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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 KAI  ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΝΟΤΙΟΥ  
ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ 

  
Σε συνέχεια της αριθμ. 73289/Η2/10-5-2019 (ΑΔΑ: 9ΒΚ44653ΠΣ-3Ξ9) Πρόσκλησης και 

προκειμένου να καλυφθούν οι εναπομείνασες κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολικές 
μονάδες εξωτερικού ανά κλάδο και Συντονιστικό Γραφείο, το Υπουργείο Παιδείας  και Θρησκευμάτων, 

κ α λ ε ί 

τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των κλάδων και 
ειδικοτήτων έτσι όπως προκύπτουν από τον επισυναπτόμενο πίνακα χωρών-ειδικοτήτων, οι οποίοι 
επιθυμούν να αποσπαστούν από το σχολικό έτος 2019-2020 και από το ημερολογιακό έτος 2020 για το 
Νότιο Ημισφαίριο να υποβάλουν αίτηση απόσπασης. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 12 -12-2019 μέχρι 17 -12-2019 και ώρα 14.00. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού πραγματοποιούνται 

σύμφωνα: 
1. με τις διατάξεις του  άρθρου  16 του ν.4415/2016 (Α’ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση 

εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 73 του ν. 4485/17 (Α’ 114) και την παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4521/18 (Α’ 38) και 
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 4547/2018 (Α’ 102) καθώς και το άρθρο 216 του ν. 
4610/2019 (Α’ 70). 

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:dipode3@minedu.gov.gr
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8lj0jDA0wBrh5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIue5k1gJGkBhb4aeKUoeEXE4DmytUsN3EGk4EbyC4lt8K
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8jiNRVGgNfKB5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVYeTXOsORovdn0I_ZfRyMY0u5MuYIt1aaQCxpGiJYq8
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 2. την αριθμ. 66793/Η2/26-4-2018 (Β΄ 1487) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας 
απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για 
τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής 
Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό» όπως συμπληρώθηκε με 
την αριθμ.  127046/Η2/9-8-2019 (Β΄ 3190)   Υπουργική Απόφαση και 

3. την αριθμ. 2/20801/0022/14-3-2012 (Β΄ 807) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 
2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016 (Β΄ 1740) κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότηση «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία 
καταβολής του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων συντονιστών, εκπαιδευτικών και διοικητικών 
υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό και καθορισμός αυτού 
σε ευρώ». 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

 
  Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης στο εξωτερικό έχουν δημόσιοι εκπαιδευτικοί 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι ανήκουν στους 
κλάδους/ειδικότητες του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας, εφόσον: 

α) έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα οποία τρία (3) έτη διδακτική 
υπηρεσία σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως και τις 31-8-2019, μετά το ΦΕΚ 
διορισμού και  

β) έχουν πιστοποιημένα καλή γνώση (Β2/Β2) της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή 
εναλλακτικά μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της 
χώρας απόσπασής τους. 

γ) Για τις περιπτώσεις που απαιτείται διδασκαλία σε δύο γλώσσες οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν 
πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της γλώσσας της χώρας υποδοχής. 

 
δ) οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ08, ΠΕ70, ΠΕ79 και ΠΕ82 που αιτούνται απόσπαση στα 

σχολεία της περιοχής ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου Μονάχου απαιτείται να έχουν επίπεδο 
πιστοποιημένης γνώσης γερμανικών σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ. 

 
  Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ήδη στο εξωτερικό με απόσπαση χωρίς επιμίσθιο, πριν την 
συμπλήρωση της πενταετίας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης με το ειδικό επιμίσθιο με την 
προϋπόθεση ότι δεν έχουν λάβει το επιμίσθιο κατά το παρελθόν και μόνο έως τη συμπλήρωση τριών (3) 
ετών με επιμίσθιο.  
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Οι αιτήσεις της παρούσας εγκυκλίου αφορούν σε αποσπάσεις με επιμίσθιο σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ 

 
Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση: 

α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι, κατά το παρελθόν, είχαν αποσπαστεί στο εξωτερικό και η απόσπασή 
τους διακόπηκε λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή 
αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους, καθώς και λόγω επανειλημμένης και 
αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας από τα καθήκοντά τους, όπως προβλέπεται στις περιπτ. α’ και β’ της 
παρ. 11 του άρθρου 16 του ν.4415/2016, 

β) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί, σε οποιαδήποτε ποινή, για πράξεις ή παραλείψεις 
που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί 
με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής της ή εκκρεμεί 
Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) σε βάρος τους. 

γ) Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει το χρόνο απόσπασής τους στα Ευρωπαϊκά Σχολεία. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8xsqFXEcDVXv3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtedX21KfCC17--9lHbssOvraefKRs1Hi3xCs2EooscZd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8xsqFXEcDVXv3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtedX21KfCC17--9lHbssOvraefKRs1Hi3xCs2EooscZd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL80FlNtDp7m7F5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZc27GGhp1e3-P1nSKvY02O9LG0iHcAlNcSsZhH0vBM_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL82cXdM4ldZWfNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtahB-iIWkoYEiKaBdCYIQ5-3dbr_Mj3H6k9c40zRfT6P
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δ) Εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε (5) συνολικά έτη απόσπασης 
στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού. 

ε) Εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση είχε διακοπεί «οικεία βουλήσει», πριν την παρέλευση 
διετίας από τη διακοπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016. 

στ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμπλήρωσαν τριετή απόσπαση στο εξωτερικό με επιμίσθιο. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

1. Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη 
https://dipode-aitisi.sch.gr.  

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία των κριτηρίων ή 
επικαλούμενων λόγων απόσπασης. Οι εκπαιδευτικοί, πριν την «Οριστική Καταχώριση» της αίτησης, 
πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτησή τους στο 
περιβάλλον της διαδικτυακής πύλης. Οδηγίες τόσο για την ανάρτηση των δικαιολογητικών όσο και για 
λοιπά θέματα της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης απόσπασης περιγράφονται στην ίδια ηλεκτρονική 
διεύθυνση (https://dipode-aitisi.sch.gr). 

Με την οριστικοποίησή της, η αίτηση λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου και μπορεί και να 
εκτυπωθεί. 

Σε εξαιρετική περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου φόρτωσης 
δικαιολογητικών, όπως αναφέρεται στις οδηγίες στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, μπορεί να γίνει 
αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mydocs.minedu.gov.gr/. Για την είσοδο στον 
σύνδεσμο αυτό απαιτούνται κωδικοί στο TaxisNet. Για όσους δε διαθέτουν τους εν λόγω κωδικούς, η 
διαδικασία απόκτησής τους αναγράφεται στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.) 

Ο τρόπος αποστολής των ψηφιοποιημένων αρχείων θα πρέπει να έχει την εξής δομή:  
Θέμα: τύπος αίτησης, ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, αριθμός μητρώου, πρώτη επιλογή, αριθμός 

πρωτοκόλλου αίτησης  
Σώμα μηνύματος/κειμένου: ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, κλάδος/ειδικότητα, τύπος αίτησης, αριθμός 

πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού, Διεύθυνση οργανικής 
 
π.χ.  
ΘΕΜΑ: Αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, Γεωργίου Νικόλαος, 456788, Λουξεμβούργο, 

ΑΡ.ΑΙΤ.85/2018-12-14 
Σώμα μηνύματος/κειμένου: Γεωργίου Νικόλαος, ΠΕ70, Αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, 

ΑΡ.ΑΙΤ.85/2018-12-14, 456788, Διεύθυνση Π.Ε. Άρτας. 

