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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 254/0056 (1)
*Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε−

νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξη/Υποέργο του Ε.Π. 
ΕΕΣ ΕΛΛΑΔΑ − ΚΥΠΡΟΣ/ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
ΕΠ ΕΕΣ Ελλάδα − Κύπρος.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ−
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 
Α΄ 267).

2. Τις διατάξεις του άρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του Ν. 3840/ 
2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτε−
λεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 53).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του Ν. 3492/2006 
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της 

χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού 
φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄210).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν.4024/27.10.2011 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015» (ΦΕΚ Α΄40/226/27−10−2011).

5. Την αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λειτουρ−
γίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 15 
Ν. 3614/2007)».

6. Την αριθμ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά 
με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υποστηρικτικών 
της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Ελέγχων 
κ.λπ. (Δ51 και Δ56).

7. Την αριθμ. 2/54497/0004/26−07−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1792) από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβα−
ση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με 
εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα 
Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενι−
κών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστη−
ρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (Άρθρο 2 
στοιχ. Β παρ. 2 περιπτ. ιβ).

8. Την αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίω−
σης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 16 του 
Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).

9. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του 
ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακί−
νησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρθρα 15 και 
16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009), όπως τρο−
ποποιήθηκε με την αριθμ. 2/33481/0022/27.4.2011 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες Μετακινήσεων» (ΦΕΚ 
Β΄/1069/31−5−2011).

10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2012.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 291,48 € για την αμοιβή των 
ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύνει 
τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμμα 
Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της ΕΔΕΛ − Υπο−
πρόγραμμα Β΄).
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12. Την εγκεκριμένη στην αρ. 474/30−12−2011 συνεδρίαση 
της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκριμένο στην 
αρ. 477/06−02−2012 συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγχων για 
την ελεγκτική περίοδο 01/07/2011 έως 30/06/2012, αποφα−
σίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
− στο υποέργο «ΛΙΜΑΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» (κωδ. 2) της πρά−

ξης «ΛΙΜΑΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» (κωδ. 901039) (Δικαιούχος/
εταίρος: «ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΕΕΣ ΕΛΛΑ−
ΔΑ − ΚΥΠΡΟΣ/ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΕΣ Ελλάδα − Κύπρος.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΣΑΡΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ. Ι 

196873, υπάλληλος της 56ης Δ/νσης «Προγραμματισμού 
και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγ−
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχειρησιακών 
προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως 
συντονιστής.

− ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. 
ΑΒ833884, υπάλληλος της 56ης Δ/νσης «Προγραμματισμού 
και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρη−
ματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχειρησιακών προγραμμά−
των που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνερ−
γασία» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 20/05/2012 έως 24/05/2012 
ως εξής: α) στις 20/05 μετακίνηση από Αθήνα − Σύμη, β) από 
21 έως 23/05 έλεγχος στην έδρα του δικαιούχου στο Δήμο 
Σύμης και στο χώρο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου 
και γ) στις 24/05 επιστροφή από Σύμη − Αθήνα.

4. Έργο της Ομάδας είναι ο έλεγχος του ανωτέρω υπο−
έργου.

5. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η προ−
βλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοιχείο 8 
του προοιμίου απόφαση.

6. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνησης 
των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό στοιχείο 
9 του προοιμίου απόφαση.

7. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της 
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (συ−
μπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ. ή ταξί 
σε περίπτωση που απαιτηθεί για την έγκαιρη προσέλευση 
στο λιμάνι/αεροδρόμιο).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 233/ΥΟΔΔ/8.5.2012.

  Αθήνα, 3 Μαΐου 2012

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

    F 
 Αριθμ. 687/0051 (2)
*Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέρ−

γεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του Ε.Π. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ − ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΤΣ, στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3δ του άρθρου 18 των άρθρ. 15 

και 16 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περί−
οδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α΄ 267).

2. Τις διατάξεις του άρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του Ν. 3840/2010 
«Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελε−
σματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 53).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3492/2006 
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού 
φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α «210).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4024/27.10.2011 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015». (ΦΕΚ Α΄ 40/226/27−10−2011).

5. Την αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λειτουρ−
γίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 15 
Ν. 3614/2007)».

6. Την αριθμ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά 
με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υποστηρικτικών 
της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Ελέγχων 
κ.λπ. (Δ51 και Δ56).

7. Την αριθμ. 2/54497/0004/26−07−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1792) από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβί−
βαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με 
εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα 
Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (Άρθρο 2 στοιχ. 
Β παρ. 2 περιπτ. β΄).

8. Την αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίω−
σης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 16 του 
Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).

9. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του 
ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακί−
νησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρθρα 15 και 
16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009), όπως τρο−
ποποιήθηκε με την αριθμ. 2/33481/0022/27−4−2011 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες Μετακινήσεων» (ΦΕΚ 
Β΄/1069/31−5−2011).

10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2012.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 728.70 € γιο την αμοιβή των 
ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύνει 
τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμμα 
Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της ΕΔΕΛ − Υπο−
πρόγραμμα Β΄).

12. Την εγκεκριμένη στην αρ. 476/26−01−2012 συνεδρίαση 
της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκριμένο στην 
αρ. 476/26−01−2012 συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγχων για 
την ελεγκτική περίοδο 01/07/2011 έως 30/06/2012, αποφα−
σίζουμε:

Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
− στο υποέργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ» (κωδ. 1) της πράξης 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΓΕΡΑΚΑ» (κωδ. 365748) (Δικαιούχος: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ») 
στο πλαίσιο του Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ − ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ 
ΤΣ, του ΕΣΠΑ.
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− στο υποέργο «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΓΩ−
ΓΕΙΟΥ.» (κωδ. 2) της πράξης «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟ−
ΤΗΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» (κωδ. 355151) 
(Δικαιούχος: «ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΠΕ−
ΡΙΒΑΛΛΟΝ − ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΤΣ, του ΕΣΠΑ.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΓΕΡΟΝΤΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΒΙΚΤΩΡΑ, με Α.Δ.Τ. Χ 

049763, υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμματισμού 
και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρη−
ματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ 
Μηχανικών, ως συντονιστής.

− ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΠΥΡΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 055405, 
υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμματισμού και Ελέγχων 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως 
μέλος.

− ΜΑΡΤΣΕΛΟΥ ΝΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΗ, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 042702, 
υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμματισμού και Ελέγχων 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, 
ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί απο 21/5 έως και 23/5/2012 στην 
Αττική και από 24/5 έως και 25/5/2012 στη Χαλκίδα.

4. Έργο της Ομάδας είναι ο έλεγχος των ανωτέρω υπο−
έργων.

5. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η προ−
βλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοιχείο 8 
του προοιμίου απόφαση.

6. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνησης 
των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό στοιχείο 
9 του προοιμίου απόφαση.

7. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της 
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (συ−
μπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 220/ΥΟΔΔ/2.5.2012.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2012

  Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

    F 
 Αριθμ. Φ.821.4/702Κ/54185/Ζ1 (3)
Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο 

εξωτερικό, όρων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής των υπο−
ψηφίων, διαδικασίας διαπίστωσης της γνώσης ξένης 
γλώσσας και περιπτώσεων απόσπασης εκπαιδευτικών 
με αποδοχές και επιμίσθιο, χωρίς αποδοχές και επιμί−
σθιο ή μόνο με αποδοχές.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.3δ του αρθρου 18 του Ν.4027/2011 

(ΦΕΚ 233/4−11−2011 τ.Α΄) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο 
εξωτερικό και άλλες διατάξεις».

2. Την με αρ.27528/ΣΤ5 (ΦΕΚ 763, τ.Β΄/15−3−2012) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικά

Καθορίζουμε τη διαδικασία για την απόσπαση εκπαιδευ−
τικών στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού (πλην 
των εκπαιδευτικών μονάδων των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της 
παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4027/2011),όπως 
επίσης και στις αναγνωρισμένες εκπαιδευτικές μονάδες 
του άρθρου 30 του ως άνω νόμου, καθώς και στα Γραφεία 
Συντονιστών Εκπαίδευσης, τους όρους και τα κριτήρια από−
σπασης, τα όργανα επιλογής, τις περιπτώσεις απόσπασης 
εκπαιδευτικών με αποδοχές και χωρίς επιμίσθιο, χωρίς 
αποδοχές και επιμίσθιο ή μόνο με αποδοχές, σύμφωνα με 
τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 2
Διαδικασία απόσπασης

1. Με πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται εντός του τελευ−
ταίου διμήνου του προηγούμενου έτους, ανακοινώνεται 
σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα και κοινοποιείται στις 
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καλούνται οι δημόσιοι εκπαι−
δευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους 
της παρούσας, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη δι−
αδικασία επιλογής για απόσπαση στο εξωτερικό. Την πρό−
σκληση συνοδεύει πίνακας, στον οποίο περιλαμβάνονται οι 
χώρες απόσπασης, η βαθμίδα εκπαίδευσης και ο κλάδος 
του εκπαιδευτικού, ο οποίος είναι δυνατό να αποσπαστεί 
στις χώρες αυτές.

2. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων 
(οι οποίες έχουν την έννοια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
απόσπαση, προκειμένου να συνταχθούν οι σχετικοί πίνα−
κες και ικανοποιούνται μόνον εφόσον υπάρχουν σχετικές 
ανάγκες) υποβάλλονται στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών 
και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μέσω των αρμοδίων 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, μέσα σε αποκλειστική προθε−
σμία που τάσσεται με την πρόσκληση της προηγούμενης 
παραγράφου. Με την αίτηση απόσπασης υποβάλλονται 
από τον υποψήφιο επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων 
σπουδών.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα ανάκλησης της 
αίτησής τους ή διαγραφής προτιμήσεων της αρχικής αίτη−
σης πριν από την κατάρτιση των πινάκων επιλογής. Με την 
αίτηση δηλώνονται οι χώρες κατά σειρά προτίμησης.

3. Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στο 
εξωτερικό, μπορεί να υποβληθούν στο Γραφείο Συντονιστή 
Εκπαίδευσης της περιοχής τους μέσα στην ίδια προθεσμία. 
Τα Γραφεία των Συντονιστών Εκπαίδευσης ενημερώνουν 
σχετικά τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την απο−
στολή των σχετικών δικαιολογητικών και των φύλλων μη−
τρώου ποιότητας των υποψηφίων.

4. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης συγκεντρώνουν τις αι−
τήσεις των ενδιαφερομένων, ελέγχουν την ακρίβεια και 
πληρότητα των δηλουμένων στοιχείων, ελέγχουν αν με τις 
αιτήσεις συνυποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά και τα 
αποδεικτικά γνώσης της ξένης γλώσσας και στη συνέχεια 
προβαίνουν στη θεώρηση των αιτήσεων και τις υποβάλ−
λουν μαζί με τα φύλλα μητρώου και ποιότητας των υπο−
ψηφίων στην αρμόδια Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μέσα στην ορισθείσα 
προθεσμία.

5. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου κάθε έτους η 
αρμόδια επιτροπή καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό 
Παιδείας για κύρωση πίνακες επιλογής (κατά χώρα, γλώσ−
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σα και κλάδο) εκπαιδευτικών για απόσπαση στις ως άνω 
εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και τα Γραφεία 
Συντονιστών Εκπαίδευσης.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων οι εγγεγραμμένοι στους κυρω−
μένους πίνακες εκπαιδευτικοί, κατά τη σειρά εγγραφής, 
αποσπώνται και τίθενται στη διάθεση των Συντονιστών 
Εκπαίδευσης ή των Διπλωματικών ή Προξενικών Αρχών, 
όπου δεν υπάρχουν Συντονιστές, για την τοποθέτησή τους 
σε σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητάς τους και 
στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης. Ειδικά οι εκπαι−
δευτικοί που αποσπώνται στην Ο.Δ. Γερμανίας τίθενται 
στη διάθεση των ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου για την 
τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες και στα Γραφεία 
Συντονιστών Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση κατά την οποία ο 
αποσπασθείς εκπαιδευτικός αρνηθεί, δηλώνει έγγραφα την 
άρνησή του, διαγράφεται από τους πίνακες και αποσπάται 
ο επόμενος. Ο εκπαιδευτικός αυτός για τα επόμενα της 
άρνησης δύο (2) σχολικά έτη δεν έχει δικαίωμα υποβολής 
αίτησης για απόσπαση στο εξωτερικό.

