
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΟΠΑΙ∆ΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β΄ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αριθµ. πρωτ. 57793/Z2/4-6-2007                                                           
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

 
Η Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του 

Ν. 3376/2005 (ΦΕΚ 191 τ. Α΄) και  των  αριθµ. 82335/Ζ2/2005 (ΦΕΚ 1173 τ. Β΄),  αριθµ. 
36296/Ζ2/2006  (ΦΕΚ 520 τ. Β΄) και αριθµ. 70462/Ζ2/2006 (ΦΕΚ 1025 τ. Β΄) Αποφάσεων 
του ΥΠ.Ε.Π.Θ  και  προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες διδασκαλίας για το  σχολικό έτος  
2007-2008 στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Ε.Π.), προκηρύσσουµε:     

 
1) δύο (2) θέσεις νηπιαγωγών µε σύµβαση ορισµένου χρόνου στον κύκλο 

προσχολικής αγωγής (νηπιαγωγείο) του Αγγλόφωνου τµήµατος,  
2) τρεις (3) θέσεις δασκάλων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου στον κύκλο   

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης  (δηµοτικό σχολείο)  του Αγγλόφωνου τµήµατος,  
3) µία (1) θέση εκπαιδευτικού αγγλικής γλώσσας µε σύµβαση ορισµένου χρόνου για 

τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως Β΄ γλώσσας στο Σ.Ε.Π., 
4) µία (1) θέση εκπαιδευτικού γαλλικής γλώσσας µε σύµβαση ορισµένου χρόνου για 

τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως µητρικής ή ως Β΄ γλώσσας στο Σ.Ε.Π., 
5) µία (1) θέση εκπαιδευτικού γερµανικής γλώσσας µε σύµβαση ορισµένου χρόνου 

για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως µητρικής ή ως Β΄ γλώσσας στο Σ.Ε.Π. 
6) µία (1) θέση ωροµίσθιου εκπαιδευτικού γαλλικής γλώσσας για τη  διδασκαλία της 

γλώσσας αυτής ως µητρικής ή ως Β΄ γλώσσας στο Σ.Ε.Π, 
7) µία (1) θέση ωροµίσθιου εκπαιδευτικού γερµανικής γλώσσας για τη  διδασκαλία 

της γλώσσας αυτής ως µητρικής ή ως Β΄ γλώσσας στο Σ.Ε.Π, και 
8) µία (1) θέση ωροµίσθιου εκπαιδευτικού σουηδικής γλώσσας για τη  διδασκαλία της 

γλώσσας αυτής ως µητρικής γλώσσας στο Σ.Ε.Π. 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ  ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να: 
α) έχουν ως µητρική γλώσσα: i) την αγγλική προκειµένου για τις θέσεις 

νηπιαγωγών και δασκάλων  ii) την αντίστοιχη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερµανική ή 
σουηδική) την οποία θα διδάξουν,  

β) είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους παρέχει τη δυνατότητα να ασκούν 
εκπαιδευτικό έργο δασκάλου/νηπιαγωγού ή εκπαιδευτικό έργο µε αντικείµενο τη διδασκαλία 
της αγγλικής, γαλλικής, γερµανικής ή σουηδικής γλώσσας σε σχολεία πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης αγγλόφωνης, γαλλόφωνης, γερµανόφωνης ή σουηδόφωνης χώρας, κατά 
περίπτωση, 

γ) µην έχουν κώλυµα διορισµού κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του κυρωµένου µε 
τον Ν. 2683/99 (ΦΕΚ 19 τ. Α΄) Κώδικα Καταστάσεως ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών 
Υπαλλήλων, 

δ) έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσης.  

2. Όριο ηλικίας των υποψηφίων δεν υφίσταται (άρθρο 10 παρ. 11 του Ν.3051/2002, 
ΦΕΚ 220/τ.Α΄/20.9.2002).  
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ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση 

Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Κρήτης (Λ. Κνωσού 6, 71 306, Ηράκλειο Κρήτη) από    
11 έως και 22 Ιουνίου 2007. 

 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι µαζί µε την αίτηση πρέπει να συνυποβάλλουν: 
1) Επικυρωµένο και µεταφρασµένο τον τίτλο σπουδών Πανεπιστηµίου ή άλλης 

ισοτίµου σχολής ο οποίος τους παρέχει τη δυνατότητα να διδάξουν σε σχολείο ίδιας 
βαθµίδας σε  αγγλόφωνη, γαλλόφωνη, γερµανόφωνη ή σουηδόφωνη χώρα. 

2) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλο επίσηµο έγγραφο από το 
οποίο να προκύπτει η χώρα καταγωγής τους. 

