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                                                                                              Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ                                     
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ EΚΠ/ΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Α΄- ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ 

----- 
Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80  Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
email:  t09pde1@minedu.gov.gr  
Πληροφορίες:  Αλεξάνδρου Α.  
                             Αθανασοπούλου Ε.                       
Τηλέφωνο: 210344-3084/-3117 
FAX: 210344-2867 

Βαθμός Ασφαλείας :    
Να διατηρηθεί μέχρι :                                                                        
 
 
 
Μαρούσι, 27-12-2017 
Αρ. Πρωτ.  227702/Ε2 
Βαθμός Προτερ. 
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ΚΟΙΝ:  

  Πανελλήνια Ένωση 
Καθηγητών Γερμανικής 
Γλώσσας Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης 

   info@pdv.org.gr 
 
  
Γραφείο Υπουργού 
    

                                
 
ΘΕΜΑ:  «Απάντηση σε Επιστολή» 

  Σχετ:   Η υπ’αριθμ.πρωτ. 213079/Ε2/05-12-2017 επιστολή σας με τη συνημμένη σε αυτή επιστολή 
διαμαρτυρίας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Πεπαρήθειου Δημοτικού 
Σχολείου Σκοπέλου, του Γυμνασίου Σκοπέλου Καισάριος Δαπόντες, του Λυκείου Σκοπέλου, του ΕΠΑΛ 
Σκοπέλου και του Γυμνασίου Γλώσσας Σκοπέλου Μαγνησίας 
 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, 

αναφορικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, 

σας γνωρίζουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2017-18 η Υπηρεσία μας έχει προβεί στην πρόσληψη ενός (1) 

εκπαιδευτικού ΠΕ07 για τις ανάγκες  της  Β/θμιας Εκπ/σης στην περιοχή Β-Β΄ Μαγνησίας - Μειωμένου 

Ωραρίου, με την υπ’αριθμ.πρωτ. 211628/Ε2/4-12-2017 Υπουργική Απόφαση (Α.Δ.Α: 6ΡΕΛ4653ΠΣ-

7Ψ4). 

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων 

εκπαιδευτικών εξαρτάται από: α) τις λειτουργικές ανάγκες που δηλώνονται από τις Διευθύνσεις  

Εκπαίδευσης, με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της αριθμ. 35557/Δ2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465 Β΄) Υ.Α.  και στο άρθρο 7 παρ. 1, 

2, 3, 4, 5 & 8 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια του διδακτικού 

έτους, β) την έγκριση των απαιτούμενων, για κάθε έτος, πιστώσεων, και γ) τις αιτήσεις-δηλώσεις 

περιοχών των υποψηφίων.  

Τέλος, θα πρέπει να μνημονευθεί ότι, η Υπηρεσία μας, σύμφωνα και με τις πιστώσεις που 

έχουν εγκριθεί, καταβάλλει τη μέγιστη προσπάθεια στο μέτρο του δυνατού, ούτως ώστε να μην 

παρουσιάζονται ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό και να εξασφαλίζεται η ομαλή και εύρυθμη 

λειτουργία των σχολικών μονάδων, προβαίνοντας σε προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών 
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κατόπιν δήλωσης των λειτουργικών κενών από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, με ευθύνη των 

Περιφερειακών Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τα αρμόδια όργανα των οποίων είναι 

υπεύθυνα για τη  διαχείριση/ διάθεση του διδακτικού προσωπικού και ειδικότερα την τοποθέτησή του 

σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, και σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του συνόλου των 

υφιστάμενων σχετικών ελλείψεων αρμοδιότητάς τους, να αξιολογούν την αναγκαιότητα πλήρωσης του 

καθενός. 

 

 

 

 

                                                                                                             Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                                                                                                                   
            
                                                                                                                           
                                                                                                                         ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ 
            
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ 

της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού  Β/θμιας Εκπ/σης 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Θεοκτίστη  Μπούνια-Μαστρογιάννη 
 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή 
Δ/νση Διοίκησης Προσ/κού Α/θμιας Εκπ/σης-Τμ. Α΄ 
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