7. Σε περίπτωση που ζεύγη εκπαιδευτικών με διαφορετική 
βαθμολογία επιθυμούν ταυτόχρονη απόσπαση, η απόσπασή 
τους γίνεται με τη σειρά του εκπαιδευτικού που έχει τη 
μικρότερη βαθμολογία.

8. Σε περίπτωση κατά την οποία παρουσιασθούν άμεσες 
ανάγκες κάλυψης κενών θέσεων, σε χώρες οι οποίες δεν 
συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των χωρών που συνοδεύ−
ει την προκήρυξη, είναι δυνατό να γίνει απόσπαση εκπαι−
δευτικών καθώς και εκπαιδευτικών –Ιερέων (Πρωτοβάθμιας−
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), εφόσον το επιθυμούν, από 
πίνακες άλλων χωρών.

9. Σε περίπτωση εξάντλησης του κυρωμένου πίνακα συ−
γκεκριμένου κλάδου μιας χώρας, μπορεί να γίνει προκήρυξη 
των σχετικών θέσεων, αν σε πίνακα άλλης χώρας του ιδίου 
κλάδου, δεν υπάρχει εκπαιδευτικός ο οποίος επιθυμεί να 
αποσπασθεί στη χώρα αυτή.

Άρθρο 3
Όροι − Κριτήρια απόσπασης

1. Υποψήφιοι για απόσπαση στο εξωτερικό, σύμφωνα με το 
Ν.4027/2011 είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής οι οποίοι:

α. έχουν τουλάχιστον τριετή εκπαιδευτική (διδακτική) 
υπηρεσία σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης μετά το ΦΕΚ διορισμού.

β. άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας απόσπασης ή 
της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής, όταν αυτή δεν είναι 
η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.

Τα αποδεικτικά γνώσης της ξένης γλώσσας που απο−
δεικνύουν την άριστη, την πολύ καλή και την καλή γνώση 
και θα πρέπει να υποβληθούν από τον υποψήφιο, είναι όσα 
προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΠΔ 50/2001 
(ΦΕΚ 39 τ.Α΄/5−3−2001) «Καθορισμός των προσόντων δι−
ορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» όπως 
τροποποιείται και ισχύει.

2. Δε δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση:
α. Όσοι έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό για συνολι−

κό χρονικό διάστημα πέντε (5) σχολικών ετών, εκτός εάν 
δέχονται να αποσπαστούν στο εξωτερικό, χωρίς μισθό 
και χωρίς επιμίσθιο κατόπιν εκτίμησης των υπηρεσιακών 
αναγκών από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Δια−
πολιτισμικής Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι 
δεν έχουν συμπληρώσει συνολικά τρία (3) σχολικά έτη 
στο εξωτερικό, έχουν δικαίωμα απόσπασης, μέχρις ότου 
συμπληρωθεί η τριετία.

β. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν αποσπαστεί στο εξωτε−
ρικό κατά το παρελθόν και η απόσπασή τους ανακλήθηκε 
ή διακόπηκε λόγω πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων 
τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας αντα−
πόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους.

γ. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποια−
δήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται 
από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλι−
κού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική 
ποινή, για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής, 
καθώς και οι εκπαιδευτικοί εις βάρος των οποίων εκκρεμεί 
Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

3. Οι εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε πίνακες επιλογής 
κατά χώρα, γλώσσα και κλάδο, με βάση τον συνολικό αριθ−
μό μορίων που συγκεντρώνουν.

Η μοριοδότηση γίνεται ως εξής:
α. Ξένη γλώσσα, με άριστη γνώση, μόρια 100.
β. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών με την παρακάτω σειρά:
• Διδακτορική διατριβή μόρια 50
• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master), D.E.A., 

Magister, μόρια 25
γ. Β΄ πτυχίο ΑΕΙ, μόρια 15
δ. γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας:
• Καλή γνώση 10 μόρια
•  Πολύ καλή 20 μόρια
•  Άριστη γνώση 30 μόρια
4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία 

λαμβάνεται υπόψη για την απόσπαση η σειρά προτίμη−
σης της συγκεκριμένης χώρας. Μεταξύ εκπαιδευτικών που 
έχουν δηλώσει τη συγκεκριμένη χώρα με την ίδια σειρά 
προτίμησης η απόσπαση γίνεται με τη συνεκτίμηση των 
παρακάτω στοιχείων:

Οικογενειακή κατάσταση με την παρακάτω σειρά:
1. Συνυπηρέτηση
2. Σε χηρεία με παιδιά
3. Μονογονεϊκή οικογένεια
4. Σε διάζευξη με παιδιά
5. Έγγαμος με παιδιά
6. Έγγαμος χωρίς παιδιά
7. Άγαμος− Διαζευγμένος

Άρθρο 4
Επιτροπή Επιλογής

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιτροπή Επιλογής των 
υποψηφίων για απόσπαση στο εξωτερικό εκπαιδευτικών, 
η σύνθεση της οποίας έχει ως εξής:

α. Ένα μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή Σύμβουλος του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως Πρόεδρος.

β. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών 
και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδεί−
ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή Προϊστάμενος 
άλλης Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων, ως μέλος.

γ. Ο Προϊστάμενος του Β΄ ή του Α΄ Τμήματος της Δι−
εύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκ−
παίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων ή άλλος Προϊστάμενος Τμήματος του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των, ως μέλος.

δ. Δύο (2) Σχολικοί Σύμβουλοι, (ένας της πρωτοβάθμιας 
και ένας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ως μέλη.

