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                                                       Βαθµός Ασφαλείας :    
                                                                                         Να διατηρηθεί µέχρι :                                                                     

                        
Μαρούσι,   13-8-2007  
 
Αρ. Πρωτ.   Βαθµός Προτερ. 
        89824 /∆2    ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
 
ΠΡΟΣ: Τις ∆ιευθύνσεις και Γραφεία 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
 
        Έδρες τους  
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ 
Αν. Παπανδρέου 37 
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ 
 
Πληροφορίες :   

Στράντζιας Μ. 210.3442387 
Καλακώνη Ζ.          210.3442995 
Σιούτης Στ.                 210.3443164 
Ευαγγελίδου Ελ. 210.3443417 
Αθανασοπούλου 210.3442260 
Στεφανίδου Ξ.           210.3443084 

 
FAX :                                                  210.344 2867 
 
 

KOIN: 1)Τους Περιφερειακούς ∆ιευθυντές  
Εκπαίδευσης  
 
         Έδρες τους  
2) Ε.Α.Ι.Τ.Υ. 
3) ∆/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης 

Πληροφοριακών Συστηµάτων 

                                                                      
ΘΕΜΑ :  
 

Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Β/θµιας  Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ07 και 
ΠΕ08 από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ του έτους 2006 (αριθµ. 10Π/2006 
Προκήρυξη ΑΣΕΠ) για διορισµό σε ποσοστό 60% των κενών οργανικών θέσεων κατά 
το σχολ. έτος 2007-2008. 

 
             Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων πρόκειται να προβεί στο διορισµό 
µόνιµου εκπαιδευτικού προσωπικού των κλάδων ΠΕ07 και ΠΕ08 σε περιοχές διορισµού και σε 
δυσπρόσιτα σχολεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2007-2008 από τους 
εγγεγραµµένους στους Πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ του άρθρου 1 παρ.7 του Ν.2834/2000 (ΦΕΚ 
160/7-7-2000 τ.Α΄) για την κάλυψη των θέσεων σε ποσοστό 60% των πληρουµένων θέσεων.  
 
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων ορίζεται:   από       14/08/2007   µέχρι    20/08/2007. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄ 
                                        

ΝΟΜΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/22-7-2004 τ.Α΄) 
ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολικού έτους 2004-2005 και εφεξής, οι διορισµοί εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στις κενές οργανικές θέσεις πραγµατοποιούνται σε 
ποσοστό 60% από το διαγωνισµό του ΑΣΕΠ και κατά τη σειρά βαθµολογίας και σε ποσοστό 40% 
από ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, ο οποίος συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο 
κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από την πραγµατική προϋπηρεσία προσωρινού 
αναπληρωτή ή ωροµισθίου εκπαιδευτικού σε δηµόσια σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, αρµοδιότητας του ΥΠΕΠΘ. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι για διορισµό από τον πίνακα 
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διοριστέων του ΑΣΕΠ οι κενές θέσεις πληρούνται, µέχρι να εξαντληθούν, µε διορισµό υποψηφίων 
από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών. 
 
2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.7 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240/4-10-2005 τ.Α΄) 
ορίζεται ότι κατά την τοποθέτηση των διοριζοµένων ως µόνιµων εκπαιδευτικών σε περιοχές ή 
∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης και στα δυσπρόσιτα σχολεία προηγούνται οι εγγεγραµµένοι στον πίνακα 
αναπληρωτών, οι οποίοι την 30-6-2004 είχαν συµπληρώσει κατά τις κείµενες διατάξεις πραγµατική 
υπηρεσία αναπληρωτή ή ωροµισθίου τουλάχιστον τριάντα (30) µηνών (30/µηνιτες), έπονται οι 
εγγεγραµµένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και ακολουθούν οι διοριστέοι του διαγωνισµού 
του ΑΣΕΠ.  
 
3. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.2 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 80/1-4-2005 τ.Α΄) 
ορίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί, που διορίζονται σε δυσπρόσιτα σχολεία του Ν.1143/1981 υπηρετούν 
σ΄ αυτά επί µία τουλάχιστον συνεχή διετία αποκλειόµενης απολύτως και για οποιονδήποτε λόγο 
της αποσπάσεως, µεταθέσεως ή µετατάξεως τους από τα σχολεία αυτά κατά τη διάρκεια της 
διετίας. 
 
4. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 εδ. β΄ και παρ.12 του Π.∆. 144/1997 (ΦΕΚ 
127/20-6-1997 τ.Α΄) ορίζεται ότι οι υποψήφιοι για διορισµό στη Β/θµια Εκπ/ση, έχουν δικαίωµα να 
δηλώσουν µέχρι 30 περιοχές διορισµού ή δυσπρόσιτα σχολεία κατά σειρά προτίµησης, 
διατηρώντας παράλληλα το δικαίωµα να δηλώσουν και όλες τις λοιπές περιοχές καθώς και όλα τα 
δυσπρόσιτα σχολεία συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ένδειξη της αίτησης – δήλωσης.  
 
5. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-2007 τ.Α΄-Υπαλληλικός 
Κώδικας) δεν διορίζονται υπάλληλοι: α) όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές, β) όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως 
αντιρρησίες συνείδησης και δεν έχουν εκπληρώσει, σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις της 
στρατολογικής νοµοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία. 
    ii. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10  του ίδιου νόµου οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να 
έχουν τα προσόντα του διορισµού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των 
αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισµού. 
    Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι άρρενες 
εκπαιδευτικοί, προκειµένου να υποβάλουν αίτηση διορισµού, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. 
 
6. Από τις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθµ. 44840/ΣΤ5 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 587/10.5.2006 τ.Β΄) ορίζονται 
τα δικαιολογητικά τα οποία µπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τις ∆/νσεις και τα Γραφεία 
Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄ 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

     Καλούνται να υποβάλουν Αίτηση-∆ήλωση για µόνιµο διορισµό οι ενδιαφερόµενοι που είναι 
εγγεγραµµένοι στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ, έτους 2006 (αριθµ. 10Π/2006 Προκήρυξη του 
ΑΣΕΠ). 
      
    Η Αίτηση-∆ήλωση, σε έντυπο µηχανογραφικής επεξεργασίας, που χορηγείται από τις ∆/νσεις και 
τα Γραφεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, θα υποβληθεί σε µία µόνο ∆ιεύθυνση ή Γραφείο 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (οποιαδήποτε) αυτοπροσώπως ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο 
πρόσωπο.  
    ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης – δήλωσης έχουν όσοι είναι εγγεγραµµένοι στους πίνακες 
διοριστέων του ΑΣΕΠ του διαγωνισµού έτους 2006 και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα διορισµού, 
όπως αυτά αναγράφονται στην Προκήρυξη 10Π/2006, ως εξής: 
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Κλάδος ΠΕ07 Γερµανικής Γλώσσας: [Κωδικός: ΠΕ0700] οι εγγεγραµµένοι στον πίνακα 
διοριστέων του ΑΣΕΠ.   

Κλάδος ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων: [Κωδικός: ΠΕ0800] οι εγγεγραµµένοι στον πίνακα 
διοριστέων του ΑΣΕΠ. 

 
 

   Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στα εξής:  
 

1. Ο αριθµός των εκπαιδευτικών των κλάδων, που καλούνται είναι µεγαλύτερος του 
αριθµού των υποψηφίων που πρόκειται να διοριστούν. 

2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν όλες τις περιοχές διορισµού καθώς και όλα τα 
δυσπρόσιτα σχολεία,  σύµφωνα µε τους συνηµµένους πίνακες, εφόσον επιθυµούν να 
διοριστούν οπωσδήποτε.  

3. Οι υποψήφιοι που θα παραλειφθούν από τους διορισµούς κατ΄ αυτή τη διαδικασία, είτε 
γιατί δεν υπέβαλαν δήλωση προτίµησης είτε γιατί καλύφθηκαν οι περιοχές διορισµού τις 
οποίες δήλωσαν, διατηρούν τη σειρά τους στους πίνακες για επόµενους διορισµούς. 

