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      ΑΠΟΦΑΖ 

 
 
 
ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο απφζπαζεο εθπαηδεπηηθψλ ζην εμσηεξηθφ, φξσλ, θξηηεξίσλ, 
νξγάλνπ επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ, δηαδηθαζίαο δηαπίζησζεο ηεο γλψζεο μέλεο γιψζζαο θαη 
πεξηπηψζεσλ απφζπαζεο εθπαηδεπηηθψλ κε απνδνρέο θαη επηκίζζην, ρσξίο απνδνρέο θαη 
επηκίζζην ή κφλν κε απνδνρέο. 
 
 
Έτονηας σπόυη: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3δ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.4027/2011  (ΦΔΚ 233/4-11-2011 η.Α΄) 

«Διιελφγισζζε εθπαίδεπζε ζην εμσηεξηθφ  θαη άιιεο δηαηάμεηο».  
2. Σελ κε αξ.27528/Σ5 (ΦΔΚ 763, η.Β΄/15-3-2012) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ 

Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πεξί αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ 
ζηελ Τθππνπξγφ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ Παξαζθεπή 
Υξηζηνθηινπνχινπ. 

3. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζηνλ θξαηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ. 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 
Άρθρο 1 
Γενικά 

 
 

Καζνξίδνπκε ηε δηαδηθαζία γηα ηελ απφζπαζε εθπαηδεπηηθψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο 
ηνπ εμσηεξηθνχ (πιελ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ησλ πεξηπηψζεσλ γ΄ θαη δ΄ ηεο παξ. 1 θαη 
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.4027/2011),φπσο επίζεο θαη ζηηο αλαγλσξηζκέλεο 
εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ σο άλσ λφκνπ,  θαζψο θαη ζηα Γξαθεία πληνληζηψλ 
Δθπαίδεπζεο, ηνπο φξνπο  θαη ηα θξηηήξηα απφζπαζεο, ηα φξγαλα επηινγήο, ηηο πεξηπηψζεηο 
απφζπαζεο εθπαηδεπηηθψλ κε απνδνρέο θαη ρσξίο επηκίζζην, ρσξίο απνδνρέο θαη  επηκίζζην ή 
κφλν κε απνδνρέο, ζχκθσλα κε ηα επφκελα άξζξα. 
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Άρθρο 2 

Γιαδικαζία απόζπαζης 
 
1. Με πξφζθιεζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εθδίδεηαη 

εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ δηκήλνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, αλαθνηλψλεηαη ζε  ειεθηξνληθά θαη 
έληππα κέζα θαη θνηλνπνηείηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο, θαινχληαη νη δεκφζηνη 
εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ πιεξνχλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο 
ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα απφζπαζε ζην εμσηεξηθφ. Σελ πξφζθιεζε ζπλνδεχεη πίλαθαο, 
ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη ρψξεο απφζπαζεο, ε βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη ν θιάδνο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο  είλαη δπλαηφ λα απνζπαζηεί ζηηο ρψξεο απηέο.  

2. Οη αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (νη νπνίεο έρνπλ ηελ έλλνηα 
εθδήισζεο  ελδηαθέξνληνο γηα απφζπαζε, πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζνχλ νη ζρεηηθνί πίλαθεο 
θαη ηθαλνπνηνχληαη κφλνλ εθφζνλ ππάξρνπλ ζρεηηθέο αλάγθεο) ππνβάιινληαη ζηε Γηεχζπλζε 
Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηά Βίνπ 
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, κέζσ ησλ αξκνδίσλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο, κέζα ζε 
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη κε ηελ πξφζθιεζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 
Με ηελ αίηεζε απφζπαζεο ππνβάιινληαη απφ ηνλ ππνςήθην επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ 
ηίηισλ ζπνπδψλ. 

    Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάθιεζεο ηεο αίηεζήο ηνπο ή δηαγξαθήο πξνηηκήζεσλ 
ηεο αξρηθήο αίηεζεο πξηλ απφ ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ επηινγήο. Με ηελ αίηεζε 
δειψλνληαη νη ρψξεο θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο. 

