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                                                         Βαθµός Ασφαλείας :    
                                                                                      Να διατηρηθεί µέχρι :                                                                      
 

 Αθήνα,  28-7- 2008 
 
Αρ. Πρωτ.  100736 / ∆2 
 
 
 
 

 ΠΡΟΣ: -Τις ∆/νσεις  Β/θµιας   Εκπ/σης 
                            ΄Εδρες τους 
 
 
 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ  Α΄ 
Ανδρέα Παπανδρέου  37  
151 80  Μαρούσι 
Πληροφορίες: 
                                                                               
                                            ∆/ΘΜΙΑ 

Γ. Ρεστέµης 210.3442387 
Χ. Κανδηλαναύτης 210.3442267 
Ελ. Ευαγγελίδου 210.3443417 
∆. Παπαπαναγιώτου 210.3443345 
Γ. Κυριαζή 210.3443268 
Β. Αθανασοπούλου 210.3442260 
Κ. Τσαλίκη 210.3443426 
Ζ.  Θωµοπούλου 210.3443373 

                          

 KOIN: 1) Τις Περιφερειακές ∆/νσεις 
Εκπ/σης 
                             ΄Εδρες τους 
2) Ε.Α.Ι.Τ.Υ. 

 
ΘΕΜΑ : ∆ιευκρινίσεις στις  υπ’ αρ. 100118/∆2/25-7-2008 και 100120/∆2/25-7-2008  
εγκυκλίους σχετικά µε πρόσκληση  υποψηφίων εκπαιδευτικών ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης για 
µόνιµο διορισµό κατά το σχολικό έτος 2008- 2009. 
 

Σε συνέχεια των  υπ’  αρ. 100118/∆2/25-7-2008 και 100120/∆2/25-7-2008 εγκυκλίων µας 
σας διευκρινίζουµε τα ακόλουθα:  

 
Α)  Σχετικά µε την εγκύκλιο υπ’ αρ. 100118/∆2/25-7-2008 που αφορά  «Πρόσκληση υποψηφίων 
εκπαιδευτικών όλων των κλάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης οι οποίοι α) έχουν 
συµπληρώσει στις 30-6-2008 πραγµατική προCπηρεσία τουλάχιστον τριάντα µηνών (30µηνίτες) 
β) έχουν πραγµατική προCπηρεσία είκοσι τεσσάρων µηνών  (24µηνίτες) µε επιτυχία σε 
διαγωνισµό του ΑΣΕΠ του κλάδου τους και γ) εγγεγραµµένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών 
του άρθρου 6 παρ. 2α περ. ββ’ του Ν. 3255/2004 σε ποσοστό 40% για µόνιµο διορισµό κατά το 
σχολικό έτος 2008-2009»  και συγκεκριµένα αναφορικά µε τους εκπαιδευτικούς του κλάδου 
ΠΕ16.01, που είναι κάτοχοι αλλοδαπών πτυχίων που έχουν αναγνωριστεί ως ισότιµα  των 
ελληνικών Α.Ε.Ι.,  διευκρινίζονται τα κάτωθι:    
«Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 15 του άρθρου 8 του Ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78 τ.Ο΄, 
14.3.2000),  οι κάτοχοι τίτλων σπουδών που έχουν αναγνωριστεί αρµοδίως ως πτυχία ισότιµα 
των ελληνικών Α.Ε.Ι στις παρακάτω ειδικότητες έχουν το δικαίωµα να διδάξουν στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση µαθήµατα της ειδικότητάς τους, χωρίς να διαθέτουν αντιστοιχία :  

1.   Πτυχίο µε ειδίκευση στην Μουσική Τεχνολογία 
2. Πτυχίο µε ειδίκευση στην ∆ιεύθυνση Ορχήστρας 
3. Πτυχίο µε ειδίκευση Ακορντεόν 
4. Πτυχίο µε ειδίκευση Σαξόφωνο 
5. Πτυχίο µε ειδίκευση Τροµπέτα 
6. Πτυχίο µε ειδίκευση στο Όµποε  
7. Πτυχίο µε ειδίκευση στα Θεωρητικά ΕυρωπαRκής Μουσικής 
8. Πτυχίο µε ειδίκευση στο Βιολοντσέλο 
9. Πτυχίο µε ειδίκευση στο Κοντραµπάσο 
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10. Πτυχίο µε ειδίκευση στο Κλαρινέτο 
11. Πτυχίο µε ειδίκευση στο Φαγκότο 
11. Πτυχίο µε ειδίκευση στη ∆ιεύθυνση Χορωδίας 
12. Πτυχίο µε ειδίκευση στα κρουστά όργανα 
13. Πτυχίο µε ειδίκευση στην παιδαγωγική της εκπαίδευσης της µουσικής 
  
στο πλαίσιο των αριθµ. 92981/Γ7/15.09.2005 (ΦΕΚ 262 τ. Β΄/ 1.3.2006), 73257/∆2/19.7.2006 
(ΦΕΚ 1137 τ. Β΄/23.08.2006),108017/∆2/1.10.2007(ΦΕΚ 1962 τ. Β΄/4.10.2007) σχετικών 
Υπουργικών Αποφάσεων οι οποίες εκδόθηκαν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 15 του 
άρθρου 8 του Ν. 2817/2000.» 

 
Β) Σχετικά µε την προθεσµία υποβολής αιτήσεων για διορισµούς, που δόθηκε µε τις 

ανωτέρω αναφερόµενες εγκυκλίους  από 28-7-2008 µέχρι  31-7-2008,  σας εφιστούµε την 
προσοχή ότι η καταχώρηση των αιτήσεων διορισµού στο Ο.Π.Σ. πρέπει να γίνεται 
οπωσδήποτε κατά την ηµέρα της υποβολής τους στην αρµόδια ∆/νση ή Γραφείο µε ευθύνη 
των ∆ιευθυντών των  ∆/νσεων ή των ΠροLσταµένων Γραφείων.   
 

Κατά την λήξη της προθεσµίας την 31η Ιουλίου 2008 θα γίνονται  δεκτές  αιτήσεις µέχρι 
14.00   η ώρα  και θα καταχωρηθούν αµέσως στο Ο.Π.Σ.  
                                                                                                      
 

 Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 
                                                                                            ∆ρ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτ. ∆ιανοµή: 
1. ∆/νση Προσ/κού ∆.Ε.-Τµήµα Α΄ 
2. ∆/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων 