2. Απορρίπτονται οι εκπρόθεσμες αιτήσεις ή οι αιτήσεις που υποβάλλονται απευθείας στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δε γίνονται 
δεκτά και συνεπάγονται την απόρριψη της αίτησης, πλην της περίπτωσης που από υπαιτιότητα της 
αρμόδιας υπηρεσίας έκδοσης δεν έχουν χορηγηθεί στον αιτούντα μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων, με την κατάθεση του αριθμού πρωτόκολλου της αίτησης που εκκρεμεί στην εν λόγω 
υπηρεσία.  
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  
1. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, αλλά δεν αναρτά τα πλήρη, κατά 

περίπτωση, δηλούμενα δικαιολογητικά, κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 
2. Η ανάλυση σάρωσης των ψηφιοποιούμενων αρχείων πρέπει να είναι 200 ή 300 dpi σε 

ασπρόμαυρο. 
3. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 

(Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων σε αυτήν στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από 
τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, εκτός τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. 

https://dipode-aitisi.sch.gr/
https://mydocs.minedu.gov.gr/
https://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistrationType.htm;jsessionid=4yG2hl6LyhsKYyxx8QL2l3d9wYnxgv7rn60fGNvgJsLGsb71Csh1!-1679416803
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2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ  

 
  1. Οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης και έχουν τη δυνατότητα 
δήλωσης τριών (3) προτιμήσεων χωρών απόσπασης, κατά σειρά προτίμησης, με βάση την οποία 
πραγματοποιούνται οι αποσπάσεις. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα δήλωσης γενικής επιλογής Ηπείρου, 
ώστε, σε περίπτωση ύπαρξης κενών της ειδικότητάς τους, μετά την εξάντληση των πινάκων, σε χώρες της 
Ηπείρου που επέλεξαν, εφόσον δεν έχουν αποσπαστεί σε κάποια από τις τρεις (3) δηλωθείσες 
προτιμήσεις τους, και αφού τους κοινοποιηθούν οι χώρες στις οποίες υφίστανται κενές θέσεις, μπορούν 
να ζητήσουν να αποσπαστούν σε αυτές.  

2. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν στις σχολικές μονάδες της Ο.Δ. Γερμανίας, θα 
πρέπει να συμπληρώσουν την περιοχή ανά Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον 
επισυναπτόμενο πίνακα βασικών γλωσσών χωρών απόσπασης. Διευκρινίζεται ότι η επιλογή κάθε 
Συντονιστικού Γραφείου της χώρας αυτής λαμβάνεται ως ξεχωριστή προτίμηση. 

3. Οι εκπαιδευτικοί που είναι στελέχη εκπαίδευσης ή υπηρετούν με θητεία, υποχρεούνται να 
συμπληρώσουν τα σχετικά πεδία στην αίτηση και ταυτόχρονα να συνυποβάλουν και υπεύθυνη δήλωση 
του Ν.1599/1986 ότι, σε περίπτωση απόσπασής τους, θα παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν.  

4. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται στις 
ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, κατά το διάστημα της απόσπασής τους, εφόσον κατέχουν 
οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους 
και επιστρέφουν σε αυτή μετά τη λήξη της απόσπασής τους. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους 
παρατείνεται πέραν των πέντε (5) ετών, τότε, με την έναρξη του έκτου συνεχόμενου σχολικού έτους 
απόσπασης, η οργανική θέση που κατέχουν θεωρείται κενή, με τις συνέπειες που ορίζονται στην παρ. 9 
του Κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄167) και τίθενται στη διάθεση των οικείων 
διευθύνσεων εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπάστηκαν [άρθρο 94 του Ν. 4547/2018]. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: 

1. Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Αλλαγές ή 
διορθώσεις των χωρών προτίμησης και των λοιπών στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης δεν είναι εφικτές 
μετά την οριστική υποβολή τους. 

2. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες έχουν την έννοια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
απόσπαση, ικανοποιούνται μόνον εφόσον υπάρχουν ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό στις σχολικές 
μονάδες του εξωτερικού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ 

 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, αίτηση ανάκλησης της αίτησης απόσπασης αποκλειστικά στο e-mail: 
dipode3@minedu.gov.gr μέχρι τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών από την Επιτροπή του άρθρου 
4 της υπ’αριθμ. 66793/Η2/26-4-2018 Υπουργικής Απόφασης, πριν την κύρωση των αξιολογικών πινάκων. 
Αν δεν αποστείλουν αίτηση ανάκλησης, η υπηρεσία προχωρεί στη διαδικασία απόσπασής τους, χωρίς 
άλλη ειδοποίηση, σύμφωνα με τα μόριά τους και τη σειρά προτίμησης των χωρών που έχουν δηλώσει 
στην αρχική αίτησή τους. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
1. Για την απόδειξη των δηλούμενων στην αίτηση απόσπασης στοιχείων απαιτούνται τα κάτωθι 

δικαιολογητικά: 
(1) Οι τίτλοι σπουδών από ΑΕΙ της ημεδαπής (πτυχία, διδακτορικά και μεταπτυχιακό). 
(2) Για τίτλους σπουδών που προέρχονται από ΑΕΙ της αλλοδαπής: 

 πράξη αναγνώρισης του τίτλου από ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ και 

mailto:dipode3@minedu.gov.gr
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 τίτλο σπουδών συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α’ 74). 

 
(3) Για τίτλους σπουδών ξένων γλωσσών: 

 πρωτότυπο τίτλο, 

 συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν.4250/2014. 

(4) Φύλλο Μητρώου, το οποίο θα συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση στην οποία ανήκει. 
(5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

 
2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
1. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, που αποδεικνύουν την άριστη (Γ2/C2), την πολύ καλή (Γ1/C1) 

και την καλή (B2/B2) γνώση της ξένης γλώσσας, είναι αυτά που ορίζονται στις διατάξεις του  άρθρου 28 
του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο 
στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, υποβάλλονται από τον υποψήφιο. 

2. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει το επίπεδο γνώσης της ξένης 
γλώσσας [π.δ. 347/2003 (Α΄315)]. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να 
υποβάλουν τον τίτλο του βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας, και την επίσημη 
μετάφρασή του. 

3. Δικαιολογητικά που δεν μοριοδοτούνται ή που δεν απαιτούνται και δεν αφορούν στη 
συγκεκριμένη  διαδικασία (π.χ. σεμινάρια, συμμετοχή σε συλλόγους κλπ.) δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν 
πρέπει να υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) 

4. Για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στα επιχορηγούμενα σχολεία της Βαυαρίας απαιτείται 
προηγούμενη χορήγηση άδειας διδασκαλίας από την αρμόδια Γερμανική υπηρεσία. Οι εκπαιδευτικοί 
λαμβάνουν την άδεια διδασκαλίας εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι εξής προϋποθέσεις:  

α) να κατέχουν επίπεδο γερμανομάθειας Α2 για τη διδασκαλία των ελληνικών μαθημάτων, 
επίπεδο Γ1 για τη διδασκαλία των γερμανόφωνων μαθημάτων και επίπεδο Γ2 για όσους αιτηθούν για τη 
θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας. 

