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Πρόσληψη ωροµισθίων εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία
της Ρωσικής, και της Τουρκικής γλώσσας στα Γυµνάσια
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ αρ. 1917/8 Σεπτεµβρίου 2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ 107361/∆2(1)/2009
Πρόσληψη ωροµισθίων εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της
Ρωσικής, και της Τουρκικής γλώσσας στα Γυµνάσια
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) «∆οµή
και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄) «Ενιαίο
Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και
άλλες διατάξεις»
3. Την υπ’ αριθµ. 54530/Γ2/2.6.2005 υπουργική απόφαση
όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθµ. 85970/Γ2/29.8.2006
και 89409/Γ2/8.7.2008 υπουργικές αποφάσεις.
4. Το γεγονός ότι η πρόσληψη των ωροµισθίων
αυτών έχει εγκριθεί µε την υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.
10/235/18738/12.8.2009 απόφαση της Επιτροπής της
Π.Υ.Σ. 33/2006 (αρθρο 2 παρ. 1), αποφασίζουµε:
α. Για την εφαρµογή του πιλοτικού προγράµµατος
διδασκαλίας της Ρωσικής Γλώσσας στα σχολεία που
καθορίζονται µε την υπ’ αριθµ. 89409/Γ2/8.7.2008 υπουρ−
γική απόφαση προσλαµβάνονται ωροµίσθιοι εκπαιδευ−
τικοί που έχουν τα κάτωθι προσόντα:
• Πτυχίο Τµήµατος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτι−
σµού Παρευξείνιων Χωρών του ∆ηµοκριτείου Πανεπι−
στηµίου Θράκης µε ειδίκευση Ρωσική Γλώσσα, Φιλολο−
γία και Πολιτισµό της ηµεδαπής ή ισότιµο αντιστοίχου
ειδικότητας οµοταγούς ιδρύµατος της αλλοδαπής.
β. Για την εφαρµογή του πιλοτικού προγράµµατος
διδασκαλίας της Τουρκικής Γλώσσας στα σχολεία: 4°
Γυµνάσιο Ξάνθης, 6° Γυµνάσιο Ξάνθης, 1° Γυµνάσιο Κο−
µοτηνής, 2° Γυµνάσιο Κοµοτηνής και 4° Γυµνάσιο Κοµο−
τηνής προσλαµβάνονται ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί που

έχουν τα κάτωθι προσόντα:
• Πτυχίο Τµήµατος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων
Ασιατικών Σπουδών µε κατεύθυνση Τουρκικών Σπουδών
ή Πτυχίο Τµήµατος Γλώσσας και Φιλολογίας και Πο−
λιτισµού Παρευξείνιων Χωρών µε ειδίκευση Τουρκική
Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισµό Πανεπιστηµίου της
ηµεδαπής ή ισότιµο αντιστοίχου ειδικότητας οµοταγούς
ιδρύµατος της αλλοδαπής.
Η πρόσληψη των ανωτέρω εκπαιδευτικών γίνεται µε
απόφαση του ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθ−
µιας Εκπαίδευσης, στην έδρα του οποίου ανήκουν τα
πιλοτικά σχολεία. Οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις ∆ευτερο−
βάθµιας Εκπαίδευσης εκδίδουν προσκλήσεις ενδιαφέ−
ροντος, κατόπιν των οποίων οι υποψήφιοι υποβάλλουν
αιτήσεις για την πλήρωση των θέσεων.
γ. Κατά την πρόσληψη των ωροµισθίων εκπαιδευτι−
κών εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του
άρθρου 1 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄).
Σε κάθε περίπτωση προηγούνται κατά την πρόσληψη
οι κάτοχοι διδακτορικού και έπονται οι κάτοχοι µετα−
πτυχιακού διπλώµατος. Μεταξύ των υποψηφίων ιδίων
προσόντων λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία κτήσης του
βασικού πτυχίου ή η βαθµολογία αυτού σε περίπτωση
σύγχρονης λήψης του πτυχίου.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 4 Σεπτεµβρίου 2009
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