην οποία θα υποβληθεί η
αίτηση-δήλωση, στη Διεύθυνση της περιοχής διορισμού, όπου και θα παρουσιαστεί ο εκπ/κός για
ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου να εξεταστούν ως προς τη γνησιότητά τους εντός
τριών μηνών από την δημοσίευση της πράξης διορισμού (διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 20, του
ν.2190/1994, όπως ισχύουν).
Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, καθώς και το πιστοποιητικό της Εισαγγελίας
Πλημμελειοδικών, αντικαθίστανται από την αίτηση-δήλωση του εκπαιδευτικού στο ΟΠΣΥΔ, κατά την
παρούσα διαδικασία, και αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα, από τη Διεύθυνση Εκπ/σης της
περιοχής διορισμού του εκπ/κού.
Οι υποψήφιοι δηλώνουν τις διαθέσιμες περιοχές με τη σειρά που επιθυμούν, από το συνημμένο
πίνακα των περιοχών των κενών οργανικών θέσεων (βλέπε Παράρτημα ΙΙ) και διορίζονται με βάση τη
σειρά κατάταξής τους στους πίνακες στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι και τις δηλώσεις προτίμησής
τους. Στην περίπτωση που διατίθεται μία περιοχή διορισμού, οι υποψήφιοι οφείλουν, επίσης, να
τη δηλώσουν ονομαστικά, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αίτησή τους.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αίτησης-δήλωσης επιτρέπεται η τροποποίηση
ή/και η ανάκληση της αίτησης.
Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης και στον έλεγχο κατά
την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησής τους. Μετά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησης ο
ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής. Σε
περίπτωση που διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή επιθυμεί την τροποποίηση αυτής,
οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση εντός των οριζόμενων με την παρούσα πρόσκληση προθεσμιών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Παραρτήματα
I. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΔΗΛΩΣΗΣ
II. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
III. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
3. Γενική Δ/νση Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε.
4. Δ/νση Διορισμών- Προσλήψεων εκπ/κού προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. Τμήματα Α΄& Β΄
5. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού
και Ανάπτυξης Εφαρμογών Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπ/σης
6. ΓΕΠΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ/ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΕΠ 2008
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ
Της αριθ. 139896/Ε1/28-8-2018 (ΑΔΑ: ….
) εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
(επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν.1599/1986)

Δια μέσου της
Διεύθυνσης

Αρ. Πρωτοκόλλου
Ημερομηνία

ΑΦΜ

ΑΔΤ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤ.

ΛΕΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

i

ΛΕΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΑΔΑ: Ψ6ΦΠ4653ΠΣ-ΙΜΑ

Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του άρθρου 8 του ν .1599/1986 ότι:
1. Δεν υπηρετώ σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Δεν απολύθηκα από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου
τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της
σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά μου, ή ότι, σε αντίθετη
περίπτωση, έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
3. Δεν εμπίπτω στα κωλύματα διορισμού του άρθρου 8 του ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας).
4. Δεν διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος.
5. α. Δεν είμαι ιδιοκτήτης φροντιστηρίου, ούτε διδάσκω, δεν είμαι μέτοχος σε εταιρεία κατά τις
διατάξεις του Υ.Κ., ούτε έχω οποιαδήποτε εμπορική ιδιότητα .
β. Είμαι ιδιοκτήτης φροντιστηρίου / διδάσκω / είμαι μέτοχος σε εταιρεία κατά τις διατάξεις του
Υπαλληλικού κώδικα / έχω οποιαδήποτε εμπορική ιδιότητα και θα παραιτηθώ ή θα αναστείλω τη
λειτουργία των επιχειρήσεών μου πριν την ανάληψη υπηρεσίας ως εκπαιδευτικού .
6. Είμαι υγιής και θα υποβάλω γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου,
είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, κατά την ανάληψη υπηρεσίας (άρθρο 7 του ν.4210/2013 - ΦΕΚ
254 Α’).
7. Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις / Έχω νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
8. Έχω διαβάσει τις αριθμ. 194728/Ε2/15-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΖΘ24653ΠΣ-ΣΗΩ), 115151/Ε2/7-7-2017
(ΑΔΑ: 7ΤΕ44653ΠΣ-ΗΤΩ), και 139896/Ε1/28-8-2018 (ΑΔΑ: Ψ6ΦΠ4653ΠΣ-ΙΜΑ) εγκυκλίους του
ΥΠ.Π.Ε.Θ και ενημερωθεί για τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις. Υποβάλλω, δε, συνημμένα
όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται βάσει της παρούσης εγκυκλίου.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

Υπογραφή

Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΕΝΑ

ΠΕ05 (ΓΑΛΛΙΚΗΣ)

Ρεθύμνου (Π.Ε.)

2

ΠΕ06 (ΑΓΓΛΙΚΗΣ)

Αιτωλοακαρνανίας (Π.Ε.)

1
Δ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.)

2

Β΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)

1

Β΄ Χίου (Δ.Ε.)

1

Λασιθίου (Δ.Ε.)

1

Α΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)

1

Ηλείας (Δ.Ε.)

1

ΠΕ14.01 (ΙΑΤΡΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ)

Ηλείας (Δ.Ε.)

1

ΠΕ15 (ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)

Ρεθύμνου (Δ.Ε.)

1

ΠΕ18.01 (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ
ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ)

Α΄ Λέσβου (Δ.Ε.)

1

Δ΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)

1

ΠΕ18.04 (ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ)

Β΄ Σάμου (Δ.Ε.)

1

Ηλείας (Δ.Ε.)

1

Κοζάνης (Δ.Ε.)

1

Κορινθίας (Δ.Ε.)

1

Πρέβεζας (Δ.Ε.)

1

ΠΕ09 (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ)
ΠΕ12.01
(ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ.)
ΠΕ13-ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΕ18.10 (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ)

ΠΕ19 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ)

Αιτωλοακαρνανίας (Π.Ε.)

2

Α΄- Έβρου (Π.Ε.)

5

Ζακύνθου (Π.Ε.)

2

Πρέβεζα (Π.Ε.)

1

Αρκαδίας (Π.Ε.)

3

ΠΕ33 (ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ))

iii

Β΄ Κυκλάδων (Δ.Ε.)

1

Λασιθίου (Δ.Ε.)

1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ- ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ &
Β/ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Τμήμα Β΄
ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ
ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΠΕ09-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ15-ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕ12.01-ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Αφ.

210 344.3084

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Σπ.
ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ Αν.

210 344.3373

ΜΠΙΡΛΗ Μ.

210 344.3268

ΠΕ13-ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Αφ.

ΠΕ19-20-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ Ελ.

210 344.3417

ΦΛΩΤΣΙΟΥ Αικ.
ΣΑΝΙΔΑ Μ.

210 344.2265

ΠΕ14.01-ΙΑΤΡΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
ΠΕ18.01-ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΠΕ18.04-ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΠΕ18.10-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕ33-ΜΕΘ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

210 344.3084

Fax: 210 344.2867
Email: t09pde1@minedu.gov.gr
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