ε. Ένας εκπρόσωπος της ΟΛΜΕ και ένας της ΔΟΕ που 
προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας 
Ομοσπονδίας, ως μέλη.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας και μέχρι δύο 
(2) βοηθοί γραμματείς από τους διοικητικούς υπαλλήλους ή 
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εκπαιδευτικούς αποσπασμένους στην Κ.Υ. του Υπουργείου 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται αναπληρωτές του Προ−
έδρου, των μελών και της Γραμματείας.

2. Η Επιτροπή συγκροτείται και χωρίς τους εκπροσώπους 
της ΟΛΜΕ−ΔΟΕ στην περίπτωση που δεν προτείνονται εντός 
της προθεσμίας που τάσσεται με το ερώτημα του Υπουργεί−
ου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

3. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Επιλογής 
ορίζεται το απαραίτητο διοικητικό ή εκπαιδευτικό προσω−
πικό για επικουρία του έργου της.

4. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος των αιτήσεων 
και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για απόσπαση, η 
απόρριψη των αιτήσεων όσων δεν πληρούν τις προϋποθέ−
σεις του νόμου και τους όρους της απόφασης αυτής για να 
γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, η σύνταξη πινάκων 
επιλογής κατά φθίνουσα σειρά (με βάση το σύνολο των μο−
ρίων που συγκεντρώνουν από τη βαθμολογία) κατά χώρα, 
γλώσσα και κλάδο. Η ένταξη σε ένα πίνακα δεν αποκλείει 
την ένταξη και σε άλλον, όταν δηλώνονται περισσότερες 
χώρες ή περισσότερες ξένες γλώσσες. Η Επιτροπή είναι 
αρμόδια και για την εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας της 
διακοπής απόσπασης όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις α΄ 
και β΄ της παρ.14 του άρθρου 18 του Ν. 4027/2011.

5. Οι πίνακες επιλογής υποβάλλονται για κύρωση στον 
Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με 
τη φροντίδα της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπο−
λιτισμικής Εκπαίδευσης, δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης και ισχύουν για ένα έτος.

6. Η θητεία της Επιτροπής λήγει με τη συγκρότηση της 
αντίστοιχης Επιτροπής του επόμενου έτους.

7. Όσοι μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στο έργο της 
επιτροπής υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν 
σύζυγο ή συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και 
τρίτου βαθμού με υποψήφιο για απόσπαση εκπαιδευτικό.

Άρθρο 5
Α΄ Περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών

με αποδοχές και επιμίσθιο

Η απόσπαση των δημοσίων εκπαιδευτικών με αποδοχές 
στην Ελλάδα και επιμίσθιο στο εξωτερικό γίνεται στις εξής 
περιπτώσεις:

α. Εκπαιδευτικών που αποσπώνται, βάσει πινάκων επιλο−
γής, οι οποίοι καταρτίζονται με τη διαδικασία της παρού−
σας, σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού του άρθρου 
2 του Ν. 4027/2011 για μια τριετία ή για συμπλήρωση της 
τριετίας, καθώς και εκπαιδευτικών που αποσπώνται σε όλα 
τα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης εξωτερικού, για μία 
τριετία ή για τη συμπλήρωση της τριετίας.

β. Εκπαιδευτικών των οποίων η παράταση της απόσπασης 
πέραν της τριετίας επιβάλλεται από διακρατικές συμφωνίες 
και για όσο χρόνο διαρκεί η απόσπασή τους.

γ. Νεοδιορισμένων εκπαιδευτικών και μόνο για το πρώτο 
έτος απόσπασης, εφόσον δεν τους καταβάλλονται αποδο−
χές από τοπική πηγή. Σε αντίθετη περίπτωση καταβάλλο−
νται μόνον οι τακτικές αποδοχές.

δ. Ιερωμένων εκπαιδευτικών (δασκάλων−καθηγητών) 
που αποσπώνται, βάσει των ενιαίων πινάκων επιλογής, οι 
οποίοι καταρτίζονται με τη διαδικασία της παρούσας, σε 
εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού του άρθρου 2 του 
Ν. 4027/2011 για μια τριετία ή για συμπλήρωση της τριετίας, 
υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν τους καταβάλλο−
νται αποδοχές από τις οικείες Μητροπόλεις του εξωτερικού 
ή από άλλη πηγή. Σε αντίθετη περίπτωση καταβάλλονται 
μόνον οι τακτικές αποδοχές. 

Σε περίπτωση που οι αποδοχές από ξένη πηγή υπολεί−
πονται του ελληνικού επιμισθίου, αυτές συμπληρώνονται 
από το ελληνικό δημόσιο μέχρι το ύψος αυτού.

Β΄ Περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών μόνο με απο−
δοχές στην Ελλάδα.

Η απόσπαση των δημοσίων εκπαιδευτικών μόνο με απο−
δοχές στην Ελλάδα γίνεται στις εξής περιπτώσεις:

α. Εκπαιδευτικών των οποίων η παράταση της απόσπασης 
μετά την τριετία για συμπλήρωση της πενταετίας και η 
παράταση για ένα μόνο σχολικό έτος πέραν της πενταετίας 
γίνεται λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 18 
(παρ. 3 περ. β και γ ββ΄) του Ν. 4027/2011.

β. Εκπαιδευτικών των οποίων η παράταση της απόσπα−
σης πέραν της πενταετίας γίνεται λόγω συνδρομής των 
προϋποθέσεων του άρθρου 23 παρ. 14 του Ν. 2413/1996, του 
άρθρου 9 παρ. 17α του Ν.2817/2000 και του άρθρου 47 παρ. 
19β του Ν.3848/2010.

γ. Εκπαιδευτικών που αποσπώνται σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 18 παρ. 13 του Ν.4027/2011.

Γ΄ Περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών χωρίς αποδο−
χές και χωρίς επιμίσθιο.

α. Εκπαιδευτικών των οποίων παρατείνεται η απόσπαση 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 20 του 
Ν.4027/2011 και για όσο διάστημα διαρκεί η απόσπασή τους.