3. Οη αηηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ, κπνξεί λα ππνβιεζνχλ ζην 
Γξαθείν πληνληζηή Δθπαίδεπζεο ηεο πεξηνρήο ηνπο κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία. Σα Γξαθεία 
ησλ πληνληζηψλ Δθπαίδεπζεο ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ηηο νηθείεο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο γηα 
ηελ απνζηνιή ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ θχιισλ κεηξψνπ πνηφηεηαο ησλ 
ππνςεθίσλ.  

4. Οη Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο ζπγθεληξψλνπλ ηηο αηηήζεηο  ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ειέγρνπλ ηελ 
αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δεινπκέλσλ ζηνηρείσλ, ειέγρνπλ αλ κε ηηο αηηήζεηο 
ζπλππνβάιινληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά  θαη ηα απνδεηθηηθά γλψζεο ηεο μέλεο γιψζζαο θαη 
ζηε ζπλέρεηα πξνβαίλνπλ ζηε ζεψξεζε ησλ αηηήζεσλ θαη ηηο ππνβάιινπλ καδί κε ηα θχιια 
κεηξψνπ θαη πνηφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ ζηελ αξκφδηα  Γηεχζπλζε Παηδείαο Οκνγελψλ θαη 
Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ κέζα ζηελ νξηζζείζα πξνζεζκία. 

5. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ θάζε έηνπο ε αξκφδηα επηηξνπή θαηαξηίδεη θαη 
ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο γηα θχξσζε πίλαθεο επηινγήο (θαηά ρψξα, γιψζζα θαη 
θιάδν) εθπαηδεπηηθψλ γηα απφζπαζε ζηηο σο άλσ εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη 
ηα Γξαθεία πληνληζηψλ Δθπαίδεπζεο. 

6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ νη 
εγγεγξακκέλνη ζηνπο θπξσκέλνπο πίλαθεο εθπαηδεπηηθνί, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο, 
απνζπψληαη θαη ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ πληνληζηψλ Δθπαίδεπζεο  ή ησλ Γηπισκαηηθψλ ή 
Πξνμεληθψλ Αξρψλ, φπνπ δελ ππάξρνπλ πληνληζηέο, γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ζρνιηθέο 
κνλάδεο ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη ζηα Γξαθεία πληνληζηψλ Δθπαίδεπζεο. Δηδηθά 
νη εθπαηδεπηηθνί πνπ απνζπψληαη ζηελ Ο.Γ. Γεξκαλίαο ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ εηδηθνχ 
ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ζηα Γξαθεία 
πληνληζηψλ Δθπαίδεπζεο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν απνζπαζζείο εθπαηδεπηηθφο 
αξλεζεί, δειψλεη έγγξαθα ηελ άξλεζή ηνπ, δηαγξάθεηαη απφ ηνπο πίλαθεο θαη απνζπάηαη ν 
επφκελνο. Ο εθπαηδεπηηθφο απηφο γηα ηα επφκελα  ηεο άξλεζεο δχν (2) ζρνιηθά έηε δελ έρεη 
δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα απφζπαζε ζην εμσηεξηθφ.  

7. ε πεξίπησζε πνπ δεχγε εθπαηδεπηηθψλ κε δηαθνξεηηθή βαζκνινγία επηζπκνχλ ηαπηφρξνλε 
απφζπαζε, ε απφζπαζή ηνπο γίλεηαη κε ηε ζεηξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ έρεη ηε κηθξφηεξε 
βαζκνινγία. 
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8. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία παξνπζηαζζνχλ άκεζεο αλάγθεο θάιπςεο θελψλ ζέζεσλ, ζε 
ρψξεο νη νπνίεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα ησλ ρσξψλ πνπ ζπλνδεχεη ηελ 
πξνθήξπμε, είλαη δπλαηφ λα γίλεη απφζπαζε  εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη εθπαηδεπηηθψλ –
Ηεξέσλ ( Πξσηνβάζκηαο-Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο), εθφζνλ ην επηζπκνχλ, απφ πίλαθεο 
άιισλ ρσξψλ. 

