
 
 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 
Ηράκλειο 24-09-2018 

   Αριθμ. πρωτ. Φ32/11226 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόςληψη Αναπληρωτϊν Μειωμζνου Ωραρίου, με ςφμβαςη οριςμζνου χρόνου, 
εκπαιδευτικϊν αγγλόφωνων τμημάτων Π.Ε. και Δ.Ε. του χολειοφ Ευρωπαϊκήσ Παιδείασ 
Ηρακλείου Κρήτησ, για το ςχολικό ζτοσ 2018-19» 
 
Ζχοντασ υπόψη : 
1. Σισ διατάξεισ του Ν.3376/05 (ΦΕΚ 191/2-8-05 τ.Αϋ) «Κδρυςη χολείου Ευρωπαϊκήσ 

Παιδείασ» όπωσ αντικαταςτάθηκε με το Ν3577/07 (ΦΕΚ130/8-6-2007). 
2. Σισ διατάξεισ τησ με αριθμ 81651/Η2/18-8-2005 Τ.Α. (ΦΕΚ 1158 τ.Βϋ/ 19-8-05) «φνθεςη, 

καθοριςμόσ θζςεων……………..του χολείου Ευρωπαϊκήσ Παιδείασ», όπωσ τροποποιήθηκε  
με την Α 373/157788/Η2/8-12-2008 ΚΤΑ (ΦΕΚ2559 τ.Βϋ/ 18-12-08). 

3. Σην υπ’ αριθμ. 82335/Η2/22-8-05  Τ.Α., όπωσ τροποποιήθηκε και ςυμπληρϊθηκε με τισ 
υπ’ αριθμ. 85659/Η2/31-8-05 (ΦΕΚ 1280 τ.Β/ 13-9-05), 36296/Η2/10-4-2006 (ΦΕΚ 520 
τ.Β/27-4-06, 70462/Z2/12-7-2006(ΦΕΚ1025 τ.Β’/31-7-2006)  & Α..377/65936/Η2.21-6-07 
(ΦΕΚ1074 τ.Β/29.6.07) Τ.Α..  

4.  Σισ διατάξεισ του άρθ.1 παρ 1 και αρθ. 5 τησ με αριθμ 82521/Η2/23-8-2005 Τ.Α. (ΦΕΚ 
1173 τ.Βϋ/ 24-8-05) «Ζναρξη και λήξη ςχολικοφ ζτουσ ςτο χολείο Ευρωπαϊκήσ 
Παιδείασ……και Πρωτοβάθμιασ εκπ/ςησ του ΕΠ». 

5. Σισ διατάξεισ του άρθ. 2, τησ 88843/Η2/7-9-05 Τ.Α., «Οργάνωςη εκπαιδευτικοφ 
προγράμματοσ …………..και καθοριςμόσ χορηγοφμενων πιςτοποιητικών και τίτλων». 

6. Σισ διατάξεισ τησ με αριθμ. Α 28/89010/Η2/7-7-2008 Τ.Α (ΦΕΚ 1407 τ. Βϋ/17-7-2008) 
«Επζκταςη λειτουργίασ χολείου Ευρωπαϊκήσ Παιδείασ». 

7. Σισ διατάξεισ του άρθ.1 παρ 1 και αρθ. 5 τησ με αριθμ. Α 179/84525/Η2/27-6-2008 Τ.Α. 
(ΦΕΚ 1444 τ.Βϋ/23-7-08) «Ζναρξη και λήξη ςχολικοφ ζτουσ ςτο χολείο Ευρωπαϊκήσ 
Παιδείασ……του κφκλου δευτεροβάθμιασ εκπ/ςησ του ΕΠ». 

8. Ση με αριθμ. Φ353.1/324/105657/δ1/16-10-2002 Τ.Α (ΦΕΚ 1340/τ.Β’/16-10-02) άρθρο 3 
(παρ.2, εδαφ. Ε), με θζμα: «Καθοριςμόσ των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων 
των προϊςταμζνων των περιφερειακϊν υπηρεςιϊν Π.Ε και Δ.Ε…», όπωσ τροποποιήθηκε, 
ςυμπληρϊθηκε και ιςχφει ςήμερα. 

