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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αρ. Πρωτ.
9604/Ε1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
--ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
--Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr

Βαθμός Προτερ.
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: Τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Έδρες τους
KOIN: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές
Εκπαίδευσης
Έδρες τους
2. Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Πληροφορίες: βλ. Παράρτημα II

ΘΕΜΑ :

Τροποποίηση πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σχολ.
έτους 2014-2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ
270/24.12.2014 τ.Α΄), περί κατάταξης των υποψηφίων που κατέστησαν πτυχιούχοι μετά
από συμμετοχή στην ίδια εξεταστική περίοδο

ΣΧΕΤ:

Οι με αριθμ. πρωτ. 118102/Δ1/25.07.2014 (ΑΔΑ: Β3Ξ69-ΣΦΤ) και 118232/Δ2/25.07.2014
(ΑΔΑ: 7Ζ769-ΟΗΛ) εγκύκλιοι του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Α. Νέο Νομικό Πλαίσιο
Στις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 2 και 3 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/24.12.2014 τ.Α΄) ορίζεται
ότι:
“2. Στο τέλος της παρ. 41 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) προστίθενται εδάφια ως
ακολούθως: «Ο χρόνος κτήσης του πτυχίου δεν λαμβάνεται υπόψη μεταξύ υποψηφίων που
απέκτησαν το πτυχίο μετά από συμμετοχή τους στην ίδια εξεταστική περίοδο. Αν η κτήση του πτυχίου
πραγματοποιήθηκε στην ίδια εξεταστική περίοδο (εξεταστική περίοδος, χειμερινού εξαμήνου ή
εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου) για τη σειρά κατάταξης
των υποψηφίων αυτών λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου, μετά η βαθμολογία τους σε
διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π και τέλος ο χρόνος κτήσης του πτυχίου.»
3. Προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 22 του άρθρου 16 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) ως
ακολούθως: «Η ημερομηνία λήψης του πτυχίου δεν λαμβάνεται υπόψη μεταξύ υποψηφίων που
απέκτησαν το πτυχίο μετά από συμμετοχή τους στην ίδια εξεταστική περίοδο. Αν η κτήση του πτυχίου
πραγματοποιήθηκε στην ίδια εξεταστική περίοδο (εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου ή
εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου) για τη σειρά κατάταξης
των υποψηφίων αυτών λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία τους και σε περίπτωση ισοβαθμίας ο
χρόνος λήψης του πτυχίου τους.”
1. Παράγραφος 4 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71): «4. Στην εξαιρετική περίπτωση της εξάντλησης ενός ή
περισσότερων πινάκων της παραγράφου 2 συντάσσονται αντιστοίχως πίνακες με σειρά κατάταξης βάσει του
χρόνου κτήσης του πτυχίου και, εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαμβάνονται υπόψη διαδοχικά ο βαθμός του πτυχίου και η βαθμολογία τους σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.».
2. Παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141): «2. Στο συμπληρωματικό πίνακα προσωρινών
αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών του άρθρου 13 παρ. 1 του παρόντος νόμου κατατάσσονται με
απόλυτη προτεραιότητα οι πολύτεκνοι κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 6, παρ. 16, περίπτωση β΄ του