9. ε πεξίπησζε εμάληιεζεο ηνπ θπξσκέλνπ πίλαθα ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ κηαο ρψξαο, 
κπνξεί λα γίλεη πξνθήξπμε ησλ ζρεηηθψλ ζέζεσλ, αλ ζε πίλαθα άιιεο ρψξαο ηνπ ηδίνπ 
θιάδνπ, δελ ππάξρεη εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο επηζπκεί λα απνζπαζζεί ζηε ρψξα απηή.  

 
Άρθρο 3 

Όροι- Κριηήρια απόζπαζης 
 
1. Τπνςήθηνη γηα απφζπαζε ζην εμσηεξηθφ, ζχκθσλα κε ην Ν.4027/2011 είλαη δεκφζηνη 

εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο νη νπνίνη: 
α. έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή εθπαηδεπηηθή (δηδαθηηθή) ππεξεζία ζε  ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κεηά ην ΦΔΚ δηνξηζκνχ. 
β. άξηζηε γλψζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο απφζπαζεο ή  ηεο αγγιηθήο, γαιιηθήο ή           

γεξκαληθήο,  φηαλ απηή δελ είλαη ε γιψζζα ηεο ρψξαο απφζπαζήο ηνπο.  
    Σα απνδεηθηηθά γλψζεο ηεο μέλεο γιψζζαο πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ άξηζηε, ηελ πνιχ θαιή θαη 

ηελ θαιή  γλψζε   θαη ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ ππνςήθην, είλαη φζα πξνβιέπνληαη 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ ΠΓ 50/2001 (ΦΔΚ 39 η. Α΄/5-3-2001) «Καζνξηζκφο ησλ 
πξνζφλησλ δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα» φπσο ηξνπνπνηείηαη   θαη 
ηζρχεη.  
    

2. Γε δηθαηνχληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε: 
α. Όζνη έρνπλ απνζπαζηεί ζην εμσηεξηθφ γηα ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) ζρνιηθψλ 

εηψλ, εθηφο εάλ δέρνληαη λα απνζπαζηνχλ ζην εμσηεξηθφ, ρσξίο κηζζφ θαη ρσξίο επηκίζζην 
θαηφπηλ εθηίκεζεο ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ απφ ηε Γηεχζπλζε Παηδείαο Οκνγελψλ θαη 
Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ. Δθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ζπλνιηθά ηξία (3) 
ζρνιηθά έηε ζην εμσηεξηθφ, έρνπλ δηθαίσκα απφζπαζεο, κέρξηο φηνπ ζπκπιεξσζεί ε 
ηξηεηία. 

β. Δθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη έρνπλ απνζπαζηεί  ζην εμσηεξηθφ θαηά ην παξειζφλ θαη ε 
απφζπαζή ηνπο αλαθιήζεθε  ή δηαθφπεθε ιφγσ πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ 
ηνπο ή αλεπάξθεηαο ζηελ άζθεζε απηψλ ή αδπλακίαο αληαπφθξηζεο ζηα εηδηθά θαζήθνληά 
ηνπο. 

γ. Δθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα πξάμεηο ή 
παξαιείςεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 
Τπαιιειηθνχ Κψδηθα ή έρνπλ ηηκσξεζεί κε νπνηαδήπνηε πεηζαξρηθή πνηλή, γηα ηελ νπνία 
δελ παξήιζε ν ρξφλνο παξαγξαθήο,  θαζψο θαη νη εθπαηδεπηηθνί εηο βάξνο ησλ νπνίσλ 
εθθξεκεί  Έλνξθε Γηνηθεηηθή Δμέηαζε (ΔΓΔ).  

