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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 
ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ - ΣΜΗΜΑ Β΄ 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ αριθμ. πρωτ. Α. 410 / 60896 /Ζ2/ 27  - 5  -2011 
ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΞΕΝΩΝ 
ΓΛΩΩΝ ΣΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΚΤΚΛΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 
 

 
Η Αναπλθρωτισ Υπουργόσ Ραιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, ζχοντασ υπόψθ 

τισ ειδικζσ διατάξεισ του Ν. 3376/2005 (ΦΕΚ 191 Αϋ) και τθσ αρικμ. Α.Σ.377/65936/Ζ2/21-6-2007 
(ΦΕΚ 1074 Βϋ) απόφαςθσ, που αφοροφν τθ ςτελζχωςθ του Σχολείου Ευρωπαϊκισ Ραιδείασ  
Ηρακλείου Κριτθσ με εκπαιδευτικό προςωπικό, και προκειμζνου να καλυφκοφν οι ανάγκεσ 
διδαςκαλίασ για το ςχολικό ζτοσ 2011-2012 ςτο Σχολείο Ευρωπαϊκισ Ραιδείασ Ηρακλείου Κριτθσ 
(Σ.Ε.Ρ.) όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο αρ.πρωτ.Φ.32/2727/ 5-5-2011 ζγγραφο τθσ Ρεριφερειακισ 
Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ, προκθρφςςει ανεξάρτθτα 
από τον υπάρχοντα πίνακα Αναπλθρωτϊν και Ωρομιςκίων Εκπαιδευτικϊν τισ παρακάτω κζςεισ:     

 
1) Δφο (2) κζςεισ νθπιαγωγϊν με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου ςτον κφκλο Ρροςχολικισ 

Αγωγισ (νθπιαγωγείο) του Αγγλόφωνου Τμιματοσ 
2) Ρζντε (5) κζςεισ δαςκάλων με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου ςτον κφκλο Ρρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ του Αγγλόφωνου Τμιματοσ 
3) Μία (1) κζςθ εκπαιδευτικοφ Γαλλικισ Γλϊςςασ με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου για τθ 

διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ αυτισ ωσ γλϊςςασ Ι και ΙΙ ςτον κφκλο Ρρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ του Αγγλόφωνου Τμιματοσ 

4) Μία (1) κζςθ εκπαιδευτικοφ Γερμανικισ Γλϊςςασ με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου για τθ 
διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ αυτισ ωσ γλϊςςασ Ι και ΙΙ ςτον κφκλο Ρρωτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ του Αγγλόφωνου Τμιματοσ 

5) Μία (1) κζςθ Αναπλθρωτι Μειωμζνου Ωραρίου εκπαιδευτικοφ Ιταλικισ Γλϊςςασ για τθ 
διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ αυτισ ωσ γλϊςςασ ΙΙ και ΙΙΙ ςτον κφκλο Ρρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ του Αγγλόφωνου Τμιματοσ 

6) Μια (1) κζςθ Αναπλθρωτι Μειωμζνου Ωραρίου εκπαιδευτικοφ Αγγλικισ Γλϊςςασ για τθ 
διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ αυτισ ωσ γλϊςςασ ΙΙ ςτον κφκλο Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
του Αγγλόφωνου Τμιματοσ 

7) Μία (1) κζςθ Αναπλθρωτι Μειωμζνου Ωραρίου εκπαιδευτικοφ Γαλλικισ Γλϊςςασ για τθ 
διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ αυτισ ωσ γλϊςςασ ΙΙ ςτον κφκλο Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
του Αγγλόφωνου Τμιματοσ 

8) Μία (1) κζςθ Αναπλθρωτι Μειωμζνου Ωραρίου εκπαιδευτικοφ Γερμανικισ Γλϊςςασ για 
τθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ αυτισ ωσ γλϊςςασ ΙΙ ςτον κφκλο Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
του Αγγλόφωνου Τμιματοσ 

9) Μία (1) κζςθ Αναπλθρωτι Μειωμζνου Ωραρίου εκπαιδευτικοφ Ρορτογαλικισ Γλϊςςασ 
για τθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ αυτισ ωσ γλϊςςασ Ι ςτον κφκλο Ρρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ του Αγγλόφωνου Τμιματοσ 