Ν. 3027/ 2002 και έπονται οι πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του
άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α΄). Η σειρά κατάταξης όσων ανήκουν σε καθεμία από τις
κατηγορίες αυτές εξαρτάται από την ημερομηνία λήψης του πτυχίου τους και σε περίπτωση σύγχρονης λήψης
από τη βαθμολογία αυτού.»
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Β. Κατάρτιση Πινάκων
Κατόπιν των ανωτέρω διατάξεων, τροποποιούνται οι πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους
2014-2015 των κλάδων της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης, οι οποίοι και αναρτώνται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.: http://e-aitisi.sch.gr.
Ειδικότερα, οι χρονικές περίοδοι των εξεταστικών χειμερινού εξαμήνου, εαρινού εξαμήνου και
Σεπτεμβρίου ορίζονται – αρχικά – και ανά ακαδημαϊκό έτος ως εξής:
α) από 01/01 έως 30/04 σε εξεταστική χειμερινού εξαμήνου,
β) από 01/05 έως 15/08 σε εξεταστική εαρινού εξαμήνου, και
γ) από 16/08 έως 31/12 σε εξεταστική Σεπτεμβρίου.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Ι. Λόγω της ανάγκης άμεσης κάλυψης των λειτουργικών κενών και δεδομένου του περιορισμένου
χρονικού διαστήματος στην παρούσα φάση για την εφαρμογή των νέων διατάξεων (με υποβολή και
ενδελεχή εξέταση νέων δικαιολογητικών κτήσης πτυχίου κτλ), η κατάταξη των υποψηφίων
τροποποιήθηκε στις ανωτέρω χρονικές περιόδους των εξεταστικών με τα εξής κριτήρια:
i) Ενιαίος τρόπος (ανα)κατάταξης όλων των υποψηφίων, κοινός για κάθε ακαδημαϊκό έτος με
βάση την ημεροχρονολογία κτήσης πτυχίου, όπως αυτή ίσχυε μέχρι σήμερα. Στους οικείους πίνακες
κατά τα ανωτέρω εντάσσονται οι υποψήφιοι αναπληρωτές (α) κάτοχοι αναγνωρισμένων – ως
ισότιμων και αντίστοιχων – πτυχίων εξωτερικού, ή (β) με βάση την επαγγελματική αναγνώριση του
αρμόδιου φορέα (ΣΑΕΠ) [βλ. σελ. 21, Επισήμανση II & III της αριθ. 118102/Δ1/25.07.2014 (ΑΔΑ:
Β3Ξ69-ΣΦΤ) εγκυκλίου].
ii) Οι χρονικές περίοδοι των εξεταστικών δεν μπορούν να υπολογίζονται νωρίτερα α) από 01/01
για την εξεταστική χειμερινού εξαμήνου, β) από 01/05 για την εξεταστική εαρινού εξαμήνου, και γ)
από 16/08 για την εξεταστική Σεπτεμβρίου.
ΙΙ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν απέκτησε το πτυχίο του μετά από συμμετοχή στην
εξεταστική περίοδο όπως αυτή εμφανίζεται στους αναρτημένους προσωρινούς πίνακες, οφείλει, με
ευθύνη του, να προσκομίσει, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, σχετική βεβαίωση από το οικείο
Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (π.χ. Πανεπιστήμιο) (ή Υ.Δ. και στη συνέχεια βεβαίωση, όπως
αναφέρεται παρακάτω), από την οποία θα προκύπτει με σαφήνεια η κτήση πτυχίου μετά τη
συμμετοχή σε διαφορετική – από την αναρτημένη – εξεταστική περίοδο.
ΙΙΙ. Σε συνέχεια των ανωτέρω, σημειώνεται ότι, ενόψει της εγκυκλίου υποβολής αιτήσεων
αναπληρωτών σχολικού έτους 2015-2016 τελεί υπό επανεξέταση η βέλτιστη εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 72, παρ. 2 & 3 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄), οπότε και θα ζητηθεί από τους
υποψήφιους να προσκομίσουν βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται η εξεταστική περίοδος κτήσης
πτυχίου του κλάδου τους (εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος εαρινού
εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου).