 
3. Οη εθπαηδεπηηθνί θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθεο επηινγήο θαηά ρψξα, γιψζζα θαη θιάδν, κε βάζε 

ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ κνξίσλ πνπ  ζπγθεληξψλνπλ.  
    Ζ κνξηνδφηεζε γίλεηαη σο εμήο: 

α .Ξέλε γιψζζα, κε άξηζηε γλψζε, κφξηα 100. 
β. Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ κε ηελ παξαθάησ ζεηξά: 

 Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή  κφξηα 50  

 Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδίθεπζεο (master), D.E.A., Magister, κφξηα 25 
    γ. Β΄ πηπρίν ΑΔΗ, κφξηα 15 
    δ. γλψζε δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο: 

 Καιή γλψζε 10 κφξηα  

  Πνιχ θαιή  20 κφξηα    

  Άξηζηε γλψζε 30 κφξηα 
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4. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ απφζπαζε ε 

ζεηξά πξνηίκεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο. Μεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ δειψζεη ηε 
ζπγθεθξηκέλε ρψξα κε ηελ ίδηα ζεηξά πξνηίκεζεο ε απφζπαζε γίλεηαη κε ηε ζπλεθηίκεζε ησλ 
παξαθάησ ζηνηρείσλ: 

    Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε κε ηελ παξαθάησ ζεηξά: 
1. πλππεξέηεζε 
2. ε ρεξεία κε παηδηά 
3. Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα 
4. ε δηάδεπμε κε παηδηά 
5. Έγγακνο κε παηδηά 
6. Έγγακνο ρσξίο παηδηά 
7. Άγακνο- Γηαδεπγκέλνο 

 
 

Άρθρο 4 
Δπιηροπή Δπιλογής 

 
1.Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζπγθξνηείηαη 
Δπηηξνπή Δπηινγήο ησλ ππνςεθίσλ γηα απφζπαζε ζην εμσηεξηθφ εθπαηδεπηηθψλ, ε ζχλζεζε 
ηεο νπνίαο έρεη σο εμήο: 

α. Έλα κέινο Γ.Δ.Π. Α.Δ.Η. ή χκβνπινο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο  σο 
Πξφεδξνο. 

β. Ο Πξντζηάκελνο ηεο  Γηεχζπλζεο Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, 
ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ή Πξντζηάκελνο άιιεο 
Γηεχζπλζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, σο κέινο. 

γ. Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Β΄ ή ηνπ Α΄ Σκήκαηνο ηεο  Γηεχζπλζεο Παηδείαο Οκνγελψλ θαη 
Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ ή άιινο  Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο  ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηά Βίνπ 
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, σο κέινο. 

δ. Γχν (2) ρνιηθνί χκβνπινη, (έλαο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη έλαο ηεο  Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο) σο κέιε. 

ε. Έλαο εθπξφζσπνο ηεο ΟΛΜΔ θαη έλαο ηεο ΓΟΔ πνπ πξνηείλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο, σο κέιε. 

Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη ν Γξακκαηέαο θαη κέρξη δχν (2) βνεζνί γξακκαηείο απφ ηνπο 
δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ή εθπαηδεπηηθνχο απνζπαζκέλνπο ζηελ Κ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 
Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδνληαη αλαπιεξσηέο ηνπ Πξνέδξνπ, ησλ κειψλ θαη ηεο Γξακκαηείαο. 
2. Ζ Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη θαη ρσξίο ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ΟΛΜΔ-ΓΟΔ ζηελ πεξίπησζε 

πνπ δελ πξνηείλνληαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηάζζεηαη κε ην εξψηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ 
Παηδείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

3. Με απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο νξίδεηαη ην απαξαίηεην δηνηθεηηθφ ή 
εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ γηα επηθνπξία ηνπ έξγνπ ηεο. 

4. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ν έιεγρνο ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ 
γηα απφζπαζε, ε απφξξηςε ησλ αηηήζεσλ φζσλ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ 
θαη ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο απηήο γηα λα γίλνπλ δεθηνί ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, ε ζχληαμε 
πηλάθσλ επηινγήο θαηά θζίλνπζα ζεηξά (κε βάζε ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ 
απφ ηε βαζκνινγία) θαηά ρψξα, γιψζζα θαη θιάδν. Ζ έληαμε ζε έλα πίλαθα δελ απνθιείεη 
ηελ έληαμε θαη ζε άιινλ, φηαλ δειψλνληαη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ή πεξηζζφηεξεο μέλεο 
γιψζζεο. Ζ Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα θαη γηα ηελ εηζήγεζε ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο ηεο 
δηαθνπήο απφζπαζεο φηαλ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ηεο παξ.14 ηνπ άξζξνπ 18 
ηνπ Ν.4027/2011.  
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5. Οη πίλαθεο επηινγήο ππνβάιινληαη γηα θχξσζε ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο 
θαη Θξεζθεπκάησλ κε ηε θξνληίδα ηεο  Γηεχζπλζεο Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο 
Δθπαίδεπζεο, δελ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηζρχνπλ γηα έλα έηνο. 

6. Ζ ζεηεία ηεο Δπηηξνπήο ιήγεη κε ηε ζπγθξφηεζε ηεο αληίζηνηρεο Δπηηξνπήο ηνπ επφκελνπ 
έηνπο. 

7. Όζνη κεηέρνπλ κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα ζην έξγν ηεο επηηξνπήο ππνβάιινπλ ππεχζπλε 
δήισζε φηη δελ έρνπλ ζχδπγν ή ζπγγέλεηα εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηξίηνπ βαζκνχ 
κε ππνςήθην γηα απφζπαζε εθπαηδεπηηθφ.  

 
 
 

Άρθρο 5 
Α΄ Περιπηώζεις απόζπαζης εκπαιδεσηικών με αποδοτές και επιμίζθιο 

 
Ζ απφζπαζε ησλ δεκνζίσλ εθπαηδεπηηθψλ κε απνδνρέο ζηελ Διιάδα θαη επηκίζζην ζην 
εμσηεξηθφ γίλεηαη ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

α. Δθπαηδεπηηθψλ πνπ απνζπψληαη, βάζεη πηλάθσλ επηινγήο, νη νπνίνη θαηαξηίδνληαη κε ηε 
δηαδηθαζία ηεο παξνχζαο, ζε εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 
Ν.4027/2011 γηα κηα ηξηεηία ή γηα ζπκπιήξσζε ηεο ηξηεηίαο, θαζψο θαη εθπαηδεπηηθψλ πνπ 
απνζπψληαη ζε φια ηα Γξαθεία πληνληζηψλ Δθπαίδεπζεο εμσηεξηθνχ, γηα κία ηξηεηία ή 
γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ηξηεηίαο.  

β .Δθπαηδεπηηθψλ ησλ νπνίσλ ε παξάηαζε ηεο απφζπαζεο πέξαλ ηεο ηξηεηίαο επηβάιιεηαη 
απφ δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε απφζπαζή ηνπο. 

γ. Νενδηνξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κφλν γηα ην πξψην έηνο απφζπαζεο, εθφζνλ δελ ηνπο 
θαηαβάιινληαη απνδνρέο απφ ηνπηθή πεγή. ε αληίζεηε πεξίπησζε θαηαβάιινληαη κφλνλ 
νη ηαθηηθέο απνδνρέο. 

δ. Ηεξσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ (δαζθάισλ-θαζεγεηψλ) πνπ απνζπψληαη, βάζεη ησλ εληαίσλ 
πηλάθσλ επηινγήο, νη νπνίνη θαηαξηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξνχζαο, ζε 
εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.4027/2011 γηα κηα ηξηεηία ή γηα 
ζπκπιήξσζε ηεο ηξηεηίαο, ππφ ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη δελ ηνπο θαηαβάιινληαη 
απνδνρέο απφ ηηο νηθείεο Μεηξνπφιεηο ηνπ εμσηεξηθνχ ή απφ άιιε πεγή. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε θαηαβάιινληαη κφλνλ νη ηαθηηθέο απνδνρέο. ε πεξίπησζε πνπ νη απνδνρέο 
απφ μέλε πεγή ππνιείπνληαη ηνπ ειιεληθνχ επηκηζζίνπ, απηέο ζπκπιεξψλνληαη απφ ην 
ειιεληθφ δεκφζην κέρξη ην χςνο απηνχ. 