β) να υπάρχει αντιστοιχία του περιεχομένου των σπουδών τους με το γνωστικό αντικείμενο 
διδασκαλίας τους.  

5. Υπενθυμίζεται ότι οι αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες 
στην Ελλάδα διατάξεις, οι οποίες για το σχολικό έτος 2019-2020 και μέχρι έκδοσης της παρούσης είναι οι 
υπ’ αρ. 76099/Δ2/11-5-2018 (Β΄ 1704) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου», 
150218/Δ2/12-9-2018 (Β΄ 4452) «Τροποποίηση της με αριθμ. 76099/Δ2/11-5-2018 υπουργικής απόφασης 
‘Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» και 100684/Δ2/24-6-2019 (Β΄ 2581) 
«Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 76099/Δ2/11-5-2018 υπουργικής απόφασης ‘Αναθέσεις μαθημάτων 
Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου’ ως προς τις αναθέσεις μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου» 
Αποφάσεις ΥΠΑΙΘ.  

Εφόσον δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος στις 
ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, να ανατεθεί στους 
αποσπασμένους εκπαιδευτικούς η διδασκαλία και άλλων μαθημάτων, πέραν της α΄, β΄ και γ΄ 
ανάθεσης.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 
1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου καταρτίζονται πίνακες, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 5 της αριθμ. 66793/Η2/26-4-2018 Υπουργικής Απόφασης, κατά φθίνουσα σειρά 
μορίων του άρθρου 3. 

2. Επί των προσωρινών πινάκων μοριοδότησης, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ, 
υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις στο email enstaseis-dipode@minedu.gov.gr, σε αποκλειστική προθεσμία 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFalhF2BrTT7HdtvSoClrL8BWSxBgEw3dF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuePOvDbQz9TtZnnpqmsYEAAgCoOOEL8JeWhENd_1IG9e
mailto:enstaseis-dipode@minedu.gov.gr
ΑΔΑ: 78ΑΔ46ΜΤΛΗ-Ξ0Ο



6 
 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ, οι οποίες 
τίθενται ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής. 

 3. Για την επιλογή των προς απόσπαση στο εξωτερικό εκπαιδευτικών ισχύουν τα οριζόμενα στο 
άρθρο 6 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 
 1. Για τη διαδικασία, διάρκεια των αποσπάσεων και τοποθέτηση των αποσπωμένων ισχύουν τα 
οριζόμενα στα άρθρο 7, 8 και 9 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης. 

2. Οι αποσπώμενοι με τη διαδικασία της παρούσας οφείλουν να παρουσιαστούν στη νέα τους 
θέση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της απόφασης απόσπασής τους στο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» πλην των περιπτώσεων που απαιτείται έκδοση visa. Εάν δεν αναλάβουν 
υπηρεσία στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, η υπηρεσία προβαίνει, χωρίς άλλη ειδοποίηση, στην 
αντικατάστασή τους.  
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  
1. Τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας μπορεί να λειτουργούν απογευματινές ώρες ή και Σάββατο.  
2.Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σε σχολικές μονάδες των ΗΠΑ και τοποθετούνται σε 

αναγνωρισμένα σχολεία, τα οποία υπόκεινται στην Αμερικανική νομοθεσία, πρέπει να λάβουν υπόψη 
τους ότι το εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο ξεπερνά το αντίστοιχο της ημεδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 
216 του ν. 4160/2019. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται, θα ειδοποιηθούν από την Υπηρεσία μας, 
προκειμένου να αποστείλουν άμεσα, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δήλωση με το εκτιμώμενο κόστος των 
εισιτηρίων πρώτης μετάβασης στη χώρα απόσπασης των ιδίων και των προστατευόμενων μελών της 
οικογένειάς τους, καθώς και το χρονικό διάστημα της μετάβασής τους στη χώρα απόσπασης, 
προκειμένου να εκδοθεί από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετική βεβαίωση 
δέσμευσης ποσού πριν την πραγματοποίηση της μετάβασης. Σε αντίθετη περίπτωση δεν καταβάλλεται 
το αντίτιμο των εισιτηρίων. Η ίδια διαδικασία τηρείται και για τα έξοδα οριστικής επιστροφής των 
εκπαιδευτικών. 

 
                                   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                   
 
 
                               ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

 
 
 
 
 
Συνημμένα:  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 
I. Υπόδειγμα αίτησης απόσπασης 
II. Πίνακας βασικής/ών γλώσσας/ών χώρας απόσπασης 
III. Πίνακας χωρών/ειδικοτήτων 
IV. Πίνακας Συντονιστικών Γραφείων και περιοχών ευθύνης 

V. Πίνακας επιμισθίων ανά χώρα 
VI. Νομοθετικό πλαίσιο 
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Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού, κας Σ. Ζαχαράκη  
3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως 
4. Δ/νση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας  
     και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
5. ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ.-Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού 
6. Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών 
7. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
8. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 
9. Αυτοτελή Διεύθυνση Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών  
     και Λοιπών Θεμάτων 
 
Κοινοποίηση: 
1. Ο.Λ.Μ.Ε. – Ερμού και Κορνάρου 2, 10563, ΑΘΗΝΑ 
2. Δ.Ο.Ε. – Ξενοφώντος 15α, 10557, ΑΘΗΝΑ 
3. Σιβιτανίδειος Σχολή-Θες/νίκης 151, Καλλιθέα 17675 
4. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
5. Περιφερειακές Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2019-2020  
ΚΑΙ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ 

 
 

1.  2.  3.        

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  ΑΡ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
π.χ. ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 

 ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕ02 

  
4.  5.  6.  7. 

ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ  ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ 
 
8.  9.  10. 

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΝΟΜΟΣ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 
11α.  11β. 

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ Ο ΕΚΠ/ΚΟΣ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2018-19 &    ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
 

 

13.  ΕΧΩ ΑΠΟΣΠΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ: 

ΝΑΙ       ΤΗΣ          ΕΤΗ ........... (αριθμητικό) 
Λάμβανα επιμίσθιο      ΝΑΙ    ΤΗΣ       για ………… ΕΤΗ 
 

15. ΔΙΑΚΟΠΗ ή  ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ στο εξωτερικό  
(Της ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  περιπτ. Α και ε  του Κεφ. Γ)            

ΝΑΙ           ΤΗΣ   

 

15.  ΕΙΜΑΙ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ή ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΓΩ ΓΙΑ 
ΑΠΟΣΠΑΣΗ:  
(Της ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  περιπτ. 2.3 του Κεφ. Δ)            

α) Είμαι στέλεχος εκπαίδευσης   
β) Υπηρετώ με θητεία    

 

16. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

1η ΓΛΩΣΣΑ: 2η ΓΛΩΣΣΑ: 3η ΓΛΩΣΣΑ: 

ΚΑΛΗ (Επίπεδο Β2)                 
ΤΗΣ ΚΑΛΗ (Επίπεδο Γ1)      
ΑΡΙΣΤΗ (Επίπεδο Γ2)               

ΚΑΛΗ (Επίπεδο Β2)                 
ΤΗΣ ΚΑΛΗ (Επίπεδο Γ1)      
ΑΡΙΣΤΗ (Επίπεδο Γ2)               

ΚΑΛΗ (Επίπεδο Β2)                 
ΤΗΣ ΚΑΛΗ (Επίπεδο Γ1)      
ΑΡΙΣΤΗ (Επίπεδο Γ2)               

 

17. ΧΩΡΑ *ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΩ (3 επιλογές): 

1. 

