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ΘΕΜΑ: «Ρρόςκλθςθ εκπαιδευτικϊν για απόςπαςθ ςτα Ευρωπαϊκά Σχολεία για τα ςχ. ζτθ 2016-
17 και 2017-18» 
 
Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Τισ διατάξεισ των παραγράφων  9, 10, 11 και 12 του άρκρου 18 του Ν. 4027/2011 
«Ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτο εξωτερικό και άλλεσ διατάξεισ (ΦΕΚ 233/4-11-2011 τ. Α’) 
2. Τισ διατάξεισ του Ν.3025/2002 «Κφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ για το καταςτατικό των Ευρωπαϊκϊν 
Σχολείων» (ΦΕΚ τεφχοσ Α’ αρ.148 /25-6-2002) 
3. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74, τ. Α’, 26-3-2014), όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 24 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47, τ. Α’ 11-5-2015). 
4. Το Ρ.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39, τ. Α’) «Κακοριςμόσ των προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων 
του δθμοςίου τομζα», όπωσ ιςχφει. 
5. Το Ρ.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116, τ. Α’) Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, 
Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν. 
6. Τθν με αρ. Φ. 821/703Κ/54179/Z1 14/05/2012  (ΦΕΚ 1714,τ. Β’/16-5-2012) Υπουργικι 
απόφαςθ  με κζμα: «Κακοριςμόσ προςόντων, όρων, κριτθρίων, οργάνων, τρόπου επιλογισ, 
διαδικαςίασ απόςπαςθσ προςωπικοφ ςτα Ευρωπαϊκά Σχολεία και ςτα ςχολεία Διεκνϊν 
Οργανιςμϊν και διάρκεια αυτισ», όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει. 
7. Τον με αρικμό 2011-04-D-14-en-6 Κανονιςμό υπθρεςιακισ κατάςταςθσ των μελϊν του 
αποςπαςμζνου προςωπικοφ των Ευρωπαϊκϊν Σχολείων.  
6. Το άρκρο 27 του Γενικοφ Κανονιςμοφ των Ευρωπαϊκϊν Σχολείων (Ref: 2014-03-D-14-en-4) 
Orig: fr). 
8. Το άρκρο 36 (5) του Κανονιςμοφ υπθρεςιακισ κατάςταςθσ των μελϊν του αποςπαςμζνου 
προςωπικοφ των Ευρωπαϊκϊν Σχολείων (2011-04-D-14-en-6). 
9. Το αρ. πρωτ. 11/29-2-2016 ζγγραφο  του Επικεφαλισ τθσ Ελλθνικισ Αντιπροςωπείασ ςτα 
Ευρωπαϊκά Σχολεία με κζμα «Ρίνακασ κενϊν κζςεων εκπαιδευτικϊν για κάλυψθ με απόςπαςθ 
ςτα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το ςχολικό ζτοσ 2016-2017» 
10. Τθν αρ. 90267/Θ2/2-6-2010 (ΑΔΑ:7ΑΗ04653ΡΣ-ΚΦ4) Υ.Α. που αφορά ςτθ διακοπι 
απόςπαςθσ εκπαιδευτικοφ κλάδου ΡΕ70 από το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξζλλεσ ΙΙΙ. 
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Προκθρφςςουμε 
τθν πλιρωςθ με απόςπαςθ των εξισ κζςεων Α) εκπαιδευτικϊν ΡΕ70, ΡΕ03, ΡΕ04.04, ΡΕ08, 
ΡΕ11, Β) εκπαιδευτικϊν ςυμβοφλων και Γ) βιβλιοκθκονόμων που κενϊνονται ςτα Ευρωπαϊκά 
Σχολεία κατά τα ςχολικά ζτθ 2016-2017 και 2017-2018 ωσ εξισ: 
 

Ι. Α) Εκπαιδευτικοί για το ςχ. ζτοσ 2016-17 
Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ 
 
κλ. ΠΕ70 Δαςκάλων 
-Δφο (2) κζςεισ εκπαιδευτικϊν ςτο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξζλλεσ ΙΙΙ (από το ςχ. ζτοσ 2016-2017) 
-Τζςςερισ (4) κζςεισ εκπαιδευτικϊν ςτο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβοφργο ΙΙ (από το ςχ. ζτοσ 2016-2017) 
 
Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ 
 
κλ. ΠΕ03 Μακθματικϊν 
- Μία (1) κζςθ εκπαιδευτικοφ ςτο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξζλλεσ ΙΙΙ (από το ςχ. ζτοσ 2016-2017) 
-Μία (1) κζςθ εκπαιδευτικοφ MATH-PHYS ςτο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβοφργο ΙΙ (από το ςχ. ζτοσ 
2016-2017) 
Θ κζςθ αυτι αφορά εκπαιδευτικό κλάδου ΡΕ03 Μακθματικϊν, ο οποίοσ κα διδάξει και Φυςικι με βάςθ 
τισ ανάγκεσ του ςχολείου.  
 
κλ. ΠΕ04.04 Βιολόγων 
-Μία (1) κζςθ εκπαιδευτικοφ ςτο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβοφργο ΙΙ (από το ςχ. ζτοσ 2016-2017) 
Ο εκπαιδευτικόσ κα διδάξει και Χθμεία. 
 
κλ. ΠΕ08 Καλλιτεχνικϊν 
-Μία (1) κζςθ εκπαιδευτικοφ  ςτο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβοφργο ΙΙ (από το ςχ. ζτοσ 2016-2017) 
Ειδικότερα για τθ κζςθ αυτι ο/θ εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να γνωρίηει άριςτα Αγγλικά και Γαλλικά. 
 
κλ. ΠΕ11 Γυμναςτϊν 
-Μία (1) κζςθ εκπαιδευτικοφ ςτο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξζλλεσ ΙΙΙ (από το ςχ. ζτοσ 2016-2017)  
 

Β) Εκπαιδευτικοί φμβουλοι (Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ) 
Βλ. αρμοδιότθτεσ: http//www.eursc.eu 

- Μία (1) κζςθ εκπαιδευτικοφ ςυμβοφλου ςτο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξζλεσ ΙΙΙ (από το ςχ. ζτοσ 2016-
2017) 

Γ) Βιβλιοκθκονόμοι 
- Μία (1) κζςθ βιβλιοκθκονόμου ςτο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβοφργο ΙΙ (από το ςχ. ζτοσ 2016-2017) 
 
Θ φπαρξθ των ανωτζρω κζςεων δεν αποτελεί δζςμευςθ για τθν τοποκζτθςθ εκπαιδευτικϊν ςε αυτζσ 
κακότι κζςεισ εκπαιδευτικϊν  ςτα Ευρωπαϊκά Σχολεία μπορεί να καταργθκοφν ι να δθμιουργθκοφν ςε 
οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι μετά από αποφάςεισ των αρμοδίων οργάνων των Ευρωπαϊκϊν Σχολείων. 
Πποιεσ κζςεισ των παραπάνω ειδικοτιτων κενωκοφν το ςχ. ζτοσ 2017-18 ςε οποιοδιποτε Ευρωπαϊκό 
Σχολείο κα καλυφκοφν από τον πίνακα που κα καταρτιςκεί το 2016. 
 

ΙΙ. ΠΡΟΟΝΣΑ – ΟΡΟΙ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΠΑΗ 
 

1. Υποψιφιοι για απόςπαςθ ςτισ ανωτζρω κζςεισ είναι μόνιμοι δθμόςιοι εκπαιδευτικοί Α/κμιασ και 
Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ που ζχουν άριςτθ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ ςτθν οποία λειτουργοφν τα 
ςχολεία αυτά ι και μιασ από τισ γλϊςςεσ αγγλικι, γαλλικι, γερμανικι, όταν αυτι δεν είναι θ γλϊςςα τθσ 
χϊρασ απόςπαςισ τουσ και αυξθμζνα τυπικά προςόντα. 
2. Ειδικότερα, ςτθ διαδικαςία επιλογισ κα γίνουν δεκτοί εκπαιδευτικοί που πλθροφν τισ παρακάτω 

προχποκζςεισ: 
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A) Ζχουν άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ, γαλλικισ ι γερμανικισ, που αποδεικνφεται από τθν κτιςθ: 
1) πτυχίου ξζνθσ γλϊςςασ και φιλολογίασ ι Ρτυχίο Ξζνων Γλωςςϊν Μετάφραςθσ και Διερμθνείασ ΑΕΙ τθσ 
θμεδαπισ ι αντίςτοιχο και ιςότιμο ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ, ι 2) πτυχίου προπτυχιακό ι μεταπτυχιακό 
δίπλωμα ι διδακτορικό δίπλωμα οποιουδιποτε ιδρφματοσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ 
αναγνωριςμζνου από τον ΔΟΑΤΑΡ ι 3) κρατικοφ πιςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2 κατά το 
αρ. 13, παρ. 19α του Ν.3149/2003, ι 4) απολυτθρίου τίτλου αντίςτοιχου των ελλθνικϊν ςχολείων 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, εφόςον ζχει αποκτθκεί μετά από κανονικι φοίτθςθ τουλάχιςτον ζξι ετϊν 
ςτθν αλλοδαπι.  
Βάςει των ανωτζρω για τθ διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ τθσ γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ κακϊσ και των μζχρι 
ςιμερα προςκομιςκζντων ςτο ΑΣΕΡ, από τουσ οικείουσ φορείσ, βεβαιωτικϊν εγγράφων γίνονται δεκτά, 
πζραν του Κρατικοφ Ριςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ, τα εξισ πιςτοποιθτικά: 
 
i) ΑΓΓΛΙΚΑ   Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2):  

 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Ρανεπιςτθμίου CAMBRIDGE 

 BULATS English Language Test, Βακμολογία 90-100, του Ρανεπιςτθμίου CAMBRIDGE 

 INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge 
Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia ,IELTS Australia, με 
βακμολογία από 8,5 και άνω.  

 ECPE – EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Ρανεπιςτθμίου 
MICHIGAN. 

  LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5. PROFICIENT COMMUNICATION. του EDEXCEL ι PEARSON 
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 – PROFICIENT COMMUNICATION  του EDEXCEL ι EDEXCEL LEVEL 3 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C2) 

 ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY 
COLLEGE LONDON. 

 CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) 
.MASTERY και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken).MASTERY 
(Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL ESOL- MASTERY και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL. 
MASTERY (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ). 

 EDI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL JETSET LEVEL 7 (CEF C2) ι PEARSON EDI LEVEL 
3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C2). 

 PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (ΕΝΟΤΘΤΕΣ: READING, WRITING, LISTENING, SPEAKING με βακμό 
«Distinction» ι «Credit»). 

 OCNW CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL AT LEVEL 3 (COMMON EUROPEAN FRAMEWORK 
EQUIVALENT LEVEL C2) (μζχρι 31-8-2009). 

 ASCENTIS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C2). 

 ESB LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL ALL MODES (COUNCIL OF EUROPE LEVEL C2) 

 MICHIGAN STATE UNIVERSITY –CERTIFICATE OF ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY (MSU-CELP): 
CEF C2. 

 TEST OF INTERACTIVE ENGLISH, C2 LEVEL. 

 NOCN LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (C2). 

 AIM AWARDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (C2) (Ενότθτεσ: Listening, Reading, 
Writing, Speaking). 

 LRN LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF 2) 
 
ii) ΓΑΛΛΙΚΑ  Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2): 

 Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.  

 Ριςτοποιθτικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ι DALF C2.  

 DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μζχρι το 1999 ο τίτλοσ του 
διπλϊματοσ ιταν: DIPLOME D’ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II)}.  

 DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).  
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 CERTIFICAT V.B.L.T., NIVEAU PROFESSIONNEL του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ. 

 CERTIFICAT DE COMPETENCES LINGUISTIQUES ΤΟΥ INSTITUT SUPERIEUR DES LANGUES VIVANTES 
(ISLV), DEPARTEMENT DE FRANCAIS ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ ΤΘΣ ΛΙΕΓΘΣ –ΕΡΙΡΕΔΟ C2 
 
Σθμείωςθ: Για τα πιςτοποιθτικά παλαιοτζρων ετϊν τα οποία δεν αναγράφονται ςτο παρόν, απαιτείται 
βεβαίωςθ, από τον οικείο φορζα (Γαλλικό Ινςτιτοφτο Ακθνϊν. Υπθρεςία Εξετάςεων), για το επίπεδο του 
πιςτοποιθτικοφ.  
 
iii) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2):  

 GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROBES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (ΕΝΟΤΘΤΕΣ: LESEN, HÖREN, 
SCHREIBEN, SPRECHEN) ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ GOETHE. 

 Ριςτοποιθτικό GROSSES DEUTSCΘES SPRACHDIPLOM (GDS), ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ LUDWIG-
MAXIMILIAN ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ GOETHE (ΜΕΧΙ 31-12-2011). 

 KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Ρανεπιςτθμίου Ludwig Maximilian του Μονάχου 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ GOETHE (ΜΕΧΙ 31-12-2011). 

 ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ GOETHE (ΜΕΧΙ 31-12-2011). 

 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2 (ΕΝΟΤΘΤΕΣ: LESEN, HÖREN, 
SCHREIBEN, SPRECHEN) 

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. ,PROFESSIONALES LEBEN του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ. 
 

Β) Ζχουν επταετι τουλάχιςτον αναγνωριςμζνθ διδακτικι υπθρεςία ωσ διδακτικό προςωπικό τθσ οικείασ 
βακμίδασ, μζχρι τισ 31 Αυγοφςτου του 2016. 
 
Γ) Δεν ζχουν υπθρετιςει, για οποιονδιποτε λόγο, με απόςπαςθ ςε ςχολεία ι ςε Ανϊτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρφματα του εξωτερικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των Ευρωπαϊκϊν Σχολείων. 
 
Δ) Ειδικότερα, οι υποψιφιοι για τθ κζςθ βιβλιοκθκονόμου πρζπει να ζχουν γνϊςεισ μεκόδου 
οργάνωςθσ και διαχείριςθσ βιβλιοκθκϊν, κακϊσ και πολφ καλι γνϊςθ τθσ χριςθσ των θλεκτρονικϊν 
μζςων πλθροφόρθςθσ που κα αποδεικνφονται με ςχετικά δικαιολογθτικά (πτυχίο Α.Ε.Ι.– πτυχίο Τ.Ε.Ι. 
βιβλιοκθκονομίασ ι μεταπτυχιακό βιβλιοκθκονομίασ ι ειδικά ςεμινάρια για οργάνωςθ βιβλιοκικθσ 
κακϊσ και θλεκτρονικι διαχείριςθ πλθροφόρθςθσ). 

 
2. Θ διάρκεια τθσ απόςπαςθσ των εκπαιδευτικϊν, εκπαιδευτικϊν ςυμβοφλων και βιβλιοκθκονόμων ςτα 

Ευρωπαϊκά Σχολεία διαρκεί μζχρι 9 ζτθ. 
      Θ κθτεία υποδιαιρείται ςε 3 περιόδουσ :  

 μία πρϊτθ περίοδο δφο ετϊν. Κατά τθ διάρκεια του δεφτερου ζτουσ κα πραγματοποιείται 
αξιολόγθςθ,  

 μία δεφτερθ περίοδο τριϊν ετϊν. Κατά τθ διάρκεια του πζμπτου ζτουσ κα πραγματοποιείται μια 
άλλθ αξιολόγθςθ,  

 μία τρίτθ περίοδο τεςςάρων ετϊν.  
Ωσ εκ τοφτου, θ θλικία και τα χρόνια υπθρεςίασ του υποψθφίου κα πρζπει να του επιτρζπουν τθν 
εκπλιρωςθ μιασ πλιρουσ πενταετίασ. 
Ο χρόνοσ απόςπαςθσ του εκπαιδευτικοφ, ςε κάκε περίπτωςθ, λογίηεται από τθν ζναρξθ του πρϊτου 
ζτουσ απόςπαςθσ, ανεξάρτθτα από το χρόνο ανάλθψθσ υπθρεςίασ του εκπαιδευτικοφ(άρκρο 29 ,2011-
04-D-14-fr-2, Κανονιςμόσ υπθρεςιακισ κατάςταςθσ των μελϊν του αποςπαςμζνου προςωπικοφ των 
Ευρωπαϊκϊν Σχολείων). 

ΙΙΙ. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ 
φμφωνα με το άρκρο 27 του Γενικοφ Κανονιςμοφ των Ευρωπαϊκϊν χολείων (Ref.: 2014-03-D-14-en-4  
Orig.: FR) οι Εκπαιδευτικοί Σφμβουλοι υποχρεοφνται να βοθκοφν τον Διευκυντι του Σχολείου και το 
εκπαιδευτικό προςωπικό α) ςε διοικθτικά και β) ςε εκπαιδευτικά κζματα.  
Συγκεκριμζνα, ςτουσ Εκπαιδευτικοφσ Συμβοφλουσ δίδεται θ δυνατότθτα, πζραν των διοικθτικϊν 
κακθκόντων,  να παρζχουν και εκπαιδευτικό ζργο, όπωσ κακορίηεται ςτο άρκρο 36 (5) του κανονιςμοφ 
του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ των Ευρωπαϊκϊν χολείων (Regulation for Members of the seconded 
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staff -2011-04-D-14-en-5), με τον όρο ότι πλθροφν τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ και διακζτουν τα 
ανάλογα ακαδθμαϊκά προςόντα. Τα κακικοντα αυτά ανατίκενται από τον Διευκυντι του Σχολείου κατά 
τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ. Θ κζςθ του Εκπαιδευτικοφ Συμβοφλου αφορά επί το πλείςτον ςε 
αρμοδιότθτεσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ και δεν ζχει ςχζςθ με κακικοντα Σχολικοφ Συμβοφλου. 
 

ΙV. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
Τα κριτιρια επιλογισ για τθν απόςπαςθ εκπαιδευτικϊν, εκπαιδευτικϊν ςυμβοφλων και 
βιβλιοκθκονόμων ςτα Ευρωπαϊκά Σχολεία και ςτα ςχολεία των Διεκνϊν Οργανιςμϊν διακρίνονται ςε 
τρεισ κατθγορίεσ και αποτιμϊνται ςυνολικά μζχρι 100 αξιολογικζσ μονάδεσ ωσ εξισ:  
 
Α. Επιςτθμονικι και παιδαγωγικι κατάρτιςθ και ςυγκρότθςθ  

Σίτλοσ Μονάδεσ 

α) Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευςθσ ι ςτισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ 
8 
 

Διδακτορικό δίπλωμα μθ ςυναφζσ προσ τθν ειδικότθτα 3 

β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευςθσ (master) ι άλλο ιςότιμο ι ςτισ 
επιςτιμεσ τθσ αγωγισ 

5 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευςθσ (master) ι άλλο ιςότιμο μθ ςυναφζσ 
προσ τθν ειδικότθτα 

2  

Στην περίπτωςη που ο υποψήφιοσ ζχει διδακτορικό και master ςυναφή  ςτην ίδια επιςτήμη 
μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό. 
Στην περίπτωςη που ο υποψήφιοσ ζχει πζραν του ενόσ διδακτορικοφ ή μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ 
μοριοδοτείται μόνο το ζνα 

γ) Κατοχι και άλλου πανεπιςτθμιακοφ πτυχίου ειδικότθτασ ι ςτισ επιςτιμεσ 
τθσ αγωγισ 

3 

δ) Δθμοςιευμζνθ αξιόλογθ ςυγγραφικι εργαςία 3  

ε) Γνϊςθ δεφτερθσ  ξζνθσ γλϊςςασ  
    

 

     Αγγλικά – γαλλικά-γερμανικά  
 ι τθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ζδρασ του ςχολείου 
i) επίπεδο Γ2 

6 

ii) επίπεδο Β2 4 

ςτ) Γνϊςθ τρίτθσ ξζνθσ γλϊςςασ   

Αγγλικά –γαλλικά –γερμανικά ι τθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ζδρασ του 
ςχολείου 
i) επίπεδο Γ2 

5 

ii) επίπεδο Β2 
 

3 

 η )Άλλεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

i) επίπεδο Γ2 3 

ii) επίπεδο Β2 2 

Για τθν ίδια γλϊςςα μοριοδοτείται μόνο το ανϊτερο επίπεδο. Η 
γλωςςομάθεια και για τισ τρείσ γλϊςςεσ εργαςίασ αποδεικνφεται με την 
κατοχή των προαναφερθζντων τίτλων (παράγραφος ΙΙ. Α του παρόντος). 

 

θ) Ριςτοποιθτικό γνϊςθσ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ: μοριοδοτείται το 
ανϊτερο επίπεδο. 

 

i) Α’ Επίπεδο 1 

ii) Β’ Επίπεδο 2 

Α. ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
Με την παρατήρηςη ότι για τα ςημεία ε, ςτ, η, λαμβάνεται υπόψη το 
ανϊτερο επίπεδο δηλαδή 6, 5, 2 μονάδεσ αντίςτοιχα για το Α Μερικό 
Σφνολο των 35 μονάδων 

35 
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Β. Τπθρεςιακι κατάςταςθ και διδακτικι εμπειρία 
1. Εκπαιδευτικοί -Βιβλιοκθκονόμοι 

 Μονάδεσ 

α) Διδακτικι υπθρεςία (ωσ διδακτικό προςωπικό) πζρα από τθν 
απαιτοφμενθ επταετία 1 μονάδα για κάκε επιπλζον ζτοσ 

μζχρι 11  

β) Διδακτικό ζργο ςε ΑΕΙ-ΤΕΙ γνωςτικϊν αντικειμζνων ςυναφϊν τθσ 
ειδικότθτάσ τουσ ι αυτϊν των Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ ι ςτθ 
μετεκπαίδευςθ εκπαιδευτικϊν 1 μονάδα για κάκε ζτοσ  

μζχρι 4 
 

γ) Θ αποδεδειγμζνθ ςυμμετοχι ςε τακτικζσ μορφζσ εκδθλϊςεων του 
ςχολικοφ βίου (κεατρικζσ, πολιτιςτικζσ, περιβαλλοντικζσ, αγωγισ υγείασ 
κ.α.) κακϊσ και δραςτθριοτιτων εφαρμογισ καινοτόμων 
προγραμμάτων 

μζχρι 3 

Β. ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ μζχρι 18 

 
2. Εκπαιδευτικοί φμβουλοι 

 Μονάδεσ 

α) Διδακτικι υπθρεςία (ωσ διδακτικό προςωπικό) πζρα από τθν 
απαιτοφμενθ επταετία 1 μονάδα για κάκε επιπλζον ζτοσ 

μζχρι 10  

β) i)Διδακτικό ζργο ςε ΑΕΙ-ΤΕΙ γνωςτικϊν αντικειμζνων ςυναφϊν τθσ 
ειδικότθτάσ τουσ ι αυτϊν των Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ ι ςτθ 
μετεκπαίδευςθ εκπαιδευτικϊν 0,5 μονάδεσ για κάκε ζτοσ  

    ii) Αποδεδειγμζνθ εργαςιακι εμπειρία ςε δομζσ ςυμβουλευτικισ και 
ςυγκεκριμζνα: 

 1. υπθρεςία ςε κζςθ Σχολικοφ Συμβοφλου 
 2. υπθρεςία ςε κζςθ Υπευκφνου Κζντρου Διαφοροδιάγνωςθσ, Διάγνωςθσ 
και Υποςτιριξθσ (ΚΕ.Δ.Δ.Υ). 
3. υπθρεςία ςε κζςθ Υπευκφνου Αγωγισ Υγείασ 
4. υπθρεςία ςε κζςθ υπευκφνου Συμβουλευτικϊν Στακμϊν Νζων 
5. υπθρεςία ςε κζςθ υπευκφνου ΣΕΡ-ΚΕ.ΣΥ.Ρ (Σχολικοφ Επαγγελματικοφ 

Ρροςανατολιςμοφ-Κζντρου Συμβουλευτικισ και Ρροςανατολιςμοφ), 0,5 
μονάδεσ για κάκε ζτοσ (μζχρι 2,5 μονάδεσ) 

μζχρι 5 
 

γ) Θ αποδεδειγμζνθ ςυμμετοχι ςε τακτικζσ μορφζσ εκδθλϊςεων του 
ςχολικοφ βίου (κεατρικζσ, πολιτιςτικζσ, περιβαλλοντικζσ, αγωγισ υγείασ 
κ.α.) κακϊσ και δραςτθριοτιτων εφαρμογισ καινοτόμων 
προγραμμάτων 

μζχρι 3 

Β. ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ μζχρι 18 

 
Γ. υνζντευξθ  
 

 Μονάδεσ 

α)Γνϊςθ των ξζνων γλωςςϊν ςτον προφορικό λόγο μζχρι 24 

i) Θ γνϊςθ πρϊτθσ ξζνθσ γλϊςςασ  μζχρι  8 

ii) Θ γνϊςθ δεφτερθσ γλϊςςασ επικοινωνίασ μζχρι   8 

iii) Θ γνϊςθ τρίτθσ  γλϊςςασ επικοινωνίασ μζχρι  8 

Ρροαπαιτοφμενο: 5 μονάδεσ ςτθν πρϊτθ ξζνθ γλϊςςα  

Ο υποψήφιοσ οφείλει να δεςμευτεί να μάθει τη γλϊςςα τησ χϊρασ 
ζδρασ του Σχολείου. 

 

 

β)  
Θ Συνζντευξθ ςτοχεφει ςτθ διαμόρφωςθ μιασ πιο ολοκλθρωμζνθσ εικόνασ για τισ 
ικανότθτεσ και τον επαγγελματιςμό του εκπαιδευτικοφ 

μζχρι 23 



7 

 

Ο υποψιφιοσ πρζπει να μπορεί να αποδεικνφει ότι κατζχει ικανότθτεσ: 
i) ςτο ςχεδιαςμό, τον προγραμματιςμό και τθν αξιολόγθςθ των μακθςιακϊν     
επιλογϊν πάντα ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ςπουδϊν που     εφαρμόηουν τα 
Ευρωπαϊκά Σχολεία. 
ii) ςτθν αξιοποίθςθ διαφοροποιθμζνθσ και ευζλικτθσ διδακτικισ μεκοδολογίασ, 
ϊςτε να διαχειρίηεται αποτελεςματικά πολυπολιτιςμικά μακθςιακά 
περιβάλλοντα. 
iii) ςτθ διαπολιτιςμικι επικοινωνία και ςτθν καινοτόμο δράςθ. 
iv) ςυνεργατικότθτασ (με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ τθσ μακθςιακισ κοινότθτασ) 
και 
v) αυτόνομθσ επαγγελματικισ εξζλιξθσ (ςυμμετοχι ςε επαγγελματικι 
επιμόρφωςθ). 
Κατά τθ ςυνζντευξθ δφναται να ςυμμετζχει ςτθν επιτροπι αξιολόγθςθσ ο 
Διευκυντι του Ευρωπαϊκοφ Σχολείου, ςτο οποίο ζχει προκθρυχκεί θ κζςθ για τθν 
οποία ενδιαφζρεται ο εκπαιδευτικόσ. Τα ζξοδα μετακίνθςθσ του Διευκυντι κα 
καλφπτονται από το Ευρωπαϊκό Σχολείο. 

Γ. ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ μζχρι 47 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Α+Β+Γ: 
35+18+47(24+23)=100 

 
V. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 

 
Α. Πςοι από τουσ δθμόςιουσ εκπαιδευτικοφσ Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ επικυμοφν να 
αποςπαςτοφν ςτισ ανωτζρω κενζσ κζςεισ των Ευρωπαϊκϊν Σχολείων από το ςχολικό ζτοσ 2016-2017 ι 
2017-2018 πρζπει να υποβάλουν τθν επιςυναπτόμενθ αίτθςθ ζωσ και τθν 10θ Αυγοφςτου 2016. Σο 
εμπρόκεςμο τθσ αίτθςθσ κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία και τθ ςφραγίδα αποςτολισ τθσ αίτθςθσ 
με τα δικαιολογθτικά μζςω ταχυδρομείου. 
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποςτείλουν  ςτθ διεφκυνςθ: ΔΙΠΟΔΕ ΞΜ, Σμιμα Β’, Ανδρζα 
Παπανδρζου 37, ΣΚ. 15180 Μαροφςι, ςε φάκελο Α4 τα κάτωκι ομαδοποιθμζνα ςε υποενότθτεσ με τθν 
ακόλουκθ ςειρά: 
1) Αίτθςθ ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ, Φφλλο Μθτρϊου Ροιότθτασ (ςφμφωνα με το 
επιςυναπτόμενο υπόδειγμα) και πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν, τα οποία κα χορθγοφνται από 
τθ Διεφκυνςθ ςτθν οποία ανικει ο ενδιαφερόμενοσ εκπ/κόσ. 
2)  Βιογραφικό ςθμείωμα 
Συνιςτάται να χρηςιμοποιείται το Βιογραφικό Σημείωμα « Europass ». 
(Για τη διευκόλυνςή ςασ , μπορείτε να ανατρζξετε ςτην ιςτοςελίδα           
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads.csp) 
3)  αντίγραφα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, μετεκπαίδευςθσ, επιμόρφωςθσ ι άλλων ςχετικϊν πτυχίων που 
τυχόν ζχει αποκτιςει ο υποψιφιοσ  
4) φωτοτυπία του επικυρωμζνου πρωτότυπου τίτλου των ξζνων γλωςςϊν, ςυνοδευόμενθ από 
φωτοτυπία τθσ νομότυπθσ επικυρωμζνθσ μετάφραςισ τουσ από τον αρμόδιο φορζα 
5) δθμοςιευμζνεσ ςυγγραφικζσ εργαςίεσ, τισ οποίεσ ςυνοδεφει ξεχωριςτόσ ςυγκεντρωτικόσ πίνακασ.   
6) βεβαίωςθ διδακτικοφ ζργου ςε ΑΕΙ, ΤΕΙ γνωςτικϊν αντικειμζνων ςυναφϊν τθσ ειδικότθτάσ τουσ ι 
αυτϊν των Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ ι ςτθ μετεκπαίδευςθ εκπαιδευτικϊν 
7) ςυμμετοχι ςε τακτικζσ μορφζσ εκδθλϊςεων του ςχολικοφ βίου (κεατρικζσ, πολιτιςτικζσ, 
περιβαλλοντικζσ, αγωγισ υγείασ κ.α., κακϊσ και δραςτθριοτιτων καινοτόμων προγραμμάτων, τισ οποίεσ 
ςυνοδεφει ξεχωριςτόσ ςυγκεντρωτικόσ πίνακασ. 
8) όποιο άλλο ςτοιχείο που, ςφμφωνα με τα δεδομζνα που περιγράφονται ανωτζρω, κα βοθκιςει τθν 
επιτροπι αξιολόγθςθσ για αντικειμενικι και αξιοκρατικι κρίςθ 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads.csp
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9) (για τθ κζςθ εκπαιδευτικοφ ςυμβοφλου) βεβαίωςθ άςκθςθσ κακθκόντων ςχολικοφ ςυμβοφλου,  
υπευκφνου Κζντρου Διαφοροδιάγνωςθσ, Διάγνωςθσ και Υποςτιριξθσ (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), υπευκφνου Αγωγισ 
Υγείασ, υπευκφνου Συμβουλευτικϊν Στακμϊν Νζων, υπευκφνου ΣΕΡ-ΚΕΣΥΡ 
 
Για τουσ τίτλουσ ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ χρειάηεται φωτοτυπία του 
επικυρωμζνου πρωτότυπου τίτλου ςπουδϊν ςυνοδευόμενθ από φωτοτυπία τθσ επίςθμθσ μετάφραςθσ 
του τίτλου και φωτοτυπία αναγνϊριςθσ του τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΡ, ςφμφωνα με το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 
74, τ. Α’, 26-03-2014).  
 
Β. Ανυπόγραφεσ αιτιςεισ δεν γίνονται δεκτζσ. Υποψιφιοσ ο οποίοσ υποβάλλει ανυπόγραφθ αίτθςθ 
αποκλείεται από τθν περαιτζρω διαδικαςία.  
 
Γ. Οι εκπαιδευτικοί που βρίςκονται ςτο εξωτερικό, κα πρζπει επίςθσ να υποβάλουν ςτθ ΔΙΡΟΔΕ ΞΜΣ, τα 
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά μζςα ςτθν ίδια προκεςμία (10/8/2016).  
 
Με τθν παροφςα πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ ανακαλείται θ με αρ. πρωτ. Φ.350.8 /9/116804/Ε3/21-
07-2015 (προθγοφμενθ πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για απόςπαςθ ςτα Ευρωπαϊκά χολεία). Οι δφο 
κζςεισ εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ 03 και ΠΕ 19/20 ςτο Ευρωπαϊκό χολείο Βρυξζλλεσ ΙV και  
εκπαιδευτικοφ κλάδου ΠΕ05 ςτο Ευρωπαϊκό χολείο Λουξεμβοφργο ΙΙ καταργοφνται. Οι 
εναπομείναςεσ κζςεισ εκπαιδευτικϊν κλάδου ΠΕ 70 και κλάδου ΠΕ 04.04 ςτο Ευρωπαϊκό χολείο 
Λουξεμβοφργο ΙΙ επαναπροκθρφςςονται με τθν παροφςα προκιρυξθ. 

Οι υποψιφιοι κλάδων ΠΕ 70 και ΠΕ 04.04, οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτθςθ ςτθν προθγοφμενθ 
πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ (Φ.350.8 /9/116804/Ε3/21-07-2015)  δφνανται να λάβουν μζροσ ςτθν νζα 
διαδικαςία υπό τθν προχπόκεςθ να υποβάλλουν μόνο νζα αίτθςθ, επικαιροποιθμζνο πιςτοποιθτικό 
υπθρεςιακϊν μεταβολϊν και φφλλο μθτρϊου Εκπαιδευτικοφ από τθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ ςτθν 
οποία ανικουν και άλλα τυχόν δικαιολογθτικά που αποκτικθκαν μετά τον Ιοφλιο του 2015. ε 
περίπτωςθ που οι εν λόγω υποψιφιοι δεν αποςτείλουν τα ανωτζρω δικαιολογθτικά κα αποκλείονται 
από τθ νζα διαδικαςία. 
 
 

      Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 
 
 

           ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΙΛΗ 
 
 
 
 
 
 
υνθμμζνα  
1.  Ρίνακασ Διανομισ 
2. Αίτθςθ απόςπαςθσ 
3. Φφλλο Μθτρϊου Ροιότθτασ 
 
Εςωτερικι Διανομι 
1. Γραφείο κ. Υπουργοφ 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργοφ 
3. Γραφείο Γεν. Γραμματζα 
4. Γενικι Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ 
5. Γραφείο Επικοινωνίασ και Ρλθροφόρθςθσ Ρολιτϊν (ΓΕΡΟ) 
6. Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ 
7. Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ 
8. ΔΙΡΟΔΕ ΞΜΣ, Τμιμα Β’ 