10) Μία (1) κζςθ Αναπλθρωτι Μειωμζνου Ωραρίου εκπαιδευτικοφ Ολλανδικισ Γλϊςςασ για 
τθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ αυτισ ωσ γλϊςςασ Ι ςτον κφκλο Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
του Αγγλόφωνου Τμιματοσ 

11) Μία (1) κζςθ φιλολόγου με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου ςτον κφκλο Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ του Αγγλόφωνου Τμιματοσ 
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12) Μία (1) κζςθ Αναπλθρωτι Μειωμζνου Ωραρίου μακθματικοφ ςτον κφκλο 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Αγγλόφωνου Τμιματοσ 

13) Μία (1) κζςθ Αναπλθρωτι Μειωμζνου Ωραρίου φυςικοφ ςτον κφκλο Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ του Αγγλόφωνου Τμιματοσ 

14) Δφο (2) κζςεισ Αναπλθρωτϊν Μειωμζνου Ωραρίου εκπαιδευτικϊν Γερμανικισ Γλϊςςασ 
για τθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ αυτισ ωσ γλϊςςασ Ι και ΙΙ ςτον κφκλο Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ του Αγγλόφωνου Τμιματοσ 

15) Μία (1) κζςθ Αναπλθρωτι Μειωμζνου Ωραρίου εκπαιδευτικοφ Ιταλικισ Γλϊςςασ για τθ 
διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ αυτισ ωσ γλϊςςασ ΙΙ  ςτον κφκλο Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
του Αγγλόφωνου Τμιματοσ 

16) Μία (1) κζςθ Αναπλθρωτι Μειωμζνου Ωραρίου εκπαιδευτικοφ Ιςπανικισ Γλϊςςασ για τθ 
διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ αυτισ ωσ γλϊςςασ Ι ςτον κφκλο Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
του Αγγλόφωνου Τμιματοσ 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 
 

1. Οι υποψιφιοι πρζπει να: 
α) ζχουν ωσ μθτρικι γλϊςςα: i) τθν αγγλικι προκειμζνου για τισ κζςεισ νθπιαγωγϊν και 

δαςκάλων  ii) τθν αντίςτοιχθ γλϊςςα (αγγλικι, γαλλικι, γερμανικι, ιςπανικι, ιταλικι, ολλανδικι) 
τθν οποία κα διδάξουν ςτα τμιματα τθσ μθτρικισ ι τθσ γλϊςςασ ΙΙ ι τθσ γλϊςςασ ΙΙΙ, 

β) είναι κάτοχοι τίτλου ςπουδϊν που τουσ παρζχει τθ δυνατότθτα να αςκοφν 
εκπαιδευτικό ζργο δαςκάλου/νθπιαγωγοφ/κακθγθτι ι εκπαιδευτικό ζργο με αντικείμενο τθ 
διδαςκαλία τθσ αγγλικισ, γαλλικισ, γερμανικισ, ιταλικισ, ολλανδικισ και πορτογαλικισ γλϊςςασ ςε 
ςχολεία πρωτοβάκμιασ/δευτεροβάκμιασ αγγλόφωνθσ, γαλλόφωνθσ, γερμανόφωνθσ, ιταλόφωνθσ ι 
ςε ςχολεία πρωτοβάκμιασ/δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν Ολλανδία ι Ρορτογαλία, κατά 
περίπτωςθ, 

γ) μθν ζχουν κϊλυμα διοριςμοφ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 8 του Ν. 3528/9-2-2007 
(ΦΕΚ 26 Αϋ) Κϊδικα Καταςτάςεωσ Δθμοςίων Ρολιτικϊν Διοικθτικϊν Υπαλλιλων, 

δ) ζχουν τθν υγεία και φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων τθσ κζςθσ.  

2. Πριο θλικίασ των υποψθφίων δεν υφίςταται (άρκρο 10 παρ. 11 του Ν.3051/2002, ΦΕΚ 
220 Αϋ/20.9.2002).  

 
 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι μαηί με τθν αίτθςθ πρζπει να ςυνυποβάλουν: 
1) Επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο τον τίτλο ςπουδϊν Ρανεπιςτθμίου ι άλλθσ ιςοτίμου 

ςχολισ ο οποίοσ τουσ παρζχει τθ δυνατότθτα να διδάξουν ςε ςχολείο ίδιασ βακμίδασ ςε 
αγγλόφωνθ, γαλλόφωνθ, γερμανόφωνθ, ιταλόφωνθ χϊρα, ι ςε ςχολεία ςτθν Ολλανδία ι τθν 
Ρορτογαλία. 

2) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότθτασ ι διαβατθρίου, ι άλλο επίςθμο ζγγραφο από το οποίο 
να προκφπτει θ χϊρα καταγωγισ τουσ. 

3) Βεβαίωςθ αρμόδιασ εκπαιδευτικισ ι διπλωματικισ αρχισ τθσ οικείασ χϊρασ από τθν 
οποία να προκφπτει ότι ο κάτοχοσ του ςυγκεκριμζνου τίτλου ζχει τθν άδεια να αςκεί εκπαιδευτικό 
ζργο ςε ςχολείο ίδιασ βαθμίδασ  ςτθ  χϊρα καταγωγισ του. 

4) Υπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι:  
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 Δεν απολφκθκαν από κζςθ υπθρεςίασ του δθμόςιου τομζα, λόγω πεικαρχικοφ 
παραπτϊματοσ ι άλλθσ αιτίασ που ςυνεπάγεται οριςτικι απόλυςθ, ι λόγω ανεπάρκειασ κατά τθν 
εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ.  

 Δε διϊκονται ωσ φυγόδικοι ι φυγόποινοι. 

 Είναι υγιείσ και κα υποβάλουν το πιςτοποιθτικό υγείασ από Ρρωτοβάκμια Υγειονομικι 
Επιτροπι, κακϊσ και αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου, κατά τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ. 

5) Βιογραφικό ςθμείωμα ςτο οποίο κα αναφζρουν τυχόν πρόςκετεσ ςπουδζσ ι 
μετεκπαίδευςθ, ι ειδίκευςθ που αποδεικνφονται με αντίςτοιχουσ τίτλουσ, τθ διάρκεια τθσ τυχόν 
προχπθρεςίασ τουσ και τισ εκπαιδευτικζσ μονάδεσ ςτισ οποίεσ τθν απζκτθςαν, τθ γνϊςθ λοιπϊν 
ξζνων γλωςςϊν εκτόσ τθσ μθτρικισ τουσ, το επίπεδο γνϊςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ.   

6) Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι υποψιφιοι ςυνυποβάλλουν κατά περίπτωςθ 
και: 

 Επικυρωμζνουσ και μεταφραςμζνουσ τίτλουσ ςπουδϊν μεταπτυχιακισ εκπαίδευςθσ ι 
μετεκπαίδευςθσ, ι ειδίκευςθσ  από τουσ οποίουσ αποδεικνφονται οι γνϊςεισ που αναφζρουν ςτο 
βιογραφικό τουσ ςθμείωμα. 

 Βεβαιϊςεισ εργοδοτϊν ι αρμόδιασ υπθρεςίασ από τισ οποίεσ να προκφπτει τυχόν 
εκπαιδευτικι τουσ προχπθρεςία και το ςχολείο ςτο οποίο τθν απζκτθςαν. 

 Βεβαιϊςεισ διδακτικισ υπθρεςίασ ςε Ευρωπαϊκό Σχολείο ι ςτο Σ.Ε.Ρ. 

 Βεβαίωςθ αρμόδιασ εκπαιδευτικισ ι άλλθσ αρμόδιασ αρχισ από τθν οποία να 
προκφπτει θ διάρκεια τθσ τυχόν επιμόρφωςθσ ι μετεκπαίδευςισ τουσ. 

 Επικυρωμζνουσ και μεταφραςμζνουσ  τίτλουσ ι πιςτοποιθτικά από τα οποία να 
προκφπτει θ γνϊςθ των επικαλοφμενων ξζνων γλωςςϊν ι τθσ ελλθνικισ. 

 Δθμοςιευμζνεσ ςυγγραφικζσ εργαςίεσ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ για τουσ άρρενεσ ότι ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ 
υποχρεϊςεισ ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ ι ζχουν νόμιμα απαλλαγεί οριςτικά από αυτζσ και ότι  κα 
προςκομίςουν το ςχετικό πιςτοποιθτικό  κατά το χρόνο ανάλθψθσ υπθρεςίασ. Στθν περίπτωςθ που 
θ εκπλιρωςθ ι μθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεϊν τουσ δεν αποτελεί κϊλυμα διοριςμοφ ςτο 
Δθμόςιο Τομζα ςτθ χϊρα τουσ, κα υποβάλουν κατά το χρόνο ανάλθψθσ υπθρεςίασ ςχετικι 
βεβαίωςθ από αρμόδια Αρχι τθσ οικείασ χϊρασ. 
 
