
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ 

----------- 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΣΜΗΜΑ  ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Γ΄ 

 

    Ηράκλειο,    18- 10 -2018 

    Αρ. Πρωτ. :  15012 

 

 

 

Σαχ. Δ/νςη 
Σ.Θ.   
Πληροφορίεσ 
 
Σηλζφωνο                    
FAX  
e-mail 

: Μεταξοχωρίου 15, 71304 
: 2038 Ηράκλειο                 
: Ροκαδάκη Μαρία 
:Σαμπακάκη Πελαγία                            
: 2810529328-305  
: 2810529306 
: mail@dipe.ira.sch.gr 

 

 

 

 

         

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 
ΘΔΜΑ: «Ανακοίνωζη - Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος για ηην 
διάθεζη δύο(2) εκπαιδεσηικών  κλάδοσ  ΠΔ 79(Μοσζικής) μόνιμων ή 
αναπληρωηών ζηο τολείο Δσρωπαϊκής Παιδείας».  
 
Ο   Αναπληπυηήρ Διεςθςνηήρ Ππυηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ Ηπακλείος 
έσονηαρ ςπψτη:  

1. Τιρ διαηάξειρ ηος Ν.3376/05 (ΦΕΚ 191/2-8-05 η.Α΄) «Ίδπςζη Σσολείος 
Εςπυπαφκήρ Παιδείαρ» ψπυρ ανηικαηαζηάθηκε με ηο Ν3577/07 
(ΦΕΚ130/8- 6-2007). 2. Την ςπ’ απιθμ. 82335/Ζ2/22-8-05 Υ.Α., ψπυρ 
ηποποποιήθηκε, ζςμπληπϊθηκε και ιζσωει.  

2. Το Φ.Ε.Κ. 4/ηεωσορ πποκηπωξευν Α.Σ.Ε.Π./31-12-2010, ψπος 
πεπιλαμβάνονηαι οι Τίηλοι γλυζζομάθειαρ, οι οποίοι γίνονηαι αποδεκηοί 
ζε διαγυνιζμοωρ και εξεηάζειρ πος πποκηπωζζει ηο Ανϊηαηο 
Σςμβοωλιο Επιλογήρ Πποζυπικοω (Α.Σ.Ε.Π), για ηην απψδειξη άπιζηηρ, 
πολω καλήρ, καλήρ ή μέηπιαρ γνϊζηρ αγγλικήρ, γαλλικήρ, γεπμανικήρ, 
ιζπανικήρ, πυζικήρ και ιηαλικήρ γλϊζζαρ. 

3.  Την με απ. ππυη. 3844/24-8-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΖ14653ΠΣ-ΘΧΦ) Απψθαζη 
πεπί Οπιζμοω ηος Διεςθςνηή ηηρ Διεωθςνζηρ Ππυηοβάθμιαρ 
Εκπαίδεςζηρ υρ ςπεςθωνος ηοποθέηηζηρ, απαζσψληζηρ και 
μιζθοδοζίαρ ηυν εκπαιδεςηικϊν πος απαζσολοωνηαι ζηην οικεία 
Διεωθςνζη Ππυηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ ζηο πλαίζιο ηηρ εν λψγυ 
Ππάξηρ. 

4. Το με απιθμ. Ππυη.  Φ32/12515/16-10-2018   έγγπαθο ηηρ  Π.Δ.Ε. με 
θέμα «Κενά Εκπαιδεςηικϊν ηος Σσολείος Εςπυπαφκήρ Παιδείαρ (ΣΕΠ) 
Ηπακλείος». 

5. Το γεγονψρ ψηι ζηο Σσολείο Εςπυπαφκήρ Παιδείαρ Ηπακλείος 
δημιοςπγήθηκαν δωο κενέρ (2) θέζειρ εκπαιδεςηικϊν.     

 
 Καλεί ηοςρ ενδιαθεπψμενοςρ μψνιμοςρ/ερ  και αναπληπυηέρ/ηπιερ  
εκπαιδεςηικοωρ κλάδος ΠΕ 79 (Μοςζικήρ) να ςποβάλοςν ζσεηικέρ αιηήζειρ.    
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ΠΡΟΟΝΣΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ  
Οι  ενδιαθεπψμενοι εκπαιδεςηικοί θα ππέπει να έσοςν άριζηη ή πολύ καλή  
γνώζη  ζε  μία ηοςλάσιζηον απψ ηιρ ακψλοςθερ ξένερ γλϊζζερ: αγγλική, 
γαλλική ή γερμανική.  
 
Σε πεπίπηυζη ωπαπξηρ πολλϊν ενδιαθεπψμενυν, θα ληθθοων ςπψτη ηα 
παπακάηυ κπιηήπια:  
1.Διάπκεια διδακηικήρ πποχπηπεζίαρ ζε Εςπυπαφκά Σσολεία 
2.Διάπκεια διδακηικήρ πποχπηπεζίαρ,  
3. Μεηαπηςσιακοί ηίηλοι ζποςδϊν ειδίκεςζηρ ή ζηιρ επιζηήμερ ηηρ αγυγήρ, 
4. Γνϊζη Η/Υ  
 
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ  
• Οι ενδιαθεπψμενοι καλοωνηαι να ςποβάλοςν αίηηζη- δήλυζη πποηίμηζηρ 
απψ ηην Πέμπηη   18-10-2018  έως ηην Γεσηέρα 22-10-2018   και ώρα  
14:00 ζηην  Δ/νζη Π.Ε. Ηπακλείος  
 
• Οι εκπαιδεςηικοί πος πληποων ηιρ πποχποθέζειρ θα βεβαιϊζοςν με 
ςπεωθςνη δήλυζη ηοςρ ηην ωπαπξη ηυν πποζψνηυν, και θα ηα πποζκομίζοςν 
ηο ζςνηομψηεπο ζηη ΔΘ.ΠΕ Ηπακλείος.  
 
 
 
 
 

   Ο  Αναπληπυηήρ   Δ/νηήρ Π.Ε. Ηπακλείος 
   
   
   

                                                    Μπεπκοωηηρ Ανηϊνιορ  
 
 
 
 
  
 


		2018-10-18T14:48:01+0300