 
Β΄ Περιπηώζεις απόζπαζης εκπαιδεσηικών μόνο με αποδοτές ζηην Δλλάδα. 

 
Ζ απφζπαζε ησλ δεκνζίσλ εθπαηδεπηηθψλ κφλν κε απνδνρέο ζηελ Διιάδα γίλεηαη ζηηο εμήο 
πεξηπηψζεηο: 

α. Δθπαηδεπηηθψλ ησλ νπνίσλ ε παξάηαζε ηεο απφζπαζεο κεηά ηελ ηξηεηία γηα ζπκπιήξσζε 
ηεο πεληαεηίαο θαη ε παξάηαζε γηα έλα κφλν ζρνιηθφ έηνο πέξαλ ηεο πεληαεηίαο γίλεηαη 
ιφγσ ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 18 (παξ .3 πεξ. β θαη γ ββ΄) ηνπ 
Ν.4027/2011. 

β. Δθπαηδεπηηθψλ ησλ νπνίσλ ε παξάηαζε ηεο απφζπαζεο πέξαλ ηεο πεληαεηίαο γίλεηαη 
ιφγσ ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 14 ηνπ Ν.2413/1996, ηνπ 
άξζξνπ 9 παξ.17α   ηνπ Ν.2817/2000  θαη ηνπ άξζξνπ 47 παξ. 19β  ηνπ Ν.3848/2010.  

γ.Δθπαηδεπηηθψλ πνπ απνζπψληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 παξ. 13 ηνπ    
Ν.4027/2011. 

 
 
Γ΄ Περιπηώζεις απόζπαζης εκπαιδεσηικών τφρίς αποδοτές και τφρίς επιμίζθιο. 
 
α. Δθπαηδεπηηθψλ ησλ νπνίσλ παξαηείλεηαη ε απφζπαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 
ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.4027/2011 θαη γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε απφζπαζή ηνπο. 
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β. Δθπαηδεπηηθψλ πνπ απνζπψληαη ζε εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο νκνγελεηαθψλ θνξέσλ, 
εθπαηδεπηηθψλ ή άιισλ αξρψλ ησλ άιισλ ρσξψλ θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε απφζπαζή ηνπο, 
εθφζνλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο απηνχο θαηαβάιιεηαη ε κηζζνδνζία απφ ηνπηθνχο θνξείο ή ηελ 
μέλε αξρή. 
Γ. Δθπαηδεπηηθψλ πνπ απνζπψληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3α ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 
Ν.4027/2011, ρσξίο κηζζφ θαη ρσξίο επηκίζζην θαη γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε απφζπαζή ηνπο. 
 
 
 

 
 

Άρθρο 6 
Καηαργούμενες αποθάζεις 

Απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο  ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαηαξγνχληαη νη κε αξ. 
πξ. Φ.821/Κ162/Ε1/1228/19-3-2001 (ΦΔΚ300/21-3-2001, η.Β΄), Φ.821/3967Π/130288/Ε1/4-12-
2002 (ΦΔΚ 1562/02 η.Β΄), Φ.821/3029Α/100239/Ε1/29-9-2006 (ΦΔΚ 1504/2006 η.Β΄) θαη 
Φ.821/3212Α/145552/Ε1/17-11-2010 (ΦΔΚ1837 η.Β΄/22-11-2010)  Τπνπξγηθέο απνθάζεηο. 
 
Ζ παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
 
 
 
 
 

 
                     Ζ  ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

 
 
 

ΔΤΖ  ΥΡΗΣΟΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 
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1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 
2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 
3. Γξαθείν θ. Γεληθνχ  Γξακκαηέα 
4. Γξαθείν θ. Δηδηθήο Γξακκαηέσο Π.Ο.Γ.Δ 
5. Γ/λζε Π.Ο.Γ.Δ. – Σκήκα Β΄ (10) 
6. Γ.Ο.Τ – Σκήκα Δ΄ 
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