4. Οι υποψήφιοι που θα διοριστούν και δεν θα αναλάβουν υπηρεσία, καθώς επίσης και 
όσοι αναλάβουν υπηρεσία αλλά παραιτηθούν µέσα σε ένα χρόνο από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης του διορισµού τους στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, θα διαγραφούν από 
τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄ 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

     Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν µαζί µε το έντυπο της Αίτησης-∆ήλωσης: 
1. Επίσηµο ή επικυρωµένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται η 
ηµεροχρονολογία και ο βαθµός κτήσης του πτυχίου.  
Ειδικότερα για τους πτυχιούχους εκπαιδευτικούς ιδρυµάτων του εξωτερικού απαιτείται:  

• Φωτοαντίγραφο του πτυχίου, στο οποίο αναγράφεται ο βαθµός και η ηµεροχρονολογία 
κτήσης επίσηµα επικυρωµένο και µεταφρασµένο. 

• Βεβαίωση ότι το πτυχίο είναι ισότιµο και αντίστοιχο µε τα απονεµόµενα πτυχία από τα 
Πανεπιστήµια της ηµεδαπής µε απόφαση του αρµόδιου φορέα, ήτοι του ∆ΙΚΑΤΣΑ ή του 
∆ΟΑΤΑΠ ή Απόφαση Επαγγελµατικής Ισοτιµίας του Συµβουλίου Αναγνώρισης 
Επαγγελµατικής Ισοτιµίας (Σ.Α.Ε.Ι), (άρθρο 10 του Π.∆.165/2000) ή του Ι.Τ.Ε. ή από την 
Επιτροπή Ισοτιµιών Σχολών Εκπαίδευσης ∆ιδακτικού Προσωπικού. Ειδικότερα, για τα 
πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία για τα πτυχία που 
αναφέρονται στο Π.∆. 299/1977, ενώ για τα ίδια πτυχία, καθώς και για όλα τα 
υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην Ε.Ε απαιτείται 
ισοτιµία και αντιστοιχία. 

• Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυµνασίου ή Λυκείου ή ισότιµου σχολείου. ΄Οσοι δεν έχουν 
το απολυτήριο αυτό, απαιτείται να προσκοµίσουν (i) πιστοποιητικό για την άριστη γνώση 
της ελληνικής γλώσσας, το οποίο τους χορηγήθηκε από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή (ii) 
βεβαίωση για την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας και γνώση της Ελληνικής Ιστορίας, η 
οποία τους χορηγήθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ.10 του Ν.1566/1985 (∆/νση 
Προσωπικού ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης).  

• Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι δεν προσκοµίσουν τις ως άνω βεβαιώσεις, η 
αίτησή τους δεν θα γίνεται δεκτή.  

 
     ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: ΄Ολοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που επικαλούνται 
οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική γλώσσα από την αρµόδια 
κατά το νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο µεταφραστή του Ιονίου 
Πανεπιστηµίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή 
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από διορισµένο βάσει του Ν.148/26.12.1913/1.2.1914 άµισθο ερµηνέα για τη γλώσσα για την οποία 
έχει διορισθεί.  
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή και έχουν αναγνωρισθεί ως 
ισότιµα και αντίστοιχα, ως ηµεροχρονολογία κτήσης θεωρείται η ηµεροµηνία αρχικής κτήσης 
του πτυχίου της αλλοδαπής, εάν η αναγνώριση έγινε χωρίς εξέταση µαθηµάτων σε ιδρύµατα της 
ηµεδαπής, άλλως η ηµεροχρονολογία χορήγησης της ισοτιµίας και αντιστοιχίας του πτυχίου 
από τα αντίστοιχο αρµόδιο όργανο, εάν για την αναγνώριση προηγήθηκε εξέταση σε ιδρύµατα της 
ηµεδαπής. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙΙ:  Όσον αφορά το βαθµό του πτυχίου, στην περίπτωση που δεν προσκοµίσει ο 
υποψήφιος βεβαίωση µε τον ακριβή βαθµό, θα λαµβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθµολογία κάθε 
µιας από τις κλίµακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και η οποία αντίστοιχα είναι 08,50, 
06,50 και 05,00. Ο βαθµός θα αναγραφεί µε τέσσερα ψηφία, εκ των οποίων στα δύο πρώτα θα 
αντιστοιχεί ο ακέραιος και στα επόµενα ο δεκαδικός.    .  
 