2. 

3. 

 
(*) Σε περίπτωση που δηλωθεί Γερμανία  να δηλωθεί το Συντονιστικό Γραφείο που της ενδιαφέρει και σε 
περίπτωση που δηλωθεί το Συντονιστικό Γραφείο Της Υόρκης να δηλωθεί ΗΠΑ ή/και  Λατινική Αμερική  
 

 
 

15. ΤΡΙΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (έχω διδάξει σε σχολεία Α/θμιας, Β/θμιας) από το ΦΕΚ Διορισμού ως 
της 31/8/2019:      

ΝΑΙ   ΤΗΣ   

ΑΔΑ: 78ΑΔ46ΜΤΛΗ-Ξ0Ο
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18. ΤΗΣ ΧΩΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΩ ΣΕ ΜΙΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΗΠΕIΡΟΥΣ (μία επιλογή) 

Α.  ΑΜΕΡΙΚΗ             ΓΛΩΣΣΑ: 
ΑΓΓΛΙΚΑ  ΓΑΛΛΙΚΑ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  

ΚΑΛΗ (Επίπεδο Β2)          
ΤΗΣ ΚΑΛΗ (Επίπεδο Γ1)    
ΑΡΙΣΤΗ (Επίπεδο Γ2)         

Β. ΑΣΙΑ                       ΓΛΩΣΣΑ: 
ΑΓΓΛΙΚΑ  ΓΑΛΛΙΚΑ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  

ΚΑΛΗ (Επίπεδο Β2)          
ΤΗΣ ΚΑΛΗ (Επίπεδο Γ1)    
ΑΡΙΣΤΗ (Επίπεδο Γ2)         

Γ. ΑΦΡΙΚΗ                 ΓΛΩΣΣΑ: 
ΑΓΓΛΙΚΑ  ΓΑΛΛΙΚΑ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  

ΚΑΛΗ (Επίπεδο Β2)          
ΤΗΣ ΚΑΛΗ (Επίπεδο Γ1)    
ΑΡΙΣΤΗ (Επίπεδο Γ2)         

Δ. ΕΥΡΩΠΗ               ΓΛΩΣΣΑ: 
ΑΓΓΛΙΚΑ  ΓΑΛΛΙΚΑ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  
 

ΚΑΛΗ (Επίπεδο Β2)          
ΤΗΣ ΚΑΛΗ (Επίπεδο Γ1)    
ΑΡΙΣΤΗ (Επίπεδο Γ2)         

Ε. ΩΚΕΑΝΙΑ              ΓΛΩΣΣΑ: 
ΑΓΓΛΙΚΑ  ΓΑΛΛΙΚΑ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  

ΚΑΛΗ (Επίπεδο Β2)          
ΤΗΣ ΚΑΛΗ (Επίπεδο Γ1)    
ΑΡΙΣΤΗ (Επίπεδο Γ2)         

 

19. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

α. Σε χηρεία με παιδιά       
β. Μονογονεϊκή οικογένεια                                                       
γ. Σε διάζευξη με παιδιά υπό την επιμέλειά του     

 
 

20. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

α. Διδακτορικό                                   β. Μεταπτυχιακό                            γ. Δεύτερο Πτυχίο ΑΕΙ         

 

21. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

    

Οδός μόνιμης κατοικίας Αριθμός Δήμος e-mail 

    

Νομός Τ.Κ. Χώρα Άλλο τηλέφωνο 

    

Σταθερό τηλ. Κινητό τηλέφωνο   
 

Η αίτηση έχει ισχύ υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………….. 
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΑ 
 
 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

Σημείωση: 
Διευκρινίσεις για την ηλεκτρονική καταχώριση της αίτησης δίνονται στον ιστότοπο 

http://dipode-aitisi.sch.gr. 

http://dipode-aitisi.sch.gr/
ΑΔΑ: 78ΑΔ46ΜΤΛΗ-Ξ0Ο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
ΒΑΣΙΚΗ/ΕΣ ΓΛΩΣΣΑ/ΕΣ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ 

 

 
ΧΩΡΑ – 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗ/ΕΣ ΓΛΩΣΣΑ/ΕΣ ΚΩΔ.  
ΧΩΡΑ – 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗ/ΕΣ 
ΓΛΩΣΣΑ/ΕΣ 

ΚΩΔ. 

ΑΓΓΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 1  ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΡΑΒΙΚΑ 42 

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΑΖΕΡΙΚΑ 2  ΛΙΒΥΗ ΑΡΑΒΙΚΑ 43 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΡΑΒΙΚΑ 3  ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΚΑ 44 

ΑΙΘΙΟΠΙΑ ΑΙΘΙΟΠΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ 4  ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 
ΓΑΛΛΙΚΑ, 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

45 

ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ 5  ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ ΓΑΛΛΙΚΑ 46 

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΙΣΠΑΝΙΚΑ 6  ΜΑΛΑΟΥΙ ΑΓΓΛΙΚΑ 47 

ΑΡΜΕΝΙΑ ΑΡΜΕΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ 7  ΜΑΡΟΚΟ ΑΡΑΒΙΚΑ 48 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 8  ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΣΕΡΒΙΚΑ 49 

ΑΥΣΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 9  ΜΕΞΙΚΟ ΙΣΠΑΝΙΚΑ 50 

ΒΕΛΓΙΟ 
ΓΑΛΛΙΚΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ,  
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

10  ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ, 
ΑΓΓΛΙΚΑ 

51 

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ 11  ΜΟΛΔΑΒΙΑ 
ΜΟΛΔΑΒΙΚΑ, 
ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ 

52 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ 12  ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 53 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ 13  ΝΙΓΗΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 54 

ΓΑΛΛΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ 14  ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ 55 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

15.1 ΣΥΝΤ. 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
15.1 

 ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ, ΑΦΡΙΚΑΑΝΣ 56 

15.2 ΣΥΝΤ. 
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΜΟΝΑΧΟΥ 

 ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ 57 

15.2  ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΟΥΓΓΡΙΚΑ 58 

 
ΓΕΩΡΓΙΑ 

 
ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ, ΡΩΣΙΚΑ 

 
16 

 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 
ΟΥΖΜΠΕΚΙΚΑ, 
ΡΩΣΙΚΑ 

59 

ΔΑΝΙΑ ΔΑΝΕΖΙΚΑ 17  ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ 60 

ΕΛΒΕΤΙΑ 
ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, 
ΙΤΑΛΙΚΑ 

18  ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ΙΣΠΑΝΙΚΑ 61 

ΕΣΘΟΝΙΑ ΕΣΘΟΝΙΚΑ 19  ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΑΡΑΒΙΚΑ 62 

ΖΑΜΠΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 20  ΠΑΝΑΜΑΣ ΙΣΠΑΝΙΚΑ 63 

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ ΑΓΓΛΙΚΑ 21  ΠΕΡΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΑ 64 

Η.Π.Α. ΑΓΓΛΙΚΑ 
22 

 
 

ΠΟΛΩΝΙΑ ΠΟΛΩΝΙΚΑ 65 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ 66 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ 67 

Η.Α.Ε 
 

ΑΡΑΒΙΚΑ 
 

23  ΡΩΣΙΑ ΡΩΣΙΚΑ 68 

 
ΙΟΡΔΑΝΙΑ 

 
ΑΡΑΒΙΚΑ 

 
24 

 ΣΑΟΥΔ. ΑΡΑΒΙΑ ΑΡΑΒΙΚΑ 69 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 25  ΣΕΡΒΙΑ ΣΕΡΒΙΚΑ 70 