Γ. Υποβολή ενστάσεων
Καλούνται οι εκπ/κοί, που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους και δεν
έχουν προβεί σε αίτηση απενεργοποίησης αυτής για το τρέχον διδακτικό έτος, να ελέγξουν
ενδελεχώς τους αναρτημένους προσωρινούς πίνακες του κλάδου τους, με βάση τα νέα κριτήρια της
εξεταστικής περιόδου. Σε περίπτωση, δε, που διαπιστώσουν ότι το πτυχίο τους δεν αποκτήθηκε μετά
από συμμετοχή στην εξεταστική περίοδο που εμφανίζεται στους αναρτημένους προσωρινούς
πίνακες οφείλουν να δηλώσουν υπεύθυνα , αποκλειστικά από 21-01-2 015 μέχρι και 2201-2015 ώρα 10:00 π.μ., σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας (για τους κλάδους ΠΕ70 &
ΠΕ60) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (για τους λοιπούς κλάδους), αντίστοιχα, αναφέροντας ότι «η
κτήση του πτυχίου μο υ από το ………………………………………… (Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπ/σης,
π.χ. Πανεπιστήμιο Πατρών), με βάση το οποίο εντάχθηκα ως εκπ/κό ς κλάδου … … (π.χ.
ΠΕ70) με Α.Φ.Μ. ………… ……(π.χ. 123456789) στους πίνακες αναπληρωτών εκπ/κών
σχολ. έτους 2014 -15, πραγματοποιήθηκε κατά την εξεταστική περίοδο (διαγράφονται
τα μη ισχύοντα) χειμερινού εξαμήνου / εαρινο ύ εξαμήνο υ / Σεπτεμβρίου του ……………
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(ακαδημαϊκό έτος κτήσης, π.χ. 2009-10). Θα προσκομίσω, μέσω της Δ/νσης Π.Ε. / Δ.Ε.
…………………(επωνυμία Δ/νσης), τη σχετική βεβαίωση από το οικείο Ίδρυμά μ ου εντός
είκοσι (20) ημερών.» (βλ. Παράρτημα I).
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις (Υ.Δ., βλ. Παράρτημα I), που αφορούν
αποκλειστικά στη δήλωση εξεταστικής περιόδου της κτήσης πτυχίου, θα παραλαμβάνονται μόνο
στην περίπτωση που η εξεταστική αυτή διαφέρει από την αναρτημένη στην ιστοσελίδα http://eaitisi.sch.gr. Λοιπές περιπτώσεις ενστάσεων κατά των αναρτημένων πινάκων αναπληρωτών ή/και
διευκρινίσεων σχετικά με τους αναρτημένους προσωρινούς πίνακες αναπληρωτών, αναφορικά με
την εφαρμογή των νέων διατάξεων, θα παραπέμπονται στα τηλέφωνα των υπαλλήλων της Κ.Υ. του
Υ.ΠΑΙ.Θ. (βλ. Παράρτημα II) προς απάντηση/διερεύνηση.
Οι οικείες Διευθύνσεις Π.Ε. ή Δ.Ε. αμέσως με την υποβολή των ανωτέρω Υ.Δ., και το αργότερο
έως τις 22-01-2015 ώρα 10:15 π.μ., θα αποστέλλουν μόνο τις σχετικές Υ.Δ., σύμφωνα με τις ανωτέρω
οδηγίες, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email Α/θμιας: t09ppe1@minedu.gov.gr, email B/θμιας:
t09pde1@minedu.gov.gr) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax Α/θμιας : 210-3442582, fax Β/θμιας: 2103442867), στις αντίστοιχες Υπηρεσίες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Σε κάθε
περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει σχετική τηλεφωνική επικοινωνία με την Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την
πιστοποίηση παραλαβής των υπεύθυνων δηλώσεων στα τηλέφωνα που αναφέρονται στο
Παράρτημα II της παρούσης εγκυκλίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Ι. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΙΙ. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4. Γενική Δ/νση Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.
5. Δ/νση Δ/σης Προσωπικού Π.Ε. - Τμήμα Α΄
6. Δ/νση Δ/σης Προσωπικού Δ.Ε. - Τμήμα Α΄
7. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8,
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :

Τη Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε./Δ.Ε. - Τμήμα Α΄ της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.,
μέσω της Δ/νσης Π.Ε./Δ.Ε. …………………………..

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι η κτήση του πτυχίου μου από το
………………………………………………………………, με βάση το οποίο εντάχθηκα ως εκπ/κός κλάδου ……… με
Α.Φ.Μ.

στους πίνακες αναπληρωτών εκπ/κών σχολ. έτους 2014-15,

πραγματοποιήθηκε κατά την εξεταστική περίοδο χειμερινού εξαμήνου / εαρινού εξαμήνου /
Σεπτεμβρίου του ….……… . Θα προσκομίσω, μέσω της Δ/νσης Π.Ε. / Δ.Ε. …………………, τη σχετική
βεβαίωση από το οικείο Ίδρυμα εντός είκοσι (20) ημερών.
Ημερομηνία:

……/01/2015
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου
8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή
σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. Download

from Diorismos.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI: ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ
Α/θμια Εκπ/ση
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
/ Τμήμα Α΄
ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ Δ.
ΓΩΡΟΥ Ε.
ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΔΟΛΙΩΤΗ Α.
ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
ΚΑΛΤΣΑ Χ.
ΚΡΟΜΠΑ Μ.
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ Μ.
ΦΥΤΟΥΡΑΚΗ Ν.
FAX:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
210 344 3327
210 344 3316
210 344 3327
210 344 3304
210 344 3327
210 344 3304
210 344 2279
210 344 2566
210 344 2582

EMAIL: t09ppe1@minedu.gov.gr

Β/θμια Εκπ/ση
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ /
Τμήμα Α΄
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΩΝ
ΔΟΥΚΑ Ε.
- ΩΡ/ΣΘΙΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
210 344 2789

ΟΠΣΥΔ - MySchool - ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

ΡΕΤΣΟΣ Κ.

210 344 2387

ΙΔΙΩΤ. ΕΚΠ. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ

ΚΥΡΙΑΖΗ Γ. - ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Μ.

210 344 2395

ΠΕ-01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ

ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ Αν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Σ.

210 344 3373

ΠΕ-02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δ. - ΓΚΟΒΑ Σ.

210 344 3426
210 344 2311

ΠΕ-03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΠΕ-04 ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ Κ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.

210 344 3072
210 344 3345

ΠΕ-05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ
ΠΕ-06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Βεν.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Αν.

210 344 3117
210 344 3084

ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ Αν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Σ.

210 344 3373

ΠΕ-11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΩΤΗΡΧΟΥ Αικ.
ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Γ.

210 344 3164
210 344 2267

ΠΕ-12 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΠ

ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ Δ.
ΦΛΩΤΣΙΟΥ Αικ.

210 344 2265

ΠΕ-07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΠΕ-08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΕ-09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ-10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
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ΑΔΑ: ΩΙΑΛ9-Υ5Ψ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ /
Τμήμα Α΄
ΠΕ-13 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΕ-14 ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Βεν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Αν.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
210 344 3117
210 344 3084

ΠΕ-15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ Κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Σ.

210 344 3373

ΠΕ-16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Γ. ΛΙΑΝΟΥ Ι.

210 344 2267
210 344 2261

ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ Δ.
ΦΛΩΤΣΙΟΥ Αικ.

210 344 2265

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ Ελ.

210 344 3417

ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ Δ.
ΦΛΩΤΣΙΟΥ Αικ.

210 344 2265

ΠΕ-17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ/ΤΕΙ
ΠΕ-18 ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
ΠΕ-19 -20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ-32 ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ-33 ΜΕΘ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡ.
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΕ-34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΧΟΥ Αικ.
ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Γ.

210 344 3164

ΤΕ - ΔΕ

ΜΠΙΡΛΗ Μ.

210 344 3268

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ.
ΚΟΝΔΥΛΗΣ Β.

210 344 2910

ΠΕ-40 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ

FAX
EMAIL

210 344 2867
t09pde1@minedu.gov.gr
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210 344 2267