3) Βεβαίωση αρµόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωµατικής αρχής της οικείας χώρας από 
την οποία να προκύπτει ότι ο κάτοχος του συγκεκριµένου τίτλου έχει την άδεια να ασκεί 
εκπαιδευτικό έργο σε σχολείο ίδιας βαθµίδας  στη  χώρα καταγωγής του. 

4) Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι:  
• ∆εν απολύθηκαν από θέση υπηρεσίας του δηµόσιου τοµέα, λόγω πειθαρχικού 

παραπτώµατος ή άλλης αιτίας που συνεπάγεται οριστική απόλυση, ή λόγω ανεπάρκειας 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

• ∆ε διώκονται ως φυγόδικοι ή φυγόποινοι. 
• Είναι υγιείς και θα υποβάλουν το πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθµια 

Υγειονοµική Επιτροπή, καθώς και αντίγραφο ποινικού µητρώου, κατά την ανάληψη 
υπηρεσίας. 

5) Βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο θα αναφέρουν τυχόν πρόσθετες σπουδές ή 
µετεκπαιδεύσεις, ή ειδικεύσεις που αποδεικνύονται µε αντίστοιχους τίτλους, τη διάρκεια της 
τυχόν προϋπηρεσίας τους και τις εκπαιδευτικές µονάδες στις οποίες την απέκτησαν, τις 
λοιπές ξένες γλώσσες  εκτός της µητρικής τους τις οποίες γνωρίζουν, το επίπεδο γνώσης της 
ελληνικής γλώσσας.   
    Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι δεν προσκοµίσουν τα ως άνω υπό 
στοιχεία 1 έως και 5 δικαιολογητικά η αίτησή τους δεν θα γίνεται δεκτή.  

6) Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν κατά 
περίπτωση και: 

• Επικυρωµένους και µεταφρασµένους τίτλους σπουδών µεταπτυχιακής 
εκπαίδευσης ή µετεκπαίδευσης, ή ειδίκευσης  από τους οποίους αποδεικνύονται οι γνώσεις 
που αναφέρουν στο βιογραφικό τους σηµείωµα. 

• Βεβαιώσεις εργοδοτών ή αρµόδιας υπηρεσίας από τις οποίες να προκύπτει 
τυχόν εκπαιδευτική τους προϋπηρεσία και το σχολείο στο οποίο την απέκτησαν. 

• Βεβαίωση αρµόδιας εκπαιδευτικής ή άλλης αρµόδιας αρχής από την οποία να 
προκύπτει η διάρκεια της τυχόν επιµόρφωσης ή µετεκπαίδευσής τους. 

• Επικυρωµένους και µεταφρασµένους  τίτλους ή πιστοποιητικά από τα οποία να 
προκύπτει η γνώση των επικαλούµενων ξένων γλωσσών ή της ελληνικής. 

• Υπεύθυνη δήλωση για τους άρρενες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις στη χώρα καταγωγής τους ή έχουν νόµιµα απαλλαγεί οριστικά απ΄ αυτές και 
ότι  θα προσκοµίσουν το σχετικό πιστοποιητικό  κατά το χρόνο ανάληψης υπηρεσίας. Στην 
περίπτωση που η εκπλήρωση ή µη των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους δεν αποτελεί 
κώλυµα διορισµού στο ∆ηµόσιο Τοµέα στη χώρα τους, θα υποβάλλουν κατά το χρόνο 
ανάληψης υπηρεσίας σχετική βεβαίωση από αρµόδια Αρχή της οικείας χώρας. 
Επισήµανση: 1) Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που 
επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική γλώσσα 
από αρµόδια κατά 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 από διορισµένο βάσει του Ν.148/26.12.1913/1.2.1914 άµισθο διερµηνέα 
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της γλώσσας για την οποία έχει διορισθεί διερµηνέας, µε εξαίρεση τον τίτλο σπουδών της 
αλλοδαπής για τον οποίο υποβάλλεται µόνον πράξη αναγνώρισης. 
 2) Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι µπορούν να απευθύνονται 
στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας  και Θρησκευµάτων, ∆/νση Ξένων και Μειονοτικών 
Σχολείων (τηλ. 210 3443620 , 210 3442336) ή στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Α/θµιας και 
Β/θµιας Εκπαίδευσης Κρήτης (τηλ. 2810 302440). 

 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή µε βάση τα κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 της αριθµ. Φ. 821.6/Ε 240/Ζ1/4712/98 (ΦΕΚ 1238 τ. Β΄) 
υπουργικής απόφασης. 

 
 
 

Αθήνα,  4 - 06 - 2007                                           
 

 
                  Η  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

 
 
 
                                                                                      ΜΑΡΙΕΤΤΑ  ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 