β. Εκπαιδευτικών που αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονά−
δες ομογενειακών φορέων, εκπαιδευτικών ή άλλων αρχών 
των άλλων χωρών και για όσο χρόνο διαρκεί η απόσπασή 
τους, εφόσον στους εκπαιδευτικούς αυτούς καταβάλλεται 
η μισθοδοσία από τοπικούς φορείς ή την ξένη αρχή.

Γ. Εκπαιδευτικών που αποσπώνται σύμφωνα με τις δια−
τάξεις της παρ. 3α του άρθρου 18 του Ν.4027/2011, χωρίς 
μισθό και χωρίς επιμίσθιο και για όσο διάστημα διαρκεί η 
απόσπασή τους.

Άρθρο 6
Καταργούμενες αποφάσεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως καταργούνται οι με αρ. πρ. Φ.821/Κ162/Ζ1/1228/19−
3−2001 (ΦΕΚ300/21−3−2001, τ.Β΄), Φ.821/3967Π/130288/Ζ1/4−12−
2002 (ΦΕΚ 1562/02 τ.Β΄), Φ.821/3029Α/100239/Ζ1/29−9−2006 
(ΦΕΚ 1504/2006 τ.Β΄) και Φ.821/3212Α/145552/Ζ1/17−11−2010 
(ΦΕΚ1837 τ.Β΄/22−11−2010) υπουργικές αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 14 Μαΐου 2012

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

    F 
 Αριθμ. Φ. 821.2/701K/54186/Z1 (4)
Καθορισμός όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής 

και διάρκειας απόσπασης εκπαιδευτικών πρωτοβάθ−
μιας (κλάδου ΠΕ70) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(κλάδου ΠΕ02 και ΠΕ01), για τη διδασκαλία της ελληνι−
κής γλώσσας και πολιτισμού σε Εκπαιδευτικά Ιδρύμα−
τα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Ιδρύματα Ερευ−
νών του εξωτερικού.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4027 «Ελληνόγλωσση 

εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 233 
τ.Α΄/4−11−2011).

2. Το Π.Δ. αρ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/2003/τ.Α΄).
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3στ του Ν. 3149/03 
(ΦΕΚ 141/2003/τ.Α΄).

4. Την με αρ. 27528/ΣΤ5 (ΦΕΚ 763/τ.Β΄/15−03−2012) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολο−
γισμό.

6. Τις ανάγκες της υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τους όρους, τα κριτήρια, τα όργανα, τον 

τρόπο επιλογής και τη διάρκεια της απόσπασης εκπαι−
δευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
κλάδων ΠΕ70, ΠΕ02 και ΠΕ01 αντίστοιχα, σε Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Ιδρύματα Ερευ−
νών του εξωτερικού, ως εξής:

Άρθρο 1
Προσόντα

1. Υποψήφιοι για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας 
και Πολιτισμού στα ως άνω Ιδρύματα είναι κατά τις δια−
τάξεις του άρθρου 28 του N. 4027 (ΦΕΚ 233, τ.Α΄/ 4−11−2011) 
δημόσιοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ−
μιας εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ70, ΠΕ02 και ΠΕ01, αντίστοιχα, 
εφόσον έχουν:

α) τουλάχιστον αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης του εσωτερι−
κού συναφούς ειδικότητας ή επιστημών αγωγής,

β) άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία 
λειτουργούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ερευνών, ή μιας 
από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, όταν αυτή 
δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους, η οποία 
αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΠΔ 50/2001 
(ΦΕΚ 39, τ.Α΄/5−3−2001) «Καθορισμός των προσόντων δι−
ορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» όπως 
τροποποιείται και ισχύει.

γ) τριετή εκπαιδευτική (διδακτική) υπηρεσία σε σχολεία 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά 
το χρόνο της απόσπασης, μετά το ΦΕΚ διορισμού και μέχρι 
31 Αυγούστου του σχολικού έτους κατά το οποίο υποβάλ−
λεται η αίτηση.

Άρθρο 2
Διαδικασία απόσπασης

1. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4027/2011, με προ−
κήρυξη του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων που ανακοινώνεται σε ηλεκτρονικά και 
έντυπα μέσα, καλούνται οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτο−
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ70, 
ΠΕ02 και ΠΕ01, αντίστοιχα, που πληρούν τα προσόντα της 
παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδι−
κασία επιλογής. Την πρόσκληση συνοδεύει πίνακας στον 
οποίο περιλαμβάνονται οι προς πλήρωση θέσεις των Εκ−
παιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των 
Ιδρυμάτων Ερευνών των χωρών του εξωτερικού, καθώς 
και οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών που δύνανται να κα−
λύψουν κάθε μία από τις ανωτέρω θέσεις. Διευκρινίζεται 
ότι, ο ανωτέρω πίνακας συντάσσεται κατόπιν σχετικών 
αιτημάτων των ανωτέρω Ιδρυμάτων και εισηγήσεων των 
αρμοδίων Συντονιστών Εκπαίδευσης εξωτερικού και των 
οικείων διπλωματικών αρχών.

2. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες έχουν την 
έννοια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση, προκει−
μένου να συνταχθούν οι σχετικοί πίνακες, υποβάλλονται 
στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 

και Θρησκευμάτων μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων Εκ−
παίδευσης, στις οποίες υπάγονται οι αιτούντες εκπαιδευ−
τικοί, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που τάσσεται με 
την προκήρυξη της προηγουμένης παραγράφου.

3. Οι αιτήσεις συμπληρώνονται από τους υποψηφίους και 
στη συνέχεια θεωρούνται με ευθύνη του Προϊσταμένου των 
οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Στην αίτηση επισυνάπτεται από τον υποψήφιο:
α) Ενυπόγραφο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο περι−

λαμβάνεται και η διδακτική, εκπαιδευτική, επιστημονική, 
συγγραφική και κοινωνική δραστηριότητά του.

β) Επικυρωμένο αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος, 
τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης ή επι−
μόρφωσης.

γ) Επικυρωμένα αντίγραφα άλλων πτυχίων που έχει απο−
κτήσει ο υποψήφιος.

δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών που αποδεικνύ−
ουν την άριστη γνώση, σύμφωνα με το Π.Δ. που αναφέρεται 
στο άρθρο 1 της παρούσας.

Όσα εκ των ανωτέρω παραστατικών στοιχείων προέρχο−
νται από Αρχές του εξωτερικού θα είναι απαραίτητα θεω−
ρημένα για τη γνησιότητά τους και μεταφρασμένα.

Οι τίτλοι σπουδών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των του εξωτερικού, πρέπει να είναι αναγνωρισμένα από 
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμα και αντίστοιχα. Η αναγνώριση θα 
ληφθεί υπόψη μόνο μέχρι την ημερομηνία υποβολής της 
σχετικής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η προκήρυξη καθορίζει τον τρόπο υποβολής της αίτησης, 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και την προθεσμία 
υποβολής τους. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκο−
μίσουν συμπληρωματικά στοιχεία που ενδεχομένως ζη−
τηθούν.

4. Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στο 
εξωτερικό, μπορεί να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμε−
νους στο Γραφείο του Συντονιστή Εκπαίδευσης της περιο−
χής τους ή στις οικείες Διπλωματικές ή Προξενικές Αρχές, 
όπου δεν υπάρχουν γραφεία Συντονιστών Εκπ/σης, εντός 
της αυτής προθεσμίας.

5. Τα γραφεία των Συντονιστών Εκπαίδευσης ή κατά 
περίπτωση οι Διπλωματικές ή Προξενικές Αρχές θα απο−
στείλουν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπου υπά−
γονται οργανικά οι υποψήφιοι τις αιτήσεις και τα σχετι−
κά δικαιολογητικά, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος και η 
θεώρησή τους από τον αρμόδιο Προϊστάμενο, μέσα στην 
ορισθείσα προθεσμία.

6. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, συγκεντρώνουν τις αιτή−
σεις των ενδιαφερομένων ελέγχουν την ακρίβεια και την 
πληρότητα των δηλουμένων στοιχείων, και τις διαβιβάζουν 
μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά των υποψηφίων και 
το θεωρημένο και συμπληρωμένο Φύλλο Μητρώου Ποιό−
τητας στην αρμόδια Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε) του Υπουργείου 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία που τάσσεται με την προκήρυξη 
της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου.

Άρθρο 3
Όροι απόσπασης –

ωράριο αποσπασμένων εκπαιδευτικών

1. Δεν είναι δυνατή η απόσπαση εκπαιδευτικών των κατω−
τέρω περιπτώσεων:

α) Εκπαιδευτικών οι οποίοι είχαν αποσπασθεί κατά το 
παρελθόν σε οποιαδήποτε θέση στο εξωτερικό και η από−
σπασή τους ανακλήθηκε ή διακόπηκε εξαιτίας πλημμελούς 
άσκησης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση 
αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά 
τους.
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β) Εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποια−
δήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται 
από τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 8 του 
υπαλληλικού κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε 
πειθαρχική ποινή, της οποίας δεν παρήλθε ο χρόνος πα−
ραγραφής, καθώς και εκπαιδευτικών εις βάρος των οποίων 
εκκρεμεί ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ).

γ) Εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πενταετή 
απόσπαση σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 
εξωτερικού.

2. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τριετή 
απόσπαση σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 
εξωτερικού και έχει διαπιστωθεί η λήξη της απόσπασής 
τους, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν νέα απόσπαση σε άλλο 
Πανεπιστήμιο ύστερα από αίτησή τους, χωρίς την καταβολή 
του ειδικού επιμισθίου. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός 
χρόνος απόσπασης πέραν της τριετίας δεν υπερβαίνει τα 
δύο έτη.

3. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε Τμήματα διδασκα−
λίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε ΑΕΙ εξωτερικού 
ακολουθούν το ωράριο της ημεδαπής, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις της παραγράφου 7, του άρθρου 18 του Ν. 4027/2011, 
εφόσον δεν αντίκειται στη νομοθεσία της χώρας υποδοχής, 
άλλως σύμφωνα με το ωράριο της χώρας υποδοχής.

Προς κάλυψη του ανωτέρω εβδομαδιαίου ωραρίου διδα−
σκαλίας, είναι δυνατό να περιλαμβάνονται και ερευνητικές 
ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν στη 
λειτουργία του Τμήματος του Πανεπιστημίου στο οποίο 
αποσπώνται.

Σε περίπτωση μη κάλυψης του προβλεπόμενου εβδομα−
διαίου ωραρίου, οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να προσφέ−
ρουν τις υπηρεσίες τους σε οποιασδήποτε μορφής εκπαι−
δευτική μονάδα του εξωτερικού, εφόσον εξασφαλίζεται η 
εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και το επιτρέπουν άλλες 
ιδιαίτερες συνθήκες στους τόπους απόσπασης.

Άρθρο 4
Όργανο επιλογής

1. Για την επιλογή των υποψηφίων εκπαιδευτικών συ−
γκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, Επιτροπή Επιλογής, αποτε−
λούμενη από:

α) Τον Πρόεδρο και δύο μέλη που ορίζει με απόφασή 
του ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων

β) Ένα μέλος που ορίζει ο Υπουργός Πολιτισμού και Του−
ρισμού, με τον αναπληρωτή του.

γ) Ένα μέλος που ορίζει ο Υπουργός Εξωτερικών, με τον 
αναπληρωτή του.

2. Όλα τα μέλη ορίζονται με τον αναπληρωτή τους.
3. Γραμματέας της επιτροπής επιλογής και βοηθός 

γραμματέα ορίζονται με την ως άνω απόφαση διοικητικοί 
υπάλληλοι της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπο−
λιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων ή εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι 
στην Υπηρεσία αυτή.

4. Με απόφαση του Προέδρου της επιτροπής επιλογής 
και ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων των υποψηφίων 
ορίζεται το απαραίτητο εκπαιδευτικό ή διοικητικό προσω−
πικό για την επικουρία του έργου της.