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΙΣΠΑΝΙΚΑ 26  ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΚΑ 71 

ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ 27  ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΚΑ 72 

ΙΣΡΑΗΛ ΕΒΡΑΪΚΑ, ΑΡΑΒΙΚΑ 28  ΣΟΥΔΑΝ ΑΡΑΒΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ 73 

ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 29  ΣΟΥΗΔΙΑ ΣΟΥΗΔΙΚΑ 74 

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΖΑΚΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ 30  ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ 75 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ ΓΑΛΛΙΚΑ 31  ΤΣΕΧΙΑ ΤΣΕΧΙΚΑ 76 

ΚΑΝΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ 32  ΤΥΝΗΣΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ, ΑΡΑΒΙΚΑ 77 

ΚΑΤΑΡ ΑΡΑΒΙΚΑ 33  ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΑ 78 

ΚΙΡΓΙΖΙΑ ΚΙΡΓΙΖΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ 34  ΧΙΛΗ ΙΣΠΑΝΙΚΑ 79 

ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ 35     

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ 36     
ΚΟΥΒΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ 37     
ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΡΟΑΤΙΚΑ 38     
Λ.Δ.ΚΟΓΚΟ ΓΑΛΛΙΚΑ 39     
ΛΕΤΤΟΝΙΑ ΛΕΤΤΟΝΙΚΑ 40     
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ 41     

ΑΔΑ: 78ΑΔ46ΜΤΛΗ-Ξ0Ο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 
 
ΑΣΙΑ 

 
 
ΑΦΡΙΚΗ 

 
ΩΚΕΑΝΙΑ 

 
ΕΥΡΩΠΗ 

ΧΩΡΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΚΛΑΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΑΡΜΕΝΙΑ Δάσκαλοι 

Η.Α.Ε. - 

ΙΟΡΔΑΝΙΑ Δάσκαλοι, Φιλόλογοι (σε περίπτωση μη υποβολής σχετικών υποψηφιοτήτων Δασκάλων) 

ΙΣΡΑΗΛ Δάσκαλοι, Φιλόλογοι (σε περίπτωση μη υποβολής σχετικών υποψηφιοτήτων Δασκάλων) 

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ Δάσκαλοι 

ΚΑΤΑΡ - 

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ Δάσκαλοι 

ΛΙΒΑΝΟΣ Δάσκαλοι, Φιλόλογοι (σε περίπτωση μη υποβολής σχετικών υποψηφιοτήτων Δασκάλων) 

ΧΩΡΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΚΛΑΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΑΙΘΙΟΠΙΑ Φυσικών Επιστημών 

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ Δάσκαλοι και σε περίπτωση μη υποβολής σχετικών υποψηφιοτήτων Αγγλικής ή Φιλόλογοι 

Λ. Δ. ΚΟΝΓΚΟ Φιλόλογοι, Φυσικών Επιστημών  

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι,  Μουσικής 

ΜΑΛΑΟΥΙ Δάσκαλοι και σε περίπτωση μη υποβολής σχετικών υποψηφιοτήτων Αγγλικής ή Φιλόλογοι 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ Μαθηματικοί, Θεολόγοι 

ΤΥΝΗΣΙΑ Δάσκαλοι, Φιλόλογοι (σε περίπτωση μη υποβολής σχετικών υποψηφιοτήτων Δασκάλων) 

ΧΩΡΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΚΛΑΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Νηπιαγωγοί , Δάσκαλοι, Μουσικής   

ΧΩΡΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΚΛΑΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΑΓΓΛΙΑ Δάσκαλοι, Φιλόλογοι, Μουσικής ,  Φυσικών Επιστημών 

ΑΛΒΑΝΙΑ Δάσκαλοι  

ΒΕΛΓΙΟ - 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - 

ΓΑΛΛΙΑ Δάσκαλοι, Φιλόλογοι  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Μαθηματικοί, Φιλόλογοι, Φυσικοί, Χημικοί, Βιολόγοι, Γεωλόγοι, Γερμανικής, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων 
(μόνο με Γ1 ή Γ2 γερμανομάθεια), Δασκάλων (μόνο Γ1ή Γ2 γερμανομάθεια), Κοινωνικών Επιστημών, 
Μουσικής (μόνο  με Γ1 ή Γ2 γερμανομάθεια), Μηχανολόγων (μόνο  με Γ1 ή Γ2 γερμανομάθεια), 
Οικονομίας (Σ. Γ. Μονάχου) 
Φιλόλογοι, Γερμανικής (Σ.Γ. Βερολίνου)  

ΕΛΒΕΤΙΑ - 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ -   

ΙΣΠΑΝΙΑ - 
ΙΤΑΛΙΑ Φιλόλογοι 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Φιλόλογοι, Δάσκαλοι 

ΛΕΤΟΝΙΑ - 

ΕΣΘΟΝΙΑ - 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ - 

ΑΔΑ: 78ΑΔ46ΜΤΛΗ-Ξ0Ο
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ΑΜΕΡΙΚΗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ΔΑΝΙΑ - 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ Νηπιαγωγοί 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ Δάσκαλοι, Φιλόλογοι, Φυσικής Αγωγής, Μουσικοί, Θεατρικής Αγωγής 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - 

 ΠΟΛΩΝΙΑ - 

 ΡΟΥΜΑΝΙΑ Μαθηματικοί 

 ΡΩΣΙΑ Δάσκαλοι 

 ΣΕΡΒΙΑ - 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ - 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Φιλόλογοι, Δάσκαλοι 

ΣΟΥΗΔΙΑ - 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ - 

ΧΩΡΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΚΛΑΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - 

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ Δάσκαλοι 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ Δάσκαλοι 
Η.Π.Α. Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι, Μαθηματικοί,  Μουσικής, Φυσικής Αγωγής 

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ - 

ΚΑΝΑΔΑΣ Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί 

ΚΟΛΟΜΒΙΑ - 

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ - 

ΚΟΥΒΑ - 

ΜΕΞΙΚΟ - 

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ - 

ΠΑΝΑΜΑΣ - 

ΠΕΡΟΥ - 

ΧΙΛΗ - 

ΑΔΑ: 78ΑΔ46ΜΤΛΗ-Ξ0Ο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ  
 
 

A/A 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

1 ΒΕΡΟΛΙΝΟ  
Γερμανία (Berlin, Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-
Holstein Saarland, Rheinland−Pfalz, Nordrhein-Westfalen) και Πολωνία   

2 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, 
Πορτογαλία, Ελβετία 

3 ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 
Νότια Αφρική, Ζιμπάμπουε, Ζάμπια, Μαλάουι,  Λ.Δ. Κονγκό, 
Μπουρούντι, Καμερούν, Νιγηρία, Σουδάν, Αιθιοπία, Μαδαγασκάρη, 
Μοζαμβίκη. 