          Ριςτοποιθτικά τα οποία οι υποψιφιοι δεν ζχουν κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ των αιτιςεων 
μποροφν να υποκακίςτανται από υπεφκυνθ διλωςθ και να υποβάλλονται από τουσ 
προςλαμβανόμενουσ κατά το ςτάδιο διοριςμοφ. Μθ προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν αυτϊν κατά 
το ςτάδιο διοριςμοφ ι τυχόν ψευδισ διλωςθ του υποψθφίου, πζραν των λοιπϊν ςυνεπειϊν περί 
ψευδοφσ διλωςθσ, ςυνεπάγεται το μθ διοριςμό του, ζςτω κι αν ζχει κρικεί διοριςτζοσ.  
 
 
Επιςήμανςη:  
 

1) Πλοι οι τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ, που επικαλοφνται οι 
υποψιφιοι, πρζπει να είναι επίςθμα μεταφραςμζνοι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα από αρμόδια κατά 
νόμο αρχι του Υπουργείου Εξωτερικϊν ι από πτυχιοφχο μεταφραςτι του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου, ι 
τθν Ρρεςβεία, ι το Ρροξενείο τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα, ι από δικθγόρο, ι από διοριςμζνο 
βάςει του Ν.148/26.12.1913/1.2.1914 άμιςκο διερμθνζα τθσ γλϊςςασ για τθν οποία ζχει διοριςκεί 
διερμθνζασ, με εξαίρεςθ τον τίτλο ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ για τον οποίο υποβάλλεται μόνον 
πράξθ αναγνϊριςθσ. 
 2) Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι υποψιφιοι μποροφν να απευκφνονται ςτο Υπουργείο 
Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, Δ/νςθ Ξζνων και Μειονοτικϊν Σχολείων (τθλ. 210 
3442340, 210 3443381) ι ςτθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ 
(τθλ. 2810 302440). 
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ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

Ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν και θ επιλογι υποψθφίων κα γίνει από τθν Επιτροπι που 
προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6β του άρκρ.1 (άρκρο 3) τθσ αρικμ. Α.Σ.377/65936/Ζ2/21-6-
2007 (ΦΕΚ 1074 Βϋ) Υπουργικισ Απόφαςθσ.  

Συγκεκριμζνα, οι θμερομθνίεσ πρόςκλθςθσ των υποψθφίων ςτθν προφορικι ςυνζντευξθ, 
κακϊσ και ο τόποσ και ο τρόποσ πραγματοποίθςισ τθσ κακορίηονται από τθν ανωτζρω επιτροπι. Με 
τθν προςωπικι ςυνζντευξθ αξιολογείται θ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςτον προφορικό λόγο, το 
επιςτθμονικό και διδακτικό ζργο, κακϊσ και θ προςωπικότθτα του υποψθφίου. Μετά τθν 
ολοκλιρωςθ των προςωπικϊν ςυνεντεφξεων και μετά από εκτίμθςθ των κριτθρίων επιλογισ και τθσ 
γενικότερθσ παρουςίασ του κάκε υποψθφίου, όπωσ προζκυψε από τθ ςυνζντευξθ, και φςτερα από 
ςφγκριςθ αυτϊν, θ Επιτροπι κα καταρτίςει αξιολογικοφσ πίνακεσ επιλογισ κατά κλάδο και 
ειδικότθτα. Σε περίπτωςθ που προκφψει ιςοψθφία, προθγείται ο υποψιφιοσ με τθν καλφτερθ 
γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. Αν υπάρξει και πάλι ιςοψθφία, διενεργείται δθμόςια κλιρωςθ 
παρουςία των ιςοβακμοφντων μετά από πρόςκλθςι τουσ, ςτθν οποία ορίηεται θ θμερομθνία και ο 
τόποσ πραγματοποίθςθσ τθσ κλιρωςθσ.  

Τα κριτιρια επιλογισ για τθν πρόςλθψθ, ςφμφωνα με τθν αναφερόμενθ απόφαςθ, 
αποτιμϊνται ςε εκατό μονάδεσ, ωσ εξισ: 
          1.Επιςτθμονικι και παιδαγωγικι κατάρτιςθ και ςυγκρότθςθ: 
          (α) Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευςθσ ι ςτισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ, μονάδεσ 8.  

