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ΠΡΟΣ : 

Όπως ο πίνακας διανομής 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  

Φ. Σελίμη: 210-3442292 (Τουρκία) 

Ρ. Δαρμή: 210-3442071 (Αφρική, Μέση Ανατολή) 
Ε. Δεσποτοπούλου:  210-3442937 (Αυστραλία, Σ.Γ. 

Μαριούπολης, Σ.Γ. Κορυτσάς , Λατ. Αμερική) 
Ι. Δερμανούτσος:  210-3442514 (ΗΠΑ/Καναδάς, Σ.Γ. Βρυξελλών, 

Σ.Γ. Λονδίνου) 
Β. Παπαευσταθίου: 210-3442292 (Γρ. Εκπ/σης Ντύσσελντορφ, 

Σ.Γ. Βερολίνου) 
Φ. Καλαματιανού: 210-3443093 (Σ.Γ. Μονάχου, Γρ. Εκπ/σης 

Στουτγάρδης) 
Μ. Κουβαρά:  210-3442514 (Σ.Γ. Βρυξελλών, Σ.Γ. Λονδίνου) 

 

 

 
 
ΘΕΜΑ : "Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2018-2019 
               και το ημερολογιακό έτος 2019  του Νοτίου Ημισφαιρίου". 
 

Ενόψει έκδοσης της πρόσκλησης απόσπασης εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2018-2019 
και στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών, παρακαλούμε όπως φροντίσετε να 
ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί της περιοχής ευθύνης σας, οι οποίοι επιθυμούν παράταση της 
απόσπασής τους για το επόμενο σχολικό έτος 2018-2019 και το ημερολογιακό έτος 2019 του Νοτίου 
Ημισφαιρίου όσον αφορά στα ακόλουθα: 
 

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης παράτασης 

α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι διανύουν το τρίτο έτος (3ο) απόσπασης με επιμίσθιο, μπορούν 
να ζητήσουν, με αίτησή τους, την παράταση της απόσπασης για δύο (2) ακόμη σχολικά έτη χωρίς 
επιμίσθιο. Η παράταση, σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. β' της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν.4415/2016, πραγματοποιείται, κατόπιν εισήγησης του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης, βάσει 
των υπηρεσιακών αναγκών και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη 
της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών 
Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.). 

Εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι στο Σ.Γ. Μονάχου (Μόναχο – Νυρεμβέργη) οι οποίοι έχουν 
συμπληρώσει τρία (3) χρόνια απόσπασης με τοποθέτηση σε επιχορηγούμενα σχολεία δικαιούνται 
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να ζητήσουν παράταση της απόσπασής τους για δύο (2) σχολικά έτη χωρίς επιμίσθιο. 
Επισημαίνεται ότι, κατ` εφαρμογή της υπ’ αριθ.2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β΄1740) και σε περίπτωση ικανοποίησης της αίτησής τους, οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν 
μπορούν να τοποθετηθούν σε επιχορηγούμενα από τη βαυαρική τοπική κυβέρνηση σχολεία. 
Διευκρινίζεται, επίσης, όσοι έχουν υπηρετήσει για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός συνεχούς 
τελευταίας τριετίας χωρίς επιμίσθιο, αλλά με ταυτόχρονη λήψη βαυαρικής επιχορήγησης, 
δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση παράτασης για δύο (2) σχολικά έτη, χωρίς επιμίσθιο.   

 
β) Εκπαιδευτικοί των οποίων η παράταση απόσπασης εγκρίθηκε για το σχολικό έτος 2017-

2018, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν.4415/2016, λόγω 
γάμου, μπορούν να υποβάλουν αίτηση παράτασης και για το επόμενο σχολικό έτος υποβάλλοντας 
τα δικαιολογητικά: 

α) βεβαίωση τόπου διαμονής και 
β)  πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Αν η εκπαιδευτική μονάδα, όπου υπηρετούν, καταργηθεί ή συγχωνευθεί ή δεν υπάρχει 
ανάγκη κάλυψης κενού, λόγω διακρατικής συμφωνίας, οφείλουν να επιστρέψουν στη Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής της οργανικής τους θέσης. 

 

2. Αυτοδίκαιη παράταση απόσπασης 

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι βάσει της ημερομηνίας ανάληψης υπηρεσίας τους εμπίπτουν στις 
διατάξεις των εδαφίων γ, δ της περίπτ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.4415/2016 (Β΄ 159), όπως 
αυτές συμπληρώθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 73 του