9. Σην αριθμ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-02-2018 (ΑΔΑ: 6Π414653Π-7ΕΝ) Τπουργική 

Απόφαςη, με θζμα: «Σοποθζτηςη Περιφερειακϊν Διευθυντϊν Εκπαίδευςησ». 
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10. Σην με αρ. πρωτ. 124372/Θ2/20-7-2018 (ΑΔΑ: 6ΡΛΛ4653Π-2ΣΝ), Προκήρυξη τησ ΔΙΠΟΔΕ 
του ΤΠΠΕΘ, με θζμα: «Προκήρυξη πλήρωςησ θζςεων εκπαιδευτικϊν των ελληνόφωνων 
και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κφκλου του χολείου 
Ευρωπαϊκήσ Παιδείασ Θρακλείου». 

11. Ση με αριθμ. 132280/Ε1/24-8-2018 απόφαςη του Τπουργοφ Παιδείασ με θζμα: 
«Κατανομή πιςτϊςεων 1.988 αναπληρωτϊν και ωρομιςθίων εκπαιδευτικϊν 
Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ και 10 Εκπαιδευτικϊν Αρμζνικησ 
Γλϊςςασ και Ιςτορίασ, ςτα ςχολεία του Αρμενικοφ Κυανοφ ταυροφ για το ςχολικό ζτοσ 
2018-2019, του τακτικοφ προχπολογιςμοφ». 

12. Ση με αριθμ. 146110/Θ2/07-09-2018 (ΑΔΑ: 7ΑΝ24653Π-0ΝΚ) Απόφαςη Τπουργοφ 
Παιδείασ με θζμα «Κφρωςη Πίνακα εκπαιδευτικϊν των αγγλόφωνων τμημάτων 
Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κφκλου του χολείου Ευρωπαϊκήσ Παιδείασ 
Θρακλείου». 

13. Σο με αριθμ. Δ1/899/04-09-2018 ζγγραφο του χολείου Ευρωπαϊκήσ Παιδείασ με θζμα 
«Κατανομή 14 Πιςτϊςεων για πρόςληψη εκπαιδευτικϊν ςτο ΕΠ». 

14. Ση με αριθμ. Φ32/9727/07-09-2018 (ΑΔΑ: 667Ω4653Π-ΝΧ7) Απόφαςη τησ ΠΔΕ Κρήτησ 
με θζμα: "Πρόςληψη Αναπληρωτϊν Πλήρουσ Ωραρίου, με ςφμβαςη οριςμζνου χρόνου, 
εκπαιδευτικϊν αγγλόφωνων τμημάτων Π.Ε. και Δ.Ε. και διδαςκαλίασ ξζνησ ή μητρικήσ 
γλϊςςασ, εκτόσ τησ Ελληνικήσ, του χολειοφ Ευρωπαϊκήσ Παιδείασ Θρακλείου, για το 
ςχολικό ζτοσ 2018-19". 

15. Σο με αριθμ. Δ1/950/11-09-2018 ζγγραφο του χολείου Ευρωπαϊκήσ Παιδείασ με θζμα: 
"Διάθεςη μιασ πίςτωςησ (14ησ) για πρόςληψη εκπαιδευτικοφ ςτο .Ε.Π.". 

16. Ση με αριθμ. Φ32/10044/14-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΜΗ4653Π-Δ4Σ) Απόφαςη πρόςληψησ τησ 
ΠΔΕ Κρήτησ. 

17. Ση με αριθμ. Φ32/10948/20-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΒΡΚ4653Π-ΕΟ4) Απόφαςη τησ ΠΔΕ Κρήτησ 
με θζμα: «Ανάκληςη Απόφαςησ Πρόςληψησ Αναπληρϊτριασ Πλήρουσ Ωραρίου ςτο 
χολείο Ευρωπαϊκήσ Παιδείασ Θρακλείου Κρήτησ λόγω μη ανάληψησ υπηρεςίασ». 

18. Ση με αριθμ. Φ32/10968/20-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΟ774653Π-93Ρ) Απόφαςη πρόςληψησ τησ 
ΠΔΕ Κρήτησ 

19. Ση με αριθμ. 155784/Ε1/19-9-2018 απόφαςη του Τπουργοφ Παιδείασ με θζμα: 
«Ανακατανομή πιςτϊςεων 1.988 αναπληρωτϊν και ωρομιςθίων εκπαιδευτικϊν 
Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ και 10 Εκπαιδευτικϊν Αρμζνικησ 
Γλϊςςασ και Ιςτορίασ, ςτα ςχολεία του Αρμενικοφ Κυανοφ ταυροφ για το ςχολικό ζτοσ 
2018-2019, του τακτικοφ προχπολογιςμοφ». 

20. Σο με αριθμ. Δ2/1043/21-09-2018 ζγγραφο του χολείου Ευρωπαϊκήσ Παιδείασ με θζμα: 
"Κατανομή ςυμπληρωτικϊν πιςτϊςεων για πρόςληψη εκπαιδευτικϊν ςτο .Ε.Π.". 

21. Σο με αριθμ. Δ2/1044/21-09-2018 ζγγραφο του χολείου Ευρωπαϊκήσ Παιδείασ με θζμα: 
"Αίτημα αναφορικά με την πίςτωςη για πρόςληψη Μουςικοφ ςτο ΕΠ". 

22. Σο με ημερομηνία 21-09-2018 email τησ κ. Παντελίδου για απόςυρςη τησ υποψηφιότητάσ 
τησ από τη διαδικαςία των προςλήψεων. 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

Προςλαμβάνουμε τουσ παρακάτω αναπληρωτζσ εκπαιδευτικοφσ μειωμζνου ωραρίου, με 

ςφμβαςη οριςμζνου χρόνου ωσ εξήσ: 

1) FIORILLO EDUARDO του ROSARIO, για τη θζςη του εκπαιδευτικοφ Ιταλικήσ γλϊςςασ, για 

δεκατζςςερισ (14) ϊρεσ την εβδομάδα, ςτον κφκλο Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ του 

Αγγλόφωνου τμήματοσ. 
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2) ΚΟΝΔΤΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΩΣΘΡΙΟΤ, για τη θζςη του εκπαιδευτικοφ Μουςικήσ, για δϊδεκα 

(12) ϊρεσ την εβδομάδα, ςτον κφκλο Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ του ελληνόφωνου και 

αγγλόφωνου τμήματοσ. 

3) ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΑΘΑΝΑΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΤ, για τη θζςη τησ εκπαιδευτικοφ για τη 

διδαςκαλία μαθημάτων γεωγραφίασ, για εννζα (9) ϊρεσ την εβδομάδα, ςτον κφκλο 

Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ του ελληνόφωνου και αγγλόφωνου τμήματοσ. 

4) ΜΗΣΡΙΩΣΗ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ του ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ, για τη θζςη τησ εκπαιδευτικοφ για τη 

διδαςκαλία μαθημάτων γεωγραφίασ ςτη γαλλική γλϊςςα, για δζκα (10) ϊρεσ την εβδομάδα, 

ςτον κφκλο Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ του ελληνόφωνου και αγγλόφωνου τμήματοσ. 

Οι προςλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουςιαςτοφν ςτο χολείο Ευρωπαϊκήσ Παιδείασ 

Ηρακλείου για ανάληψη υπηρεςίασ από τη Δευτζρα 24-09-2018 ζωσ και την Σετάρτη 26-09-

2018. Ωσ ημερομηνία πρόςληψησ των προςωρινϊν αναπληρωτϊν λαμβάνεται υπόψη η 

ημερομηνία ανάληψησ υπηρεςίασ εκάςτου, μετά την ζκδοςη τησ παροφςησ.  

Οι προςλαμβανόμενοι θα εργαςθοφν ςε θζςεισ των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων 

τμημάτων Π.Ε .& Δ.Ε., ςτο χολείο Ευρωπαϊκήσ Παιδείασ Θρακλείου Κρήτησ μζχρι τη λήξη 

του διδακτικοφ ζτουσ του ΕΠ 2018-2019. 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
              ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ 

 

 

          ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΡΖΑΚΗ 
 
 
 
 
ΚΟΙΝ: 1. ΤΠ.Π.Ε.Θ.  

Δ/νςη Παιδείασ Ομογενϊν& Διαπολιτιςμικήσ Εκπ/ςησ 
Ευρωπαϊκϊν και Μειονοτικϊν χολείων. 

2. χολείο Ευρωπαϊκήσ Παιδείασ. 
3. Δ/ντή του ΕΠ. Εκκαθαριςτή χολείου Ευρωπαϊκήσ Παιδείασ. 
4. Προςλαμβανόμενοι Εκπ/κοί. 
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