           (β) Διδακτορικό δίπλωμα μθ ςυναφζσ προσ τθν ειδικότθτα, μονάδεσ 4. 
          (γ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευςθσ ι ςτισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ επιπζδου master ι  άλλου 
ιςοτίμου, μονάδεσ 4. 
          (δ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπζδου master ι άλλου ιςοτίμου μθ ςυναφζσ προσ τθν 
ειδικότθτα, μονάδεσ 2. 
          Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ζχει διδακτορικό και master ςτθν ίδια επιςτιμθ 
μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό.  
          (ε) Γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςε επίπεδο πολφ καλό, μονάδεσ 10. Αν θ γνϊςθ τθσ 
ελλθνικισ γλϊςςασ είναι ςε επίπεδο καλό, μονάδεσ 5. Η πολφ καλι γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ 
προκφπτει από τθν κατοχι: ι) πιςτοποιθτικοφ ελλθνομάκειασ του Υπουργείου Εκνικισ Ραιδείασ και 
Θρθςκευμάτων ιι) πιςτοποιθτικοφ ελλθνομάκειασ τουλάχιςτον επιπζδου Β του Κζντρου Ελλθνικισ 
Γλϊςςασ ιιι) ελλθνικοφ τίτλου ςπουδϊν οποιαςδιποτε βακμίδασ μετά από φοίτθςθ επί τζςςερα 
τουλάχιςτον χρόνια ςε ελλθνικό ςχολείο ι εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η καλι γνϊςθ τθσ ελλθνικισ 
γλϊςςασ προκφπτει είτε από τθν κατοχι πιςτοποιθτικοφ ελλθνομάκειασ επιπζδου Α του Κζντρου 
Ελλθνικισ Γλϊςςασ ι από πιςτοποιθτικό φοίτθςθσ επί δφο τουλάχιςτον ζτθ ςε ελλθνικό ςχολείο 
δευτεροβάκμιασ  εκπαίδευςθσ. 
         (ςτ) Δθμοςιευμζνθ ςυγγραφικι εργαςία, μονάδεσ 3 

 (η) Κατοχι και άλλου πανεπιςτθμιακοφ τίτλου ειδικότθτασ ι ςτισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ, 
μονάδεσ 2. 
         (θ) Γνϊςθ και άλλων γλωςςϊν, εκτόσ τθσ μθτρικισ και τθσ ελλθνικισ, μονάδεσ 4 για κάκε μια 
και μζχρι τρεισ το πολφ. Η γνϊςθ των γλωςςϊν αυτϊν αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ των 
απαραίτθτων τίτλων (τουλάχιςτον επιπζδου lower).  
           2. Υπθρεςιακι κατάςταςθ και διδακτικι εμπειρία:  
Διδακτικι υπθρεςία  ςε Ευρωπαϊκό ςχολείο ι ςτο Σ.Ε.Ρ., μονάδεσ 5 για κάκε ζτοσ και μζχρι 5 ζτθ. 
           3.  Συνζντευξθ: 
             (α) Γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςτον προφορικό λόγο, μονάδεσ 20. 
             (β) Γενικι εικόνα και ςυγκρότθςθ τθσ προςωπικότθτασ του υποψθφίου, μονάδεσ 10. 
 
            την περίπτωςη που ο υποψήφιοσ ζχει βαθμολογηθεί ςτη ςυνζντευξη για την ίδια θζςη ςε 
προηγοφμενο ζτοσ από αυτό τησ υποψηφιότητάσ του αυτήσ μπορεί, μετά από αίτηςή του, να μην 
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υποβληθεί ςε νζα ςυνζντευξη και να ληφθεί υπόψη η βαθμολογία τησ τελευταίασ ςυνζντευξήσ 
του. 

 
ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 

Οι αιτιςεισ και τα δικαιολογθτικά κα υποβάλλονται ςτθν Περιφερειακή Διεφθυνςη Α/θμιασ 
και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Κρήτησ (Λ. Κνωςοφ 6, 71 306, Ηράκλειο Κρήτη) από 30/5/2011 ζωσ και 
15/6/2011. 

 
 
                                                                                                          Μαροφςι,27  - 5 -2011  
                                          
                                                                                                        Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ  
 
 
                                                                                                             ΦΩΣΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εςωτερική Διανομή: 

1) Γραφείο Αναπλθρωτι Υπουργοφ 

2) Γραφείο Υπουργοφ  

3) Δ/νςθ Ξζνων & Μειονοτικϊν Σχολείων, Τμιμα Βϋ (2) 
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