5. Η Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης παραλαμβάνει, ελέγχει τα δικαιολογητικά 
και προχωράει στη σύνταξη του πίνακα των απορριπτέων 
υποψηφίων. Έργο της επιτροπής επιλογής, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα από το νόμο και το άρθρο 5 της παρούσας, είναι 

η επιλογή και επικύρωση του πίνακα των απορριπτέων υπο−
ψηφίων που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα, η κατάρτιση 
αλφαβητικού πίνακα των υποψηφίων που έχουν τα τυπικά 
προσόντα (στους οποίους παραθέτει και το σύνολο των 
μονάδων που προκύπτουν από τα μοριοδοτούμενα στοι−
χεία των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 5), η σύνταξη 
των αξιολογικών πινάκων ανά Πανεπιστήμιο, ειδικότητα και 
γλώσσα, κατά φθίνουσα συνολική βαθμολογία (που προ−
κύπτει από το σύνολο των κριτηρίων επιλογής, όπως αυτά 
αναφέρονται στο άρθρο 5) για αγγλόφωνες, γαλλόφωνες, 
γερμανόφωνες και λοιπές χώρες. Σε περίπτωση ισοβαθ−
μίας στη συνολική βαθμολογία λαμβάνονται υπόψη, κατά 
σειρά, τα αναφερόμενα στην περίπτωση Α΄ του άρθρου 5 
της παρούσας κριτήρια.

Η σύνταξη των αξιολογικών πινάκων γίνεται κατ’ αρχάς 
με τη γλώσσα της χώρας απόσπασης και εναλλακτικά με 
την αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα, όταν αυτή δεν 
είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης. Σε περίπτωση ισο−
βαθμίας στον πίνακα της χώρας απόσπασης λαμβάνονται 
υπόψη, κατά σειρά, τα αναφερόμενα στην περίπτωση Α΄ 
του άρθρου 5 της παρούσας κριτήρια.

Οι αξιολογικοί πίνακες, με τη φροντίδα της Διεύθυνσης 
Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, κυ−
ρώνονται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων, δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης και ισχύουν για τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.

Άρθρο 5
Κριτήρια επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής και η αποτίμησή τους σε αξιολο−
γικές μονάδες είναι τα εξής:

Α.1. Διδακτορικό δίπλωμα στους τομείς: γλωσσολογία, 
αρχαία ελληνική γλώσσα ή/και γραμματεία, βυζαντινολογία 
ή νεοελληνική γλώσσα, παιδαγωγικά, επιστήμες της αγω−
γής, θεολογικές σπουδές, ιστορία, λαογραφία, αρχαιολογία, 
φιλοσοφία, ψυχολογία, στη διδασκαλία της ελληνικής ως 
ξένης γλώσσας, μόρια πενήντα (50).

2. Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης Master 
ή αντίστοιχος στους τομείς: φιλολογίας, γλωσσολογία, 
αρχαία ελληνική γλώσσα ή/και γραμματεία, βυζαντινά ή 
νεοελληνική γλώσσα, στη διδασκαλία της ελληνικής ως 
ξένης γλώσσας, μόρια είκοσι πέντε (25).

3. Διδακτική εμπειρία σε Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή σε ανα−
γνωρισμένα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού, μόρια 
δεκαπέντε (15).

4. Δεύτερο Πανεπιστημιακό πτυχίο συναφούς αντικειμέ−
νου, μόρια επτά (7).

5. Για κάθε επιπλέον άριστη γνώση ξένης γλώσσας, μόρια 
τρία (3).

Στην περίπτωση που συντρέχει διδακτορικό δίπλωμα 
και τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών (Master κ.λπ.) στο ίδιο 
αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό και στην 
περίπτωση που συντρέχουν δύο διδακτορικά μοριοδοτείται 
το ένα σύμφωνα με την παρ. Α1 του παρόντος άρθρου. Το 
αυτό ισχύει και για τους μεταπτυχιακούς τίτλους.

Άρθρο 6
Επιλογή − απόσπαση

1. Μετά τη σύνταξη των αξιολογικών πινάκων από την 
Επιτροπή Επιλογής και την κύρωσή τους από τον Υπουργό 
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων, καλούνται οι εγγεγραμμένοι εκπ/κοί να υποβάλουν, 
εντός ορισμένης προθεσμίας, δήλωση για την απόσπασή 
τους, με σειρά προτίμησης, σε ένα ή περισσότερα Ιδρύματα 
μιας ή περισσοτέρων χωρών.
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2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων αποσπώνται οι εγγεγραμμένοι 
στους αξιολογικούς πίνακες κατά τη σειρά εγγραφής, 
αφού ληφθούν υπόψη και οι δηλωθείσες προτιμήσεις. Οι 
εκπαιδευτικοί αποσπώνται καταρχάς με τη γλώσσα της 
χώρας απόσπασης και, σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί 
ο σχετικός αξιολογικός πίνακας ή δεν υπάρχουν υποψή−
φιοι με τη γλώσσα της χώρας απόσπασης, με μια από τις 
τρεις εναλλακτικές γλώσσες, αγγλική, γαλλική ή γερμανική. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στον εναλλακτικό αξιολογικό 
πίνακα αποσπάται ο υποψήφιος, ο οποίος γνωρίζει την 
επικρατέστερη στη χώρα απόσπασης γλώσσα.

Επιπροσθέτως, στην περίπτωση που ένα ίδρυμα έχει εκ−
φράσει επιθυμία για απόσπαση εκπαιδευτικού με συγκε−
κριμένο αντικείμενο σπουδών (π.χ. Μέσων και Νεωτέρων 
ελληνικών χρόνων), ο υποψήφιος με το αντικείμενο αυτό 
προηγείται των άλλων υποψηφίων, έστω κι αν δεν προη−
γείται στην μοριοδότηση.

3. Οι υπηρετούντες σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, 
εφόσον αποσπασθούν, θεωρούνται αυτοδικαίως παραιτη−
θέντες από την προηγούμενη θέση τους με την ανάληψη 
υπηρεσίας στο εξωτερικό.