4 ΚΑΪΡΟ 
Αίγυπτος, Λιβύη, Λίβανος, Ισραήλ, Ιορδανία, Η.Α.Ε., Κατάρ, Μαρόκο, 
Σαουδική Αραβία, Συρία, Τυνησία 

5 ΛΟΝΔΙΝΟ 
Μεγάλη Βρετανία, Ιρλανδία, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία, 
Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία 

6 ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗ 

 Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Γεωργία, Ουκρανία, Ρωσία, Καζακστάν, 
Κιργιζία, Λευκορωσία, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν 
(Σ.Γ. ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗΣ) 

 Μολδαβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σερβία, Μαυροβούνιο, 
Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βόρεια 
Μακεδονία  
(Σ.Γ. ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ: Σε διαδικασία στελέχωσης και λειτουργίας 
του Γραφείου) 

8 ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία 

9 ΜΟΝΑΧΟ Γερμανία (Bayern, Hessen , Baden – Württemberg) και Αυστρία, Τσεχία 

10 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: Maine, New Hampshire, Rhode Island, 
Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Massachusetts, 
Ohio, West Virginia, Kentucky, Tennessee, Delaware, District Of 
Columbia, Maryland, Virginia, South Carolina, North Carolina, Florida, 
Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana, Arkansas,  Alaska, Arizona, 
Utah, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Washington State, 
Oregon, California, Nevada, Idaho, Hawaii, Michigan, Indiana, 
Wisconsin, Illinois, Missouri, Minnesota, Iowa, North Dakota, South 
Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas 
 
Λατινική Αμερική:  Αργεντινή, Βενεζουέλα, Βραζιλία, Μεξικό, 
Ουρουγουάη, Περού, Χιλή, Παναμάς 

11 
ΚΑΝΑΔΑΣ                      

(Σ.Γ. ΤΟΡΟΝΤΟ) 

Επαρχίες: British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Ontario, Manitoba, 
Youkon Northwest Territories, Ottawa, Quebec, New Brunswick, Nova 
Scotia, Prince Edward Island, New Foundland, Labrador 

12 ΚΟΡΥΤΣΑ Αλβανία 

13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Τουρκία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΩΝ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

  Α. ΕΥΡΩΠΗ     

Α/Α ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΚΠ/ΚΟΙ 

1 ΑΓΓΛΙΑ ΕΥΡΩ 1.480,00 

2 ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΥΡΩ 784,00 

3 ΑΥΣΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 1.438,00 

4 ΒΕΛΓΙΟ ΕΥΡΩ 1.224,00 

5 ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ ΕΥΡΩ 1.017,00 

6 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΥΡΩ 822,00 

7 ΓΑΛΛΙΑ ΕΥΡΩ 1.431,00 

8 ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΥΡΩ 1.334,00 

9 ΔΑΝΙΑ ΕΥΡΩ 1.230,00 

10 ΕΛΒΕΤΙΑ ΕΥΡΩ 2.350,00 

11 ΕΣΘΟΝΙΑ ΕΥΡΩ 1.166,00 

12 ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΕΥΡΩ 1.334,00 

13 ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΥΡΩ 822,00 

14 ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩ 939,00 

15 ΚΡΟΑΤΙΑ ΕΥΡΩ 1.062,00 

16 ΛΕΤΟΝΙΑ ΕΥΡΩ 790,00 

17 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΕΥΡΩ 790,00 

18 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΕΥΡΩ 1.205,00 

19 ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΕΥΡΩ 960,00 

20 ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΕΥΡΩ 1.224,00 

21 ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΕΥΡΩ 1.192,00 

22 ΠΟΛΩΝΙΑ ΕΥΡΩ 1.192,00 

23 ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ ΕΥΡΩ 822,00 

24 ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΥΡΩ 1.192,00 

25 ΡΩΣΙΑ ΕΥΡΩ 1.425,00 

26 ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΕΥΡΩ 1.062,00 

27 ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΕΥΡΩ 1.166,00 

28 ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΕΥΡΩ 1.017,00 

29 ΣΟΥΗΔΙΑ ΕΥΡΩ 950,00 

30 ΤΟΥΡΚΙΑ (αποσπ.) ΕΥΡΩ 1.328,00 

31 ΤΣΕΧΙΑ ΕΥΡΩ 1.192,00 

32 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΕΥΡΩ 1.010,00 

33 ΧΩΡΕΣ Κ.Α.Κ.* ΕΥΡΩ 1.425,00 

  

* Ουκρανία-Μολδαβία-Λευκορωσία-Καζακστάν-Γεωργία-Αρμενία-
Αζερμπαϊτζάν- Κιργιζία-Ουζμπεκιστάν-Τατζικιστάν-Τουρκμενιστάν     

  Β. ΑΜΕΡΙΚΗ     
1 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΕΥΡΩ 1.295,00 

2 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΕΥΡΩ 1.004,00 

3 ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΕΥΡΩ 817,00 

4 Η.Π.Α. ΕΥΡΩ 1.943,00 

5 ΚΑΝΑΔΑΣ ΕΥΡΩ 1.220,00 

6 ΜΕΞΙΚΟ ΕΥΡΩ 1.580,00 

7 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ΕΥΡΩ 1.290,00 

8 ΠΑΝΑΜΑΣ ΕΥΡΩ 1.580,00 

9 ΠΕΡΟΥ ΕΥΡΩ 900,00 

10 ΧΙΛΗ ΕΥΡΩ 1.000,00 

11 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΕΥΡΩ 1.008,00 

12 ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΕΥΡΩ 1.008,00 

13 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ ΕΥΡΩ 1.008,00 

14 ΚΟΥΒΑ ΕΥΡΩ 1.008,00 

  Γ. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ & Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑ   
1 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΕΥΡΩ 1.230,00 
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  Δ. ΑΦΡΙΚΗ     
1 ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΕΥΡΩ 971,00 

2 ΑΙΘΙΟΠΙΑ ΕΥΡΩ 926,00 

3 ΖΑΜΠΙΑ ΕΥΡΩ 855,00 

4 ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ ΕΥΡΩ 855,00 

5 ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ ΕΥΡΩ 914,00 

6 ΚΑΜΕΡΟΥΝ ΕΥΡΩ 855,00 

7 ΚΕΝΥΑ ΕΥΡΩ 971,00 

8 ΚΟΓΚΟ ΕΥΡΩ 971,00 

9 ΛΙΒΥΗ ΕΥΡΩ 1.036,00 

10 ΜΑΛΑΟΥΙ ΕΥΡΩ 778,00 

11 ΜΑΡΟΚΟ ΕΥΡΩ 971,00 

12 ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ ΕΥΡΩ 914,00 

13 ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ ΕΥΡΩ 648,00 

14 ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ ΕΥΡΩ 745,00 

15 Ν. ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩ 914,00 

16 ΝΙΓΗΡΙΑ ΕΥΡΩ 822,00 

17 ΣΟΥΔΑΝ ΕΥΡΩ 914,00 

18 ΤΑΝΖΑΝΙΑ ΕΥΡΩ 577,00 

19 ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ ΕΥΡΩ 642,00 

20 ΤΥΝΗΣΙΑ ΕΥΡΩ 887,00 

21 ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ ΕΥΡΩ 914,00 

  Ε. ΑΣΙΑ     
1 ΕΝ. ΑΡΑΒ. ΕΜΙΡΑΤΑ ΕΥΡΩ 1.237,00 

2 ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΕΥΡΩ 697,00 

3 ΙΡΑΚ ΕΥΡΩ 620,00 

4 ΙΡΑΝ ΕΥΡΩ 480,00 

5 ΙΣΡΑΗΛ ΕΥΡΩ 946,00 

6 ΚΑΤΑΡ   ΕΥΡΩ 1.166,00 

7 ΚΙΝΑ ΕΥΡΩ 1.425,00 

8 ΚΟΡΕΑ ΕΥΡΩ 1.363,00 

9 ΚΟΥΒΕΪΤ ΕΥΡΩ 1.160,00 

10 ΛΙΒΑΝΟΣ ΕΥΡΩ 894,00 

11 ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩ 1.069,00 

12 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΕΥΡΩ 1.237,00 

13 ΣΥΡΙΑ ΕΥΡΩ 1.101,00 

14 ΤΑΫΛΑΝΔΗ ΕΥΡΩ 1.363,00 

15 ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ ΕΥΡΩ 1.425,00 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
α.  Τελευταία τροποποίηση του  (ΦΕΚ 807Β΄/19-03-12) με το ΦΕΚ 1740Β΄/15-06-2016 