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986. Επειδή τα στοιχεία είναι ενσωµατωµένα στο έντυπο της 
Αίτησης-∆ήλωσης προτίµησης, δεν συµπληρώνεται ξεχωριστή Υπεύθυνη ∆ήλωση του 
Ν.1599/1986 αλλά εφιστάται η προσοχή στην ανάγνωση και συµπλήρωση των στοιχείων στην ίδια 
την Αίτηση-∆ήλωση.   
 

4. Αντίγραφο του πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α΄ ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του 
Ν.1599/86, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι 
έχει οριστικά νόµιµα απαλλαγεί από αυτές, κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των 
αιτήσεων. Στην τελευταία περίπτωση , σύµφωνα µε την υπ’ αρ. ∆ΙΑ∆Π/Α/16425/25-6-2007 Κ.Υ.Α. 
(ΦΕΚ 1055/27-6-2007 τ. Β’), το πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α’ θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα 
από τις ∆ιευθύνσεις στις οποίες θα διοριστούν οι εκπαιδευτικοί, κατά το χρόνο διορισµού τους.  
 
  Ειδικότερα : 
 

• Υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες, ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησης, εφόσον προσκοµίσουν 
αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας οµογενούς του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης από το 
οποίο να προκύπτει ότι έχουν ελληνική εθνική καταγωγή και υπηκοότητα αλβανική δεν 
υποχρεούνται να προσκοµίσουν πιστοποιητικό στρατού.   
 

• Υποψήφιοι πολίτες κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περίπτωση που η 
εκπλήρωση ή µη των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους δεν αποτελεί κώλυµα διορισµού 
στο ∆ηµόσιο Τοµέα στη χώρα τους, υποβάλλουν σχετική βεβαίωση από Αρχή της οικείας 
χώρας.  

 

• Οι υποψήφιοι ιερείς, οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, 
υποβάλουν βεβαίωση ιεροσύνης από την οικεία Μητρόπολη. 

 

• Οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπηρετούν σε σώµατα ασφαλείας και δεν έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλουν βεβαίωση της υπηρεσίας τους, στην οποία 
φαίνεται ότι ο χρόνος υπηρεσίας τους αντιστοιχεί µε την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους 
υποχρεώσεων.  

 
5.  Βεβαίωση υπηκοότητας-ιθαγένειας από την οποία να προκύπτει η υπηκοότητα-ιθαγένεια και 
ο τρόπος κτήσης αυτής, σε περίπτωση ξένου υπηκόου.  
 

Ειδικότερα :  

• Οι οµογενείς από Αίγυπτο, Τουρκία και Βόρεια Ήπειρο, που έχουν την υπηκοότητα των 
κρατών αυτών και έχουν γεννηθεί στα κράτη αυτά, υποβάλλουν αντίγραφο δελτίου 
ταυτότητας της Υπηρεσίας Αλλοδαπών του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης.  
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• Οι υποψήφιοι που έχουν ξένη υπηκοότητα και δεν είναι πολίτες κρατών-µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούνται να προσκοµίσουν βεβαίωση από το Υπουργείο 
Εσωτερικών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης ότι έχουν αποκτήσει την ελληνική 
ιθαγένεια µε πολιτογράφηση και ότι έχει παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή της, 
προκειµένου για διορισµό στο ∆ηµόσιο.  

• Υποψήφιοι που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 1566/85, για την απόδειξη 
της ιδιότητάς τους υποβάλλουν επικυρωµένο αντίγραφο του προσωρινού ελληνικού 
προξενικού διαβατηρίου, που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε την κοινή απόφαση 106841/1982 
των υπουργών Εσωτερικών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και ∆ηµόσιας 
Τάξης, εφόσον φέρει την ένδειξη για «ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ».  

 
6. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Στοιχεία του δελτίου ταυτότητας, που έχουν 
δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης συµµετοχής στο διαγωνισµό και έχουν µεταβληθεί 
δηλώνονται υποχρεωτικά µε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ∆΄ 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ  Ο∆ΗΓΙΕΣ 
 

1. Οι υποψήφιοι µπορούν να δηλώσουν πέραν των 30 περιοχών διορισµού ή δυσπρόσιτων  
σχολείων και όλες τις λοιπές περιοχές καθώς και όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία από τους 
συνηµµένους πίνακες των κενών θέσεων αντίστοιχα, συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ένδειξη 
της αίτησης – δήλωσης. [ΝΑΙ και στις λοιπές περιοχές Β/θµιας, ΝΑΙ και στα λοιπά δυσπρόσιτα 
σχολεία Β/θµιας] και διορίζονται µε βάση τη σειρά κατάταξής τους στους πίνακες που είναι 
εγγεγραµµένοι και τις δηλώσεις προτίµησής τους. 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Κατά τη συµπλήρωση της αίτησης θα δηλώνεται η περιοχή διορισµού µε τον 
κωδικό της και τη σειρά προτεραιότητας (π.χ. περιοχή: ∆΄ Ιωαννίνων-2004, 1η, δυσπρόσιτο σχολείο 
Πάτµου ∆ωδεκανήσου-1004, 2η, κ.ο.κ.). Εποµένως η αίτηση διορισµού θα είναι κοινή για τις 
περιοχές και τα δυσπρόσιτα σχολεία.  
 

Οι υποψήφιοι, εφόσον επιθυµούν να διοριστούν οπωσδήποτε, θα πρέπει να 
συµπληρώσουν τα πεδία: ‘’ΝΑΙ και στις λοιπές περιοχές διορισµού’’ και ‘’ΝΑΙ και στα 
λοιπά δυσπρόσιτα σχολεία’’, πέραν αυτών που δήλωσαν κατά προτεραιότητα. 

      
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Οι υποψήφιοι που θα διορισθούν σε δυσπρόσιτα σχολεία υποχρεούνται να 
παραµείνουν σ΄ αυτά για µία διετία βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.3328/2005. 
 
2.Τροποποίηση ή ανάκληση της αίτησης-δήλωσης δεν επιτρέπεται µετά τη λήξη της προθεσµίας 
υποβολής των αιτήσεων-δηλώσεων. 
 
3.  Επισυνάπτονται : 

- Πίνακες περιοχών διορισµού Β/θµιας Εκπ/σης 
- Πίνακες ∆υσπρόσιτων  Σχολείων Β/θµιας Εκπ/σης 
- Πίνακας µε τους κωδικούς των περιοχών Β/θµιας Εκπ/σης 
- Έντυπο Αίτησης – ∆ήλωσης. 

 
     Παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων και οι προϊστάµενοι των Γραφείων Β/θµιας 
Εκπ/σης και οι υπάλληλοι οι οποίοι είναι επιφορτισµένοι για την παραλαβή των αιτήσεων και των 
σχετικών δικαιολογητικών, καθώς και οι ορισµένοι  για την καταχώρισή τους στο Ολοκληρωµένο 
Πληροφοριακό Σύστηµα, να έχουν τη φροντίδα της σωστής συµπλήρωσης και τον αυστηρό και 
ενδελεχή έλεγχο συνδροµής των προϋποθέσεων διορισµού κατά τη διαδικασία αυτή.  
     Σας κάνουµε γνωστό ότι µετά την ολοκλήρωση των διορισµών των εκπαιδευτικών, τη 
γνωστοποίηση από τις ∆ιευθύνσεις για την αποδοχή διορισµού τους και την παραλαβή των 
ατοµικών διοριστηρίων, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των διορισθέντων εκπαιδευτικών, θα 
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διαβιβασθούν στις ∆ιευθύνσεις που θα έχουν διορισθεί για την τήρηση του Ατοµικού τους Φακέλου. 
Η διαδικασία αποστολής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός διµήνου.  
 
Η παρούσα εγκύκλιος και οι συνοδευτικοί πίνακες πρέπει να αναρτηθούν στους πίνακες 
ανακοινώσεων των ∆/νσεων και Γραφείων Β/θµιας Εκπ/σης και να παρέχεται κάθε διευκρίνιση 
στους υποψηφίους κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.  
 
  Επίσης, η παρούσα εγκύκλιος µε τις περιοχές διορισµού και τα δυσπρόσιτα σχολεία έχουν 
ανακοινωθεί  στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.ypepth.gr.   
     
                                                                                    

   Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
 
 
 
                                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΛΟΣ 
 
 
 
Εσωτ. ∆ιανοµή:                                                                              
1. Γραφείο κας Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Γ. Καλού 
3. Γραφείο Υφυπουργού κ. Σ. Ταλιαδούρου 
4. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα                                                     
5. Γραφείο Ειδ. Γραµµατέα κ. Ράµµα 
6. Γεν. ∆/νση ∆/σης Προσ/κου Π.Ε. & ∆.Ε. 
7. ∆ΙΠΟ∆Ε 
8. ∆/νση Προσ/κου ∆.Ε Τµήµα  Α΄ 
9.   ΓΕΠΟ 
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∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ 2007-2008 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 
 

ΠΕ07.00-ΠΕ0700, ΚΛΑ∆ΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
Α ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, Β ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, Γ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ∆ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, Α ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ, Β ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ, Γ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ, Α ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ, Β 
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ, Γ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ, ∆ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ, Β ΑΡΤΑΣ, Γ ΑΡΤΑΣ, ∆ ΑΡΤΑΣ, Α ΑΧΑΪΑΣ, Β ΑΧΑΪΑΣ, ∆ 
ΑΧΑΪΑΣ, Α ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Γ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Α ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ, Β ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ, Γ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ, 
∆ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ, Α ΕΥΒΟΙΑΣ,  Β ΕΥΒΟΙΑΣ, Γ ΕΥΒΟΙΑΣ, Α ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, Β ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, Γ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, Α ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Β ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Α ΗΛΕΙΑΣ, Β ΗΛΕΙΑΣ, Γ ΗΛΕΙΑΣ, ∆ ΗΛΕΙΑΣ, Β 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Α ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, Β ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Β ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Β 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Γ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, A ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, Γ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, A ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ, Β ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ, 
Γ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ, A ΛΑΚΩΝΙΑΣ, Β ΛΑΚΩΝΙΑΣ, Α ΛΑΣΙΘΙΟΥ, Β ΛΑΣΙΘΙΟΥ, Γ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, Α ΛΕΣΒΟΥ, 
Β ΛΕΣΒΟΥ, Γ ΛΕΣΒΟΥ, Α ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, Α ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Β ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Γ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Γ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Β ΠΕΙΡΑΙΑ, Γ ΠΕΙΡΑΙΑ, Γ ΠΡΕΒΕΖΑΣ,  Α ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Β ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Γ ΣΑΜΟΥ, 
∆ ΣΑΜΟΥ, Β ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Β ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ, Γ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ, Α ΦΩΚΙ∆ΑΣ, Β ΦΩΚΙ∆ΑΣ, Γ ΦΩΚΙ∆ΑΣ, Α 
ΧΑΝΙΩΝ, Β ΧΑΝΙΩΝ, Γ ΧΑΝΙΩΝ, A ΧΙΟΥ, Β  ΧΙΟΥ, Γ ΧΙΟΥ, ∆ ΧΙΟΥ 
 

ΠE08.00-ΠΕ0800, ΚΛΑ∆ΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
Γ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ∆ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, Α ΑΡΤΑΣ, Β ΑΡΤΑΣ, Α ΓΡΕΒΕΝΩΝ,  Α 
∆ΡΑΜΑΣ, Β ∆ΡΑΜΑΣ, Γ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ, ∆ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ, A ΕΒΡΟΥ, Γ ΕΒΡΟΥ, Α 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Α ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Β ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Α ΚΑΒΑΛΑΣ, Β ΚΑΒΑΛΑΣ, Γ ΚΑΒΑΛΑΣ, Α 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, Β ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Β ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Α ΚΟΖΑΝΗΣ, Β ΚΟΖΑΝΗΣ, Γ ΚΟΖΑΝΗΣ, A 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ, Α ΛΑΣΙΘΙΟΥ, Β ΛΑΣΙΘΙΟΥ, Γ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, Α ΛΕΣΒΟΥ, Β ΛΕΣΒΟΥ,  Β ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Γ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Α ΞΑΝΘΗΣ, Β ΠΕΛΛΑΣ, Β ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Γ ΠΡΕΒΕΖΑΣ,  Α ΡΟ∆ΟΠΗΣ, Α ΣΕΡΡΩΝ, 
Β ΣΕΡΡΩΝ, Γ ΣΕΡΡΩΝ, ∆ ΣΕΡΡΩΝ,  Β ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Γ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, A ΧΙΟΥ 
 