α) Oι συντονιστές εκπαίδευσης ασκούν τις πειθαρχικές 
αρμοδιότητες στους εκπαιδευτικούς αντίστοιχες με τις 
πειθαρχικές αρμοδιότητες των προϊσταμένων των διευ−
θύνσεων εκπαίδευσης του εσωτερικού (άρθρο 12 παρ. 7 
του ν.4027/2011).

β) Oι διευθύνσεις εκπαίδευσης εσωτερικού είναι αρμόδιες 
για τη ρύθμιση των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης 
αυτών πλην των κατά την 3α περίπτωση του παρόντος 
άρθρου εκτός εάν δεν υπάρχει Συντονιστής Εκπαίδευσης 
στη χώρα απόσπασής τους, οπότε οι διευθύνσεις ασκούν 
και τις πειθαρχικές αρμοδιότητες.

4. Αν μετά τη λήξη της διαδικασίας επιλογής παραμένουν 
κενές θέσεις και στους αξιολογικούς πίνακες περιλαμβάνο−
νται εκπαιδευτικοί που δεν αποσπώνται στα Ιδρύματα που 
είχαν ήδη δηλώσει, μπορεί να τους ζητηθεί να υποβάλουν 
νέα δήλωση για τις κενές θέσεις που απέμειναν.

5. Στην περίπτωση εξάντλησης των σχετικών πινάκων 
επιλογής πριν από την παρέλευση της τριετίας ή άρνησης 
των συμπεριλαμβανομένων στους ανωτέρω πίνακες εκ−
παιδευτικών να καλύψουν τις κενές θέσεις, είναι δυνατή η 
έκδοση προκήρυξης για την πλήρωση των κενών αυτών.

6. Η ανάληψη υπηρεσίας των επιλεγέντων θα γίνει στο 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ίδρυ−
μα Ερευνών της χώρας απόσπασης, θα βεβαιωθεί από το 
αρμόδιο όργανο του Ιδρύματος και θα θεωρηθεί από τον 
οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης ή όπου δεν υπάρχει, από 
την οικεία Διπλωματική ή Προξενική Αρχή.

7. Σε περίπτωση μη αποδοχής του επιλεγέντος εκπαι−
δευτικού από το Εκπ/κό Ίδρυμα της χώρας απόσπασης 
απαιτείται επαρκής και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση από τον 
υπεύθυνο του Τμήματος ή του Τομέα ή, στην περίπτωση 
που αυτό δεν είναι δυνατό, απόφαση της Γενικής Συνέ−
λευσης του Τμήματος ή άλλου συλλογικού οργάνου του 
Πανεπιστημίου. Άλλως, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα 
της μη απόσπασης άλλου εκπαιδευτικού.

8. Το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού θα καταβάλλεται από 
το οικείο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης.

Άρθρο 7
Διάρκεια της απόσπασης

1. Οι υποψήφιοι αποσπώνται για τρία (3) ακαδημαϊκά έτη 
και η απόσπασή τους, πέραν της τριετίας, μπορεί να ανανε−
ώνεται κατ’ έτος, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μέχρι τη συμπλήρωση 
πέντε (5) ακαδημαϊκών ετών συνολικά, αλλά χωρίς την κα−
ταβολή του ειδικού επιμισθίου του εξωτερικού, εφόσον αυτή 
κρίνεται απαραίτητη από την αρμόδια Διεύθυνση Παιδείας 
Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 
μετά από πρόταση του οικείου Ιδρύματος.

2. Η παρούσα διαδικασία είναι ανεξάρτητη αυτής της 
απόσπασης εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες του εξω−
τερικού. Επομένως τα έτη απόσπασης των δύο διαδικασιών 
δεν συνυπολογίζονται.

3. Η απόσπαση του εκπαιδευτικού μπορεί να διακοπεί 
πριν από τη συμπλήρωση της τριετίας στις περιπτώσεις:

α) πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του ή ανεπάρ−
κειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα 
ειδικά καθήκοντά του,

β) συχνής και μακράς απουσίας από τα καθήκοντά του,
γ) υποβολής σχετικής αίτησης του εκπαιδευτικού, εφό−

σον συντρέχουν σοβαροί λόγοι και δεν διαταράσσεται η 
εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος.

δ) Η διακοπή της απόσπασης γίνεται με απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση για τις προηγούμε−
νες περιπτώσεις α και β του κατά το άρθρο 4 οργάνου 
επιλογής. Στην περίπτωση αυτή, το όργανο επιλογής θα 
πρέπει να λάβει υπόψη του και να εκτιμήσει πραγματικά 
περιστατικά, όπως αυτά συνάγονται από την παρακολού−
θηση και τη γενική αξιολόγηση της κατά το άρθρο 28 του 
Ν. 4027/2011 επιτροπής, εφόσον υπάρχουν, καθώς και από 
ετήσιες εκθέσεις του υπευθύνου για τις Ελληνικές Σπουδές 
καθηγητή του Ιδρύματος, στο οποίο είναι αποσπασμένος ο 
εκπαιδευτικός, αλλά και του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης 
εξωτερικού ή όπου δεν υπάρχει της οικείας Διπλωματικής 
ή Προξενικής Αρχής.

Η ανωτέρω ετήσια έκθεση υποβάλλεται στην αρμόδια 
Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων (ΔΙΠΟΔΕ) δια του οικείου γραφείου Σ.Ε. 
του εξωτερικού ή όπου δεν υπάρχει, δια της Διπλωματικής 
ή Προξενικής Αρχής της χώρας απόσπασης.

Άρθρο 8
Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως καταργούνται οι αριθμ. Φ.821.2/1182Κ/35535/
Ζ1/6−4−2006 (ΦΕΚ 466−τ.Β΄/13−4−2006), Φ.821.2/3354Ε/141085/
Ζ1/7−12−2007 (ΦΕΚ 2359/τ.Β΄/13−4−2006) και Φ.821.2/652Κ/40092/ 
Ζ1/7−4−2009 (ΦΕΚ 1003/τ.Β΄/27−5−2009) υπουργικές αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 14 Μαΐου 2012

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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