β.   Καθορισμός ύψους επιμισθίου (ΦΕΚ 807Β΄/19-03-12-1445B΄/02-05-12) 
γ.  Το επιμίσθιο υπόκειται σε κρατήσεις  1% (ΤΠΔΥ) και 2% (Έκτακτη Εισφ. Αλληλεγγύης) (Νόμος 3986/11, 

άρθρο 38, παρ. 2α & 2β (Α’ 152) 

δ.  Το επιμίσθιο είναι αφορολόγητο  από 01-01-2012 (Ν. 4038/12, ΦΕΚ 14Α΄/02-02-2012) 

ε.  Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 
              2103442484       (κ. Γ. Κατσαϊδώνης) 

            2103443873       (κ. Λιούρα Ελένη) 
 

 

 

  

ΑΔΑ: 78ΑΔ46ΜΤΛΗ-Ξ0Ο



16 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 16  
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών - Προσδιορισμός υπηρεσιακών αναγκών 

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση του 
Γενικού Γραμματέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται να αποσπώνται στις εκπαιδευτικές 
μονάδες του άρθρου 3, ύστερα από αίτησή τους, δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι: 

α) έχουν πέντε έτη εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα οποία τρία έτη πρέπει να είναι διδακτική σε 
σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

β) έχουν καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, 
γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους, 

γ) για τις περιπτώσεις που απαιτείται διδασκαλία σε δύο γλώσσες να έχει πολύ καλή γνώση της 
γλώσσας της χώρας υποδοχής. 

2. Για τον προσδιορισμό των υπηρεσιακών αναγκών και την κάλυψή τους σε κάθε εκπαιδευτική 
μονάδα, με ευθύνη του συντονιστή εκπαίδευσης, καταγράφονται στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα του 
γραφείου συντονιστή εκπαίδευσης, όπως: τα τμήματα που λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη, 
τμήμα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα, οι θέσεις εκπαιδευτικών, το ονοματεπώνυμο, το έτος απόσπασης και το 
υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν, ο αριθμός των εκπαιδευτικών, που ανήκουν στην 
εκπαιδευτική μονάδα και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν, το ωρολόγιο πρόγραμμα, η 
δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, η δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων με δεύτερη ανάθεση και οι 
κενές θέσεις που προβλέπεται ότι θα προκύψουν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους της χώρας υποδοχής 
λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης ή παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία ή λήξης της απόσπασης. Τα 
παραπάνω στοιχεία επικαιροποιούνται σε κάθε μεταβολή και διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, κατά την έναρξη του 
σχολικού έτους με ευθύνη του συντονιστή εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και καταχωρίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα της παρ. 5 του άρθρου 4 και 
επανυποβάλλονται ανακεφαλαιωτικά εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους. 

3.α) Η απόσπαση των εκπαιδευτικών με αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο στο εξωτερικό 
γίνεται για τρία (3) συνολικά σχολικά έτη. 

 
πρώτο εδάφιο της περίπτ. β΄ της 
παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 
4415/2016 όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 1 β του άρθρου 216 
του ν. 4610/2019 (Α’ 70) 

 

«β) Παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση 
του εκπαιδευτικού, η οποία υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δίμηνο του 
ημερολογιακού έτους, για δύο (2) ακόμη έτη, κατόπιν εισήγησης του 
οικείου συντονιστή εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας 
και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και ύστερα από σύμφωνη 
γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, 
Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση 
παράτασης της απόσπασης ο εκπαιδευτικός λαμβάνει στο πρώτο έτος 
παράτασης τις αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο στο 
εξωτερικό και στο δεύτερο έτος μόνο τις αποδοχές στην Ελλάδα. 

1. Άρθρο 16 του ν.4415/16 (Α’ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» όπως: 

2. με την παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 4485/17 (Α’ 114) προστέθηκε εδάφιο μετά το τρίτο εδάφιο 
της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 16,  

3. με την παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4521/18 (Α’ 38) προστέθηκε εδάφιο μετά το τέταρτο 
εδάφιο της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 16 και 

4.  με το άρθρο 94 του Ν. 4547/2018 (Α’ 102) αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 

4415/2016 (Α΄ 159), 
5. με το άρθρο 216 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της 

παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016. 

 

6.  
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Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του σχολικού έτους απόσπασης, εφόσον η ανάληψη 
υπηρεσίας γίνεται μέσα στο Α΄ τετράμηνο του σχολικού έτους απόσπασης, σύμφωνα με την ισχύουσα διάρκεια 
του σχολικού έτους στην ημεδαπή. Η απόσπαση που γίνεται μετά το Α΄ τετράμηνο του σχολικού έτους διαρκεί 
μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου τετραμήνου του τελευταίου σχολικού έτους. 
 
τέταρτο εδάφιο της περίπτ. β της 
παρ. 3 του άρθρου 16 όπως 
προστέθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 73 του ν. 4485/17 (Α’ 114) 

«Σε κάθε περίπτωση, αν η απόσπαση λήγει κατά τη διάρκεια 
του σχολικού έτους στη χώρα υποδοχής, όπως αυτή ρυθμίζεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 4, η 
απόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως και διαρκεί μέχρι τη λήξη του 
ανωτέρω σχολικού έτους».  

 

πέμπτο εδάφιο της περίπτ. β της 
παρ. 3 του άρθρου 16, όπως 
προστέθηκε με την παρ. 5 του 
άρθρου 33 του ν. 4521/18 (Α’ 38) 

«Σε περίπτωση που η έκδοση της απαιτούμενης άδειας 
εργασίας (visa) καθυστερήσει πάνω από έξι (6) μήνες, χωρίς 
υπαιτιότητα του εκπαιδευτικού, μπορεί να τροποποιηθεί η αρχική 
απόφαση απόσπασης με την ίδια χρονική διάρκεια, η οποία αρχίζει 
από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας εργασίας.» 

 
Άρθρο 94 του Ν. 4547/2018 (Α’ 
102) «Αναδιοργάνωση των 
δομών υποστήριξης της 
πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και άλλες διατάξεις» 

1. Η παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. α) Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του 
εξωτερικού, κατά το διάστημα της απόσπασής τους, εφόσον κατέχουν 
οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το 
διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτή μετά τη λήξη της 
απόσπασής τους. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν 
των πέντε (5) ετών, τότε, με την έναρξη του έκτου συνεχόμενου σχολικού 
έτους απόσπασης, η οργανική θέση που κατέχουν θεωρείται κενή, με τις 
συνέπειες που ορίζονται στην παρ. 9 του Κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου 16 του 
ν. 1566/1985 (Α΄167) και τίθενται στη διάθεση των οικείων διευθύνσεων 
εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπάστηκαν. 

