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ΑΞΝΦΑΠΖ
ΘΔΚΑ:
«Ρποποποίηζη
ηηρ
με
απιθμ.
Φ.32/9019/01.09.2022
(ΑΓΑ:
ΩΡΦΝ46ΚΡΙΖ-Λ08) Απόθαζηρ Ξπόζλητηρ Αναπληπυηών Δκπαιδεςηικών ΞΔ και
ΓΔ, Ξλήποςρ και Κειυμένος Ωπαπίος με ζύμβαζη οπιζμένος σπόνος,
αγγλόθυνυν ημημάηυν διδαζκαλίαρ ξένηρ ή μηηπικήρ γλώζζαρ εκηόρ ηηρ
Δλληνικήρ, ηος Πσολείος Δςπυπαφκήρ Ξαιδείαρ Ζπακλείος, για ηο ζσολικό έηορ
2022-2023»
Έρνληαο ππόςε :
1.

Ρνπ Λ.4622/2019 (ΦΔΘ 133/Ρ.Α΄) "Δπηηειηθό θξάηνο: Νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη
δηαθάλεηα ηεο Θπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθώλ νξγάλσλ θαη ηεο θεληξηθήο δεκόζηαο
δηνίθεζεο", όπσο ηζρύεη.

2.

Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3376/05 (ΦΔΘ 191/02.08.2005/Ρ.Α΄) «Ίδξπζε Πρνιείνπ
Δπξσπατθήο Ξαηδείαο» όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην Λ3577/07 (ΦΔΘ 130/08.06.2007).

3.

Ρν Ξ.Γ. 81/2019 (ΦΔΘ 119/Ρ.Α΄) "Πύζηαζε, ζπγρώλεπζε, κεηνλνκαζία θαη θαηάξγεζε
πνπξγείσλ θαη θαζνξηζκόο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο - Κεηαθνξά ππεξεζηώλ θαη
αξκνδηνηήησλ κεηαμύ πνπξγείσλ".

4.

Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ. 1566/1985 (ΦΔΘ 167/Ρ.Α΄), όπσο ζπκπιεξώζεθε
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Λ.4521/2018 (ΦΔΘ 38/Ρ.Α').

5.

Ρηο δηαηάμεηο ηεο κε αξηζκ 81651/Ε2/18.08.2005 .Α. (ΦΔΘ 1158/Ρ.Β΄/19.08.2005)
«Πύλζεζε, θαζνξηζκόο ζέζεσλ……..ηνπ Πρνιείνπ Δπξσπατθήο Ξαηδείαο», όπσο
ηξνπνπνηήζεθε
κε ηελ ΑΠ 373/157788/Ε2/08.12.2008 ΘΑ (ΦΔΘ 2559
/Ρ.Β΄/18.12.2008).

6.

Ρελ ππ’ αξηζκ. 82335/Ε2/22.08.2005 .Α., όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε
κε
ηηο
ππ’
αξηζκ.
85659/Ε2/31.08.2005
(ΦΔΘ
1280/Ρ.Β΄/13.09.2005),
36296/Ε2/10.04.2006
(ΦΔΘ520/Ρ.Β΄/27.04.2006,
70462/Z2/12.07.2006
(ΦΔΘ
1025/Ρ.Β’/31.07.2006) & Α.Π.377/65936/Ε2/21.06.2007 (ΦΔΘ1074/Ρ.Β΄/29.06.2007)
.Α.

7.

Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ.1 παξ 1 θαη αξζ. 5 ηεο κε αξηζκ 82521/Ε2/23.08.2005 .Α. (ΦΔΘ
1173/Ρ.Β΄/24.08.2005) «Έλαξμε θαη ιήμε ζρνιηθνύ έηνπο ζην Πρνιείν Δπξσπατθήο
Ξαηδείαο……θαη Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΠΔΞ».

8.

Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 2, ηεο 88843/Ε2/07.09.2005 .Α., «Οργάνωζη εκπαιδεσηικού
προγράμμαηος …………..και καθοριζμός τορηγούμενων πιζηοποιηηικών και ηίηλων».
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9.

Ρηο
δηαηάμεηο
ηεο
κε
αξηζκ.
ΑΠ
28/89010/Ε2/07.07.2008
.Α
(ΦΔΘ
1407/Ρ.Β΄/17.07.2008) «Δπέθηαζε ιεηηνπξγίαο Πρνιείνπ Δπξσπατθήο Ξαηδείαο».

10. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ.1 παξ 1 θαη αξζ. 5 ηεο κε αξηζκ. ΑΠ 179/84525/Ε2/27.06.2008
.Α. (ΦΔΘ 1444/Ρ.Β΄/23.07.2008) «Έλαξμε θαη ιήμε ζρνιηθνύ έηνπο ζην Πρνιείν
Δπξσπατθήο Ξαηδείαο……ηνπ θύθινπ Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ ΠΔΞ».
11. Ρε κε αξηζκ. Φ353.1/324/105657/δ1/16.10.2002 .Α (ΦΔΘ 1340/Ρ.Β’/16.10.2002)
άξζξν 3 (παξ.2, εδαθ. Δ), κε ζέκα: «Θαζνξηζκόο ησλ εηδηθόηεξσλ θαζεθόλησλ θαη
αξκνδηνηήησλ ησλ πξντζηακέλσλ ησλ πεξηθεξεηαθώλ ππεξεζηώλ Ξ.Δ θαη Γ.Δ…», όπσο
ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα.
12. Ρελ κε αξηζ. Φ.351.1/11/48020/Δ3/28.03.2019 (ΑΓΑ: ΥΥΡΖ4653ΞΠ-ΒΓ3)
πνπξγηθή
Απόθαζε
κε
ζέκα:
«Ρνπνζέηεζε
Ξεξηθεξεηαθώλ
Γηεπζπληώλ
Δθπαίδεπζεο».
13. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 375 ηνπ Λ.4957/2022, κε ζέκα ηελ παπάηαζη ηηρ
θηηείαρ ηυν ςπηπεηούνηυν Ξεπιθεπειακών Γιεςθςνηών Δκπαίδεςζηρ (ΦΔΘ
141/Ρ.Α΄/21.07.2022)
14. Ρε κε αξ. πξση. 78177/Ζ2/24.06.2022 (ΑΓΑ: ΨΜΓΙ46ΚΡΙΖ-ΦΙΞ),
Ξποκήπςξη ηηρ ΓΗΞΝΓΔ ηος ΞAIΘ, κε ζέκα: «Ξξόζθιεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ ειιελόθσλσλ θαη
αγγιόθσλσλ ηκεκάησλ ηνπ Ξξσηνβάζκηνπ θαη Γεπηεξνβάζκηνπ Θύθινπ ηνπ Πρνιείνπ
Δπξσπατθήο Ξαηδείαο Ζξαθιείνπ, γηα ην ζρνιηθό έηνο 2022-2023».
15. Ρε κε αξηζκ. 98365/H2/04.08.2022 (ΑΓΑ:9Δ3Θ46ΚΡΙΖ-ΟΣΚ) Απόθαζε ηεο
Γηεύζπλζεο Γηεζλώλ, Δπξσπατθώλ Θεκάησλ, Ξαηδείαο, Νκνγελώλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο
Δθπαίδεπζεο
ηνπ
ΞΑΗΘ
κε
ζέκα
«Θύπυζη
πινάκυν
εκπαιδεςηικών
Ξπυηοβάθμιος και Γεςηεποβάθμιος Θύκλος ηος Πσολείος Δςπυπαφκήρ
Ξαιδείαρ Ζπακλείος».
16. Ρε κε αξηζκ. 103157/Δ1/25.08.2022 απόθαζε ηεο πνπξγνύ Ξαηδείαο κε ζέκα:
«Θαηανομή πιζηώζευν 5.380 εκπαιδεςηικών (αναπληπυηών και υπομιζθίυν)
Α΄/θμιαρ και Β΄/θμιαρ Δκπ/ζηρ και μελών Διδικού Δκπαιδεςηικού και
Βοηθηηικού Ξποζυπικού (Δ.Δ.Ξ. & Δ.Β.Ξ.) ζσολικού έηοςρ 2022-2023 ηος
Πςγσπημαηοδοηούμενος Πκέλοςρ ηος Ξπογπάμμαηορ Γημοζίυν Δπενδύζευν».
17. Tν έξγν κε Θσδηθό έξγνπ 2019ΠΔ44520000 θαη ηίηιν «Ξληπυμή αναπληπυηών και
υπομιζθίυν εκπαιδεςηικών, καθώρ και Διδικού Δκπαιδεςηικού και Βοηθηηικού
Ξποζυπικού (ΔΔΞ-ΔΒΞ) ηος ποςπγείος Ξαιδείαρ και Θπηζκεςμάηυν βάζει
ηος απ. 390 ηος Λ.4957/2021 (Α΄141), Ξ.Θ. 2014ΠΔ04700000», πνπ έρεη
εγθξηζεί ζηε Ππιινγηθή Απόθαζε Έξγσλ (ΠΑΔ) 445/2 κε ηελ αξηζκ. πξση.
79183/05.08.2022 (ΑΓΑ:ΤΖΙΘ46ΚΡΙΟ-ΞΔ3) απόθαζε ηνπ θππνπξγνύ Αλάπηπμεο
θαη Δπελδύζεσλ θαη ρξεκαηνδνηείηαη από ην Ππγρξεκαηνδνηνύκελν Πθέινο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
18. Ρν κε αξηζκ. 2/79319/ΓΞΓΘ/04-11-2019 έγγξαθν ηνπ Γ.Ι.Θ., κε ζέκα «Έγθξηζε
πξόζιεςεο εθπαηδεπηηθώλ κε ζύκβαζε ΗΓΝΣ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο έηνπο
2019-2020 κε ρξεκαηνδόηεζε από ην Ππγρξεκαηνδνηνύκελν Πθέινο ηνπ ΞΓΔ»,
ζύκθσλα κε ην νπνίν δελ απαηηείηαη ε έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο
ηνπ άξζξνπ 2, παξ.1 ηεο κε αξ. 33/2006 Ξ..Π. (Α΄ 280), όπσο ηζρύεη.
19. Ρελ κε εκεξνκελία 29/08/2022 αίηεζε ηεο θαο Θαζκηξιή Καξίαο (κε αξηζκό
εηζεξρόκελνπ ζην πξσηόθνιινπ ηεο ΞΓΔ 8856/29.08.2022) πνπ αθνξά ζηελ
απόζπξζε ηεο ππνςεθηόηεηάο ηεο από ηνπο πηλάθεο ησλ αλαπιεξσηώλ ηνπ
αγγιόθσλνπ ηκήκαηνο, γηα ηηο ζέζεηο δηδαζθαιίαο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο.
20. Ρν κε εκεξνκελία 29/08/2022 e-mail ηεο θαο Βόγθει-Ρδαληαξνιάθε Ιπδίαο-ΛαηαιίαοΚέιαλη (κε αξηζκό εηζεξρόκελνπ ζην πξσηόθνιινπ ηεο ΞΓΔ 8857/29.08.2022) πνπ
αθνξά ζηελ απόζπξζε ηεο ππνςεθηόηεηάο ηεο από ηνπο πηλάθεο ησλ αλαπιεξσηώλ
ηνπ αγγιόθσλνπ ηκήκαηνο, γηα ηηο ζέζεηο δηδαζθαιίαο ηεο Γαιιηθήο γιώζζαο.
21. Ρν κε εκεξνκελία 29/08/2022 e-mail ηνπ θνπ Κπαζηάθε Κηράιε (κε αξηζκό
εηζεξρόκελνπ ζην πξσηόθνιινπ ηεο ΞΓΔ 8858/29.08.2022) πνπ αθνξά ζηελ
απόζπξζε ηεο ππνςεθηόηεηάο ηεο από ηνπο πηλάθεο ησλ αλαπιεξσηώλ ηνπ
αγγιόθσλνπ ηκήκαηνο, γηα ηε ζέζε δηδαζθαιίαο ηεο Ξιεξνθνξηθήο.
22. Ρν κε εκεξνκελία 29/08/2022 e-mail ηεο θαο Ρζηώλνπ Γήκεηξαο (κε αξηζκό
εηζεξρόκελνπ ζην πξσηόθνιινπ ηεο ΞΓΔ 8868/29.08.2022) πνπ αθνξά ζηελ
απόζπξζε ηεο ππνςεθηόηεηάο ηεο από ηνπο πηλάθεο ησλ αλαπιεξσηώλ ηνπ
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αγγιόθσλνπ ηκήκαηνο, γηα ηηο ζέζεηο δηδαζθαιίαο ΓΔ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, ΓΔ
Φπζηνγλώζηε ή Γεσιόγνπ ζηα Αγγιηθά θαη ΓΔ Φπζηνγλώζηε ή Γεσιόγνπ ζηα Γαιιηθά.
23. Ρν κε εκεξνκελία 30/08/2022 e-mail ηεο θαο Ππληπράθε Αζελάο (κε αξηζκό
εηζεξρόκελνπ ζην πξσηόθνιινπ ηεο ΞΓΔ 8894/30.08.2022) πνπ αθνξά ζηελ
απόζπξζε ηεο ππνςεθηόηεηάο ηεο από ηνπο πηλάθεο ησλ αλαπιεξσηώλ ηνπ
αγγιόθσλνπ ηκήκαηνο, γηα ηηο ζέζεηο δηδαζθαιίαο ηεο Γεξκαληθήο γιώζζαο.
24. Ρν κε εκεξνκελία 31/08/2022 e-mail ηεο θαο Γαιαλάθε Καξηάλλαο (κε αξηζκό
εηζεξρόκελνπ ζην πξσηόθνιινπ ηεο ΞΓΔ 8945/31.08.2022) πνπ αθνξά ζηελ
απόζπξζε ηεο ππνςεθηόηεηάο ηεο από ηνπο πηλάθεο ησλ αλαπιεξσηώλ ηνπ
αγγιόθσλνπ ηκήκαηνο, γηα ηηο ζέζεηο δηδαζθαιίαο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο.
25. Ρν κε εκεξνκελία 01/09/2022 e-mail ηεο θαο Πθαιίδε Δκκαλνπέιιαο (κε αξηζκό
εηζεξρόκελνπ ζην πξσηόθνιινπ ηεο ΞΓΔ 9007/01.09.2022) πνπ αθνξά ζηελ
απόζπξζε ηεο ππνςεθηόηεηάο ηεο από ηνπο πηλάθεο ησλ αλαπιεξσηώλ ηνπ
αγγιόθσλνπ ηκήκαηνο, γηα ηηο ζέζεηο δηδαζθαιίαο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο.
26. Ζ κε αξηζκ. Φ.32/9019/01.09.2022 (ΑΓΑ: ΥΡΦΝ46ΚΡΙΖ-Λ08) Απόθαζε ηεο ΞΓΔ
Θξήηεο κε ζέκα: «Ξξόζιεςε Αλαπιεξσηώλ Δθπαηδεπηηθώλ ΞΔ θαη ΓΔ, Ξιήξνπο θαη
Κεησκέλνπ Υξαξίνπ κε ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ, αγγιόθσλσλ ηκεκάησλ
δηδαζθαιίαο μέλεο ή κεηξηθήο γιώζζαο εθηόο ηεο Διιεληθήο, ηνπ Πρνιείνπ Δπξσπατθήο
Ξαηδείαο Ζξαθιείνπ, γηα ην ζρνιηθό έηνο 2022-2023».
27. Ρν κε εκεξνκελία 02/09/2022 κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηεο αλαπιεξώηξηαο
ππνδηεπζύληξηαο ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ Θύθινπ ηνπ ΠΔΞ.
28. Ρηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ ΠΔΞ Ζξαθιείνπ.

ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ
Ρξνπνπνηνύκε ηελ κε αξηζκ. κε αξηζκ. Φ.32/9019/01.09.2022 (ΑΓΑ: ΥΡΦΝ46ΚΡΙΖ-Λ08)
Απόθαζε ηεο ΞΓΔ Θξήηεο κε ζέκα: «Ξξόζιεςε Αλαπιεξσηώλ Δθπαηδεπηηθώλ ΞΔ θαη ΓΔ,
Ξιήξνπο θαη Κεησκέλνπ Υξαξίνπ κε ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ, αγγιόθσλσλ ηκεκάησλ
δηδαζθαιίαο μέλεο ή κεηξηθήο γιώζζαο εθηόο ηεο Διιεληθήο, ηνπ Πρνιείνπ Δπξσπατθήο
Ξαηδείαο Ζξαθιείνπ, γηα ην ζρνιηθό έηνο 2022-2023» κόλν σο πξνο ην κέξνο πνπ αθνξά ην
σξάξην εξγαζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ FIORILLO EDUARDO ηνπ ROSARIO, εηδηθόηεηαο
ΗΡΑΙΗΘΖΠ ΓΙΥΠΠΑΠ, από 10 ζε 13 δηδαθηηθέο ώξεο.
Θαηά ηα ινηπά ε κε αξηζκ. Φ.32/9019/01.09.2022 (ΑΓΑ: ΥΡΦΝ46ΚΡΙΖ-Λ08) Απόθαζε,
ηζρύεη σο έρεη.

Ν ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝΠ ΓΗΔΘΛΡΖΠ
ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΟΖΡΖΠ

ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΘΑΟΡΠΩΛΑΘΖΠ

ΘΝΗΛ.:
1. Γηεύζπλζε Ξαηδείαο Νκνγελώλ, Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, Δπξσπατθώλ Πρνιείσλ & Κεηνλνηηθώλ
Πρνιείσλ, Ρκήκα Γ΄ Δπξσπατθώλ Πρνιείσλ
2. Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΞΑ, Ρνκέαο Ξαηδείαο, Κνλάδα Β1
3. Πρνιείν Δπξσπατθήο Ξαηδείαο Ζξαθιείνπ
4. Δλδηαθεξόκελν Δθπαηδεπηηθό
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