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Ηράκλειο 30-08-2021 
   Αριθμ. πρωτ. Φ32/7742 

 
 
 
 
 
 

 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόςληψη Αναπληρωτϊν Πλήρουσ και Μειωμζνου 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 
Ηρακλείου, για το ςχολικό ζτοσ 2021-22» 
 
 
Ζχοντασ υπόψη : 
1. Σου Ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό κράτοσ: Οργάνωςη, λειτουργία και διαφάνεια τησ 

Κυβζρνηςησ, των κυβερνητικϊν οργάνων και τησ κεντρικήσ δημόςιασ διοίκηςησ", όπωσ 
ιςχεφει. 

2. 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). 

3. Σο Π.Δ. 81/2019 (Α' 119) "φςταςη, ςυγχϊνευςη, μετονομαςία και κατάργηςη 
Τπουργείων και καθοριςμόσ των αρμοδιοτήτων τουσ - Μεταφορά υπηρεςιϊν και 
αρμοδιοτήτων μεταξφ Τπουργείων". 

4. Σισ διατάξεισ του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 (Α' 167), όπωσ ςυμπληρϊθηκε με τισ 
διατάξεισ του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 (Α' 38). 

5. 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). 

6. 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..  

7.  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». 

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

9. 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». 
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   ΑΠΟΦΑΗ 
  

  

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ ΣΟ ΟΡΘΟ 
Θράκλειο, 30-08-2021 

O Περ/κοσ Δ/ντησ Εκπ/ςησ Κρήτησ  
 

Εμμανοφηλ Καρτςωνάκησ 
 

ΑΔΑ: 62Ο246ΜΤΛΗ-ΜΝΥ



10. 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». 

11. 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. 

12. Σην με αριθ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΣΘ4653Π-ΒΔ3) Τπουργική 
Απόφαςη με θζμα: «Σοποθζτηςη Περιφερειακϊν Διευθυντϊν Εκπαίδευςησ». 

13. Ση με αρ. πρωτ. 86749/Η2/16-6-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΗ246ΜΣΛΘ-974), Προκήρυξη τησ ΔΙΠΟΔΕ 
του ΤΠAIΘ, με θζμα: «Προκήρυξη πλήρωςησ θζςεων εκπαιδευτικϊν των ελληνόφωνων 
και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κφκλου του χολείου 
Ευρωπαϊκήσ Παιδείασ Θρακλείου». 

14. Ση με αριθμ. 103216/H2/24-08-2021 (ΑΔΑ:Ω0ΗΜ46ΜΣΛΘ-ΓΘΗ) Απόφαςη τησ Διεφθυνςησ 
Διεθνϊν, Ευρωπαϊκϊν Θεμάτων, Παιδείασ, Ομογενϊν και Διαπολιτιςμικήσ Εκπαίδευςησ 
του ΤΠΑΙΘ με θζμα «Κφρωςη πίνακα εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου 
Κφκλου του χολείου Ευρωπαϊκήσ Παιδείασ Θρακλείου». 

15. Ση με αριθμ. 104312/Ε1/27-08-2021 απόφαςη τησ Τπουργοφ Παιδείασ με θζμα: 
«Κατανομή πιςτϊςεων 4.700 εκπαιδευτικϊν (αναπληρωτϊν και ωρομιςθίων) Α/θμιασ 
και Β/θμιασ Εκπ/ςησ και μελϊν Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ και Βοηθητικοφ Προςωπικοφ 
(Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.) ςχολικοφ ζτουσ 2021-2022 του υγχρηματοδοτοφμενου κζλουσ του 
Προγράμματοσ Δημοςίων Επενδφςεων. 

16. Tο ζργο με Κωδικό ζργου 2019Ε44520000 και τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτϊν και 
ωρομιςθίων εκπαιδευτικϊν, καθϊσ και Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ και Βοηθητικοφ 
Προςωπικοφ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Τπουργείου Παιδείασ και Θρηςκευμάτων βάςει του αρ. 176 
του Ν.4823/2021 (Αϋ136), Π.Κ. 2014Ε04700000», που ζχει εγκριθεί ςτη υλλογική 
Απόφαςη Ζργων (ΑΕ) 445/2 με την αριθμ. πρ. 93223/24-8-2021 (ΑΔΑ:ΨΛΗΕ46ΜΣΛΡ-
ΘΦΛ) απόφαςη του Τφυπουργοφ Ανάπτυξησ και Επενδφςεων και χρηματοδοτείται από 
το υγχρηματοδοτοφμενο κζλοσ του Προγράμματοσ Δημοςίων Επενδφςεων του 
Τπουργείου Παιδείασ και Θρηςκευμάτων. 

17. Σο με αριθμ. 2/79319/ΔΠΓΚ/04-11-2019 ζγγραφο του Γ.Λ.Κ., με θζμα «Ζγκριςη 
πρόςληψησ εκπαιδευτικϊν με ςφμβαςη ΙΔΟΧ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ ζτουσ 
2019-2020 με χρηματοδότηςη από το υγχρηματοδοτοφμενο κζλοσ του ΠΔΕ», ςφμφωνα 
με το οποίο δεν απαιτείται η ζκδοςη τησ εγκριτικήσ απόφαςησ τησ Επιτροπήσ του άρθρου 
2, παρ.1 τησ με αρ. 33/2006 Π.Τ.. (Αϋ 280), όπωσ ιςχφει. 

18. Σο με ημερομηνία 20-08-2021 email του κ. Μπελενιϊτη Επαμεινϊνδα Παναγιϊτη με την 
απόςυρςη τησ υποψηφιότητασ του από τουσ πινάκεσ των αναπληρωτϊν του 
αγγλόφωνου τμήματοσ για τισ θζςεισ του εκπαιδευτικοφ μουςικήσ. 

19. Σο με ημερομηνία 23-08-2021 email του κ. Καραγιϊργου Πάνου-Δημητρίου με την 
απόςυρςη τησ υποψηφιότητασ του από τουσ πινάκεσ των αναπληρωτϊν του 
αγγλόφωνου τμήματοσ για τη θζςη του εκπαιδευτικοφ Φυςικϊν Επιςτημϊν. 

20. Σο με ημερομηνία 27-08-2021 email τησ κ. Μαρκατάτου με την απόςυρςη τησ 
υποψηφιότητασ τησ από τουσ πινάκεσ των αναπληρωτϊν του αγγλόφωνου τμήματοσ για 
τισ θζςεισ του εκπαιδευτικοφ γερμανικήσ και αγγλικήσ γλϊςςασ. 

21. Σο με ημερομηνία 27-08-2020 email τησ κ. Χαϊμαλά με την απόςυρςη τησ 
υποψηφιότητασ τησ από τουσ πινάκεσ των αναπληρωτϊν του αγγλόφωνου τμήματοσ για 
τισ θζςεισ του εκπαιδευτικοφ Φυςικϊν Επιςτημϊν και εκπαιδευτικοφ μαθημάτων 
γεωγραφίασ ςτην αγγλική γλϊςςα. 

22. Σο με ημερομηνία 29-08-2021 email τησ κ. Φφκα με την απόςυρςη τησ υποψηφιότητασ 
τησ από τουσ πινάκεσ των αναπληρωτϊν του αγγλόφωνου τμήματοσ για τισ θζςεισ του 
εκπαιδευτικοφ γερμανικήσ γλϊςςασ. 

23. Σο με ημερομηνία 30-08-2021 ζγγραφο του χολείου Ευρωπαϊκήσ Παιδείασ  Θρακλείου, 
για τισ ανάγκεσ για την πρόςληψη αναπληρωτϊν ςτο αγγλόφωνο τμήμα του ΕΠ 
Θρακλείου.   

24. Σην ανάγκη για άμεςη ςτελζχωςη του ΕΠ Θρακλείου. 
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ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

 

Προςλαμβάνουμε τουσ παρακάτω εκπαιδευτικοφσ ωσ εξήσ: 

 

Α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕ ΠΛΗΡΟΤ ΩΡΑΡΙΟΤ: 

1) ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΤ, για τη θζςη νηπιαγωγοφ, ςτον κφκλο 

Προςχολικήσ αγωγήσ (νηπιαγωγείο) του Αγγλόφωνου τμήματοσ. 

2) WATSON MIHAILIDIS GERALDINE ANN του DEAN, για τη θζςη νηπιαγωγοφ, ςτον κφκλο 

Προςχολικήσ αγωγήσ (νηπιαγωγείο) του Αγγλόφωνου τμήματοσ. 

3) ΧΡΟΝΙΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΙΩΑΝΝΘ, για τη θζςη δαςκάλασ τάξησ, ςτον κφκλο 

Πρωτοβάθμιασ εκπαίδευςησ (δημοτικό ςχολείο) του Αγγλόφωνου τμήματοσ. 

4) ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΡΙΣΙΑΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ, για τη θζςη δαςκάλασ τάξησ, ςτον κφκλο 

Πρωτοβάθμιασ εκπαίδευςησ (δημοτικό ςχολείο) του Αγγλόφωνου τμήματοσ.  

5) TRAYES EMILY ALLYN του RICHARD, για τη θζςη δαςκάλασ τάξησ, ςτον κφκλο 

Πρωτοβάθμιασ εκπαίδευςησ (δημοτικό ςχολείο) του Αγγλόφωνου τμήματοσ. 

6) ΚΑΜΙΡΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, για τη θζςη του εκπαιδευτικοφ Αγγλικήσ γλϊςςασ 

ςτον κφκλο Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ του Αγγλόφωνου τμήματοσ. 

7) ΜΑΚΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ του ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ, για τη θζςη του εκπαιδευτικοφ Αγγλικήσ 

γλϊςςασ ςτον κφκλο Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ του Αγγλόφωνου τμήματοσ. 

8) ΧΛΙΑΒΩΡΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΤ, για τη θζςη του εκπαιδευτικοφ Αγγλικήσ 

γλϊςςασ ςτον κφκλο Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ του Αγγλόφωνου τμήματοσ. 

9) CULLEN PAUL του ERIC VINCENT, για τη θζςη εκπαιδευτικοφ Αγγλικήσ γλϊςςασ ςτον 

κφκλο Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ του Αγγλόφωνου τμήματοσ. 

10) DENIER  PASCALΕ του ROBERT, για τη θζςη εκπαιδευτικοφ Γαλλικήσ γλϊςςασ ςτον κφκλο 

Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ του Αγγλόφωνου τμήματοσ. 

11) BOCHU CHRISTINE του ALFRED, για τη θζςη του εκπαιδευτικοφ Γαλλικήσ γλϊςςασ ςτον 

κφκλο Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ του Αγγλόφωνου τμήματοσ. 

12) ΒΟΓΚΕΛ ΣΖΑΝΣΑΡΟΛΑΚΗ ΛΤΔΙΑ ΝΑΣΑΛΙΑ ΜΕΛΑΝΙ του ΟΛΙΒΕΡ, για τη θζςη του 

εκπαιδευτικοφ Γαλλικήσ γλϊςςασ ςτον κφκλο Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ του Αγγλόφωνου 

τμήματοσ. 

13) ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΗΑΧΑΡΙΑ, για τη θζςη του εκπαιδευτικοφ Γερμανικήσ 

γλϊςςασ ςτον κφκλο Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ του Αγγλόφωνου τμήματοσ. 

14) ΤΝΣΤΧΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, για τη θζςη του εκπαιδευτικοφ Γερμανικήσ 

γλϊςςασ ςτον κφκλο Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ του Αγγλόφωνου τμήματοσ. 

15) ΧΑΣΖΟΠΟΤΛΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΤ, για τη θζςη του εκπαιδευτικοφ Γερμανικήσ 

γλϊςςασ ςτον κφκλο Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ του Αγγλόφωνου τμήματοσ. 

16) IBANEZ LOPEZ KARINA του MOISES, για τη θζςη του εκπαιδευτικοφ Ιςπανικήσ γλϊςςασ 

ςτον κφκλο Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ του Αγγλόφωνου τμήματοσ. 

17) ΜΗΡΣΟΠΟΤΛΟ ΣΕΦΑΝΟ ΚΕΤ του ΑΝΔΡΕΑ, για τη θζςη Μαθηματικοφ ςτον κφκλο 

Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ του Αγγλόφωνου τμήματοσ. 

18) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του ΕΤΣΡΑΣΙΟΤ, για τη θζςη εκπαιδευτικοφ Φυςικϊν 

Επιςτημϊν ςτον κφκλο Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ του Αγγλόφωνου τμήματοσ.  
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19) ΑΡΚΟΤΛΗ ΚΤΡΙΑΚΗ του ΘΛΙΑ, για τη θζςη εκπαιδευτικοφ Καλλιτεχνικϊν ςτον κφκλο 

Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ του Αγγλόφωνου τμήματοσ. 

20) ΣΙΟΤΜΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ του ΙΩΑΝΝΘ, για τη θζςη εκπαιδευτικοφ Μουςικήσ ςτον 

κφκλο Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ του Αγγλόφωνου και ελληνόφωνου τμήματοσ. 

 

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟΤ ΩΡΑΡΙΟΤ: 

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

δζκα (10) ϊρεσ την εβδομάδα, ςτον κφκλο Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ του 

Αγγλόφωνου τμήματοσ. 

2) ΣΙΩΝΟΤ  ΔΗΜΗΣΡΑ του ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ, για τη διδαςκαλία μαθημάτων Γεωγραφίασ ςτην 

αγγλική και τη γαλλική γλϊςςα, για εννζα (12) ϊρεσ την εβδομάδα, ςτον κφκλο 

Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ του Αγγλόφωνου τμήματοσ.  

 

 
Οι προςλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουςιαςτοφν ςτο χολείο Ευρωπαϊκήσ Παιδείασ 

Ηρακλείου για ανάληψη υπηρεςίασ από τη Σετάρτη 01-09-2021 ζωσ και την Δευτζρα 06-09-

2021. 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 αγγλόφωνων τμημάτων Δ.Ε., ςτο 

χολείο Ευρωπαϊκήσ Παιδείασ Θρακλείου Κρήτησ μζχρι τη λήξη του διδακτικοφ ζτουσ του 

ΕΠ 2021-2022. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
              ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ 

 

 

            ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΡΣΩΝΑΚΗ 
 

ΚΟΙΝ: 1. Τ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/νςη Παιδείασ Ομογενϊν & 
Διαπολιτιςμικήσ Εκπ/ςησ Ευρωπαϊκϊν και 
Μειονοτικϊν χολείων. 
2. χολείο Ευρωπαϊκήσ Παιδείασ. 
3. Δ/ντή του ΕΠ, Εκκαθαριςτή Αποδοχϊν. 
4. Προςλαμβανόμενοι Εκπ/κοί. 

ΑΔΑ: 62Ο246ΜΤΛΗ-ΜΝΥ
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