
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αριθμ. 109917/Θ2  
Προκήρυξη για την πρόσληψη αναπληρωτή/

τριας εκπαιδευτικού τουρκικής φιλολογίας στο 

Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης.

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Τoυ άρθρου 4 του ν. 2621/1998 «Ρύθμιση θεμάτων 

οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136),

β) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 «Για την 
πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση 
ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς 
και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο 
του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 65),

γ) του π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κεί-
μενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που 
αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης και των λοιπών Προσώπων Δημοσίου Δικαί-
ου» (Α΄ 191),

δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

ε) του π.δ. 83/2019 με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

στ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).

2. Την υπό στοιχεία 58334/Ζ2/2002 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Σύν-
θεση διδακτικού προσωπικού Ιεροσπουδαστηρίων» 
(Β΄ 1128).

3. Την υπό στοιχεία 29733/Ζ2/2006 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και της 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Σύ-
σταση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών στα Ιερο-
σπουδαστήρια» (Β΄ 1271).

4. Την υπό στοιχεία ΑΣ177/54894/Ζ2 Α.Σ. 163/2008 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Καθορισμός προσόντων των εκπαιδευ-
τικών του αραβόγλωσσου και τουρκόγλωσσου προ-
γράμματος των Ιεροσπουδαστηρίων Κομοτηνής και 
Εχίνου Ξάνθης» (Β΄ 898).

5. Την υπό στοιχεία 133896/Θ2/7.8.2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Πρόσληψη αναπληρωτών μουσουλμάνων θεολόγων 
και μουσουλμάνων εκπαιδευτικών της αραβικής και 
τουρκικής γλώσσας στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδα-
στήρια Θράκης» (Β΄ 2811).

6. Την υπό στοιχεία 104312/Ε1/27.8.2021, απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί κατα-
νομής πιστώσεων 4.700 εκπαιδευτικών (αναπληρωτών 
και ωρομίσθιων) του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων.

7. Την υπό στοιχεία 112350/Θ2/7.9.2020 (Β΄  3769) 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
για το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσουλμανικών Ιε-
ροσπουδαστηρίων Θράκης.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005 - Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

9. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/570/107757/B1/3.9.2021 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν.  4270/2014 (Α΄  143), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.  6 του άρθρου 10 
του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα 
απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:

Την κάλυψη μίας (1) κενής θέσης εκπαιδευτικού κλά-
δου ΠΕ Τουρκικής Φιλολογίας στο Μουσουλμανικό 
Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης, με σχέση εργασίας ορι-
σμένου χρόνου διάρκειας ενός διδακτικού έτους και 
καλούμε όποιον/α επιθυμεί να υποβάλει αίτηση πρό-
σληψης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η πρόσληψη του/της αναπληρωτή/τριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ Τουρκικής Φιλολογίας στο Μουσουλμανικό 
Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης θα γίνει με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδο-
νίας-Θράκης, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής επιλογής και εφόσον έχουν ληφθεί υπόψη 
οι τίτλοι σπουδών, η γενική μόρφωση, η ικανότητα να ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά του/της καθήκοντα στα 
Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης, καθώς και η έφεση να υπηρετήσει σε αυτά και να συμμετέχει δημι-
ουργικά στις δραστηριότητές τους. Προς διαμόρφωση πληρέστερης γνώμης, η επιτροπή μπορεί να προσκαλέσει 
τον/την ενδιαφερομένο/η σε συνέντευξη.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης πρόσληψης αναπληρωτή/τριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ Τουρκικής Φιλολογίας 
έχουν Έλληνες/ίδες πολίτες που είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης, με εκπαιδευτική εμπειρία 
τουλάχιστον ενός έτους στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης, της Ξάνθης ή/και Κομοτηνής, εφόσον: 
α) δεν είναι συνταξιούχοι από οποιονδήποτε φορέα και αν έχουν συνταξιοδοτηθεί, β) δεν απολύθηκαν από θέση 
δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποι-
νής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιό-
τητά τους, ή ότι, σε αντίθετη περίπτωση, έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση, γ) δε διώκονται ποινικά ή δεν 
έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα ή έγκλημα και δ) δεν έχουν οιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή 
ειδική διάταξη, για πρόσληψη στο Δημόσιο.

Η σύμβαση εργασίας μπορεί να καταγγελθεί από την υπηρεσία οποτεδήποτε για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στα άρθρα 53 και 55 του π.δ. 410/1988 (Α΄ 191) ή αν ο/η εκπαιδευτικός διώκεται ποινικά ή αν έχει 
καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετή-
σιας ζωής. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, μετά από αιτιολογημένη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής επιλογής. Η λύση της 
σύμβασης εργασίας επέρχεται από την κοινοποίηση της απόφασης στον/ην εργαζόμενο/η.

Οι υποψήφιοι/ιες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά 
προσόντα (ουσιαστικά και πρόσθετα) όπως αυτά προσδιορίζονται ακολούθως.

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Πτυχίο Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών με κατεύθυνση Τουρκικών Σπου-
δών ή

• Πτυχίο Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών με ειδίκευση Τουρκικής Γλώσσας, 
Φιλολογίας και Πολιτισμού Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή

• Πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο με τα ανωτέρω, ιδρύματος της αλλοδαπής. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτη-
το το Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου.

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που έχουν τα ανωτέρω τυπικά προσόντα καλούνται να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης με 
τα παρακάτω επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση πρόσληψης ως αναπληρωτής/τρια, η οποία επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσης.
2) Δήλωση εν γνώσει των συνεπειών του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία επισυνάπτεται στο παράρτημα της 

παρούσης, με τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (Σημείωση: οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να είναι αρμοδίως 

αναγνωρισμένοι, μεταφρασμένοι και επικυρωμένοι). Θα συνεκτιμηθούν τυχόν πρόσθετα προσόντα (μεταπτυχια-
κοί τίτλοι σπουδών, γνώση ξένων γλωσσών και νέων τεχνολογιών).

4) Βιογραφικό σημείωμα το οποίο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια του περιεχομένου του, στο 
οποίο θα αναφέρονται οι σπουδές, συγγραφικό και λοιπό έργο, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν την 
πρόσληψή τους στο Ιεροσπουδαστήριο.

5) Οποιοδήποτε πιστοποιητικό, βεβαίωση, συστατική επιστολή από το οποίο θα προκύπτει η καταλληλότητα για 
τη διδασκαλία σε Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Θράκης.

6) Βεβαίωση που συνυπογράφεται από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή του οικείου Μουσουλμανικού Ιε-
ροσπουδαστηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 και από την οποία να προκύπτει η εκπαιδευτική 
εμπειρία του υποψηφίου στη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας.

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ/ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι σχετικές αιτήσεις θα υποβληθούν στο Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας  - Θράκης είτε αυτοπρόσωπα είτε με 
ταχυδρομική αποστολή έως και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη αναπληρωτή/τριας εκπαιδευτικού. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων 
κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου. Το Γραφείο Μειονοτικής Εκπαί-
δευσης, επιπρόσθετα των δικαιολογητικών που κατατίθενται από τους αιτούντες, οφείλει να αναζητήσει αυτεπάγ-
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γελτα α) αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν εμπίπτουν στα αναφερόμενα κωλύματα 
του άρθρου 8 του ν. 3528/2007, β) για τους άρρενες αιτούντες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, από 
το οποίο να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από 
αυτές.

Η προθεσμία είναι αποκλειστική και δε θα δοθεί καμία παράταση.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θρά-

κης, στην οποία αποστέλλεται η παρούσα, καλείται να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της προς ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων και προκειμένου να εκκινήσει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 8 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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