β) Κατά τη διάρκεια του έτους λήξης της απόσπασής τους 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης για οποιαδήποτε περιοχή 
μετάθεσης, εφόσον είχαν υπηρετήσει ένα (1) έτος στο σχολείο της 
οργανικής τους θέσης. 

γ) Οι εκπαιδευτικοί που κατά το σχολικό έτος 2017-2018 
αποσπάστηκαν και έχασαν την οργανική τους θέση μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση-δήλωση τοποθέτησής τους στο σχολείο όπου είχαν την 
οργανική τους θέση,  μέχρι τις 31.8.2018. 

Σε περίπτωση που η οργανική θέση έχει καλυφθεί με μετάθεση 
άλλου εκπαιδευτικού, ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός παραμένει στην 
οικεία διεύθυνση ως υπεράριθμος.». 

2. Καταργούνται οι εξής διατάξεις: 
α) Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78). 
β) Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
 

Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει το χρόνο απόσπασής τους στα Ευρωπαϊκά σχολεία δεν έχουν 
δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης στη διαδικασία των αποσπάσεων στις άλλες εκπαιδευτικές μονάδες. 

Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) συνολικά έτη απόσπασης, με το ειδικό επιμίσθιο 
εξωτερικού, ακόμα κι αν δεν είναι συνεχόμενα, μπορεί να αποσπαστούν μέχρι τη συμπλήρωση αυτών. 

Περαιτέρω παράταση της απόσπασης με το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού αποκλείεται. 
Δεν μπορούν να αποσπαστούν στο εξωτερικό εκπαιδευτικοί, που συμπληρώνουν ή έχουν 

συμπληρώσει πέντε (5) συνολικά έτη απόσπασης. 

γ) Κατ’ εξαίρεση, παράταση της απόσπασης μπορεί να γίνει και πέραν της πενταετίας, όταν η 
απόσπαση: 

αα) επιβάλλεται από διακρατικές συμφωνίες, 
ββ) οι ανάγκες της υπηρεσίας είναι επείγουσες και δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του 
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αποσπασμένου. Η παράταση χορηγείται για ένα μόνο σχολικό έτος, χωρίς το ειδικό επιμίσθιο, κατόπιν 
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης και τη σύμφωνη γνώμη της 
Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων 
(ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.). 

δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται ο αριθμός των 
εκπαιδευτικών, που αποσπώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες. Με όμοια απόφαση καθορίζονται η ειδικότερη 
διαδικασία για την απόσπαση, τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια και τα όργανα επιλογής των 
αποσπασμένων, καθώς και οι ειδικότερες περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο. 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ΄ παρ. 9 του ν. 1566/1985 (Α΄167) εφαρμόζονται για τις 
αποσπάσεις του παρόντος. 

5. Η τοποθέτηση και μετακίνηση των αποσπώμενων εκπαιδευτικών γίνεται με απόφαση του 
συντονιστή εκπαίδευσης εντός της περιοχής ευθύνης του. Αν λόγω αντικειμενικών συνθηκών ο εκπαιδευτικός 
πλεονάζει και δεν υπάρχει άλλη θέση να μετακινηθεί, διακόπτεται η απόσπασή του. Ο εκπαιδευτικός δεν 
επιτρέπεται να διακόψει την απόσπασή του μετά την ανάληψη υπηρεσίας στο εξωτερικό. Σε αντίθετη 
περίπτωση επιβάλλονται κυρώσεις. 

6. Το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του 
εξωτερικού είναι το ίδιο με το ωράριο της ημεδαπής των εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης, εφόσον 
δεν αντίκειται στη νομοθεσία της χώρας απόσπασης-τοποθέτησης, άλλως σύμφωνα με το ωράριο της χώρας 
απόσπασης-τοποθέτησης. 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
πλήρη και αιτιολογημένη έκθεση του φορέα και σύμφωνη γνώμη του Ι.Ε.Π., ρυθμίζονται παρεκκλίσεις του ως 
άνω ωραρίου, εφόσον τούτο επιβάλλουν τοπικές συνθήκες ή εκπαιδευτικές ανάγκες. Με όμοια απόφαση 
καθορίζεται ο τρόπος συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας και του ωραρίου υποχρεωτικής 
παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο, η ανάθεση εργασιών διοικητικού, πολιτιστικού και μορφωτικού 
περιεχομένου, καθώς και οι προϋποθέσεις ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας για τη συμπλήρωση του 
προγράμματος. 

(…) 

11. Η απόσπαση του εκπαιδευτικού μπορεί να διακοπεί πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου της 
διάρκειάς της ή της παράτασης, στις κάτωθι περιπτώσεις, λόγω: 

α) πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας 
ανταπόκρισης στα καθήκοντά του, 

β) επανειλημμένης και αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας από τα καθήκοντά του, 
γ) «οικεία βουλήσει» του εκπαιδευτικού, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι που αιτιολογούνται, 

ειδικά και δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας, 
δ) έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών που να δικαιολογούν την παραμονή του εκπαιδευτικού στη θέση 

απόσπασης, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, 

ε) εξυπηρέτησης επιτακτικών υπηρεσιακών και εκπαιδευτικών αναγκών της ημεδαπής. 
Η διακοπή της απόσπασης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

ύστερα από εισήγηση για τις περιπτώσεις α΄ και β΄ του Συντονιστή Εκπαίδευσης και σύμφωνη γνώμη της 
Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων 
(ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.), οι οποίοι εκτιμούν πραγματικά περιστατικά, όπως αυτά συνάγονται από τις ετήσιες 
εκθέσεις αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ή τις αναφορές του συντονιστή εκπαίδευσης και του προϊσταμένου 
της εκπαιδευτικής μονάδας. 

12. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό ή των οποίων η απόσπαση παρατείνεται 
υποχρεούνται να παραμείνουν στο εξωτερικό για όλη τη διάρκεια της απόσπασης ή της παράτασης. 

Η παροχή του επιμισθίου τελεί σε άμεση συνάρτηση με την παροχή διδακτικού έργου. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο, ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της απόσπασής του δεν παρέχει διδακτικό έργο πέραν 
του διμήνου, η παροχή επιμισθίου διακόπτεται και επαναλαμβάνεται όταν αναλάβει και πάλι τα καθήκοντά 
του. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται 
το ύψος του επιμισθίου σε κάθε χώρα για τους εκπαιδευτικούς και τους συντονιστές, οι όροι και η διαδικασία 
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χορήγησής του. 

Αν διακοπεί η απόσπαση του εκπαιδευτικού κατά τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 11, ο 
εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης μετάβασης και δεν λαμβάνει τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα. Αν 
διακοπεί η απόσπαση του εκπαιδευτικού κατά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 13, κατά τη διάρκεια των 
τριών ετών της απόσπασής του, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης μετάβασης και δεν λαμβάνει τα 
έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα. 

13. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό και των οποίων η απόσπαση ή η παράτασή της διακόπτεται 
κατά τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 11 δεν μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση απόσπασης. 
Εκπαιδευτικοί, των οποίων η απόσπαση ή η παράτασή της διακόπτεται, κατά την περίπτωση γ΄ της ίδιας 
παραγράφου δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για τα δύο σχολικά έτη μετά τη διακοπή. 
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