
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε η υπ. Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου θα 
προσληφθούν ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία της Ρωσικής και της 
Τουρκικής γλώσσας στα Γυμνάσια που έχουν τα κάτωθι προσόντα:

• Πτυχίο Τμήματος Γλώσσας φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκη με ειδίκευση Ρωσική Γλώσσα, Φιλολογία 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 Κομοτηνής, 2° Γυμνάσιο 
Κομοτηνής και 4° Γυμνάσιο Κομοτηνής προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί 
που έχουν τα κάτωθι προσόντα:

• Πτυχίο Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Συγχρόνων Ασιατικών Σπουδών με 
κατεύθυνση Τουρκικών Σπουδών ή: Πτυχίο Τμήματος Γλώσσας και Φιλολογίας και 
Πολιτισμού 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 Διευθυντή της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην έδρα του οποίου ανήκουν τα 
πιλοτικά σχολεία. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδουν 
προσκλήσεις ενδιαφέροντος, κατόπιν των οποίων οι υποψήφιοι υποβάλλουν αιτήσεις 
για την πλήρωση των θέσεων.

γ. Κατά την πρόσληψη των ωρομισθίων εκπαιδευτικών εφαρμόζονται οι διατάξεις 
της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2Ο03 (ΦΕΚ 267 τ.Α΄) και οι διατάξεις 
του άρθρου 17 του Ν.3402/2005 (ΦΕΚ 258 τ.Α΄).

δ. Οι πτυχιούχοι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται να 
προσκομίσουν Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου 
σχολείου ή στην περίπτωση που δεν διαθέτουν το απολυτήριο αυτό, πιστοποιητικό 
για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο 
χορηγείται από (i) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Δ') ή (Μ) την Επιτροπή 
του άρθρου 14 παρ. 10 του ν. 1566/1985 (Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης).

Σε κάθε περίπτωση προηγούνται κατά την πρόσληψη οι κάτοχοι διδακτορικού και 
έπονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος. Μεταξύ των υποψηφίων ιδίων 
προσόντων λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κτήσης του βασικού πτυχίου ή η 
βαθμολογία αυτού σε περίπτωση σύγχρονης λήψης του πτυχίου.)



Πληροφορίες: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης:

Μπρωκούμη 30 67100 Ξάνθη, τηλ.25410-20559,24510-28053 ,φαξ. 25410-22860.

 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης:

Στ.Κυριακίδη 91 69100 Κομοτηνή, τηλ. 25310-84381, φαξ. 25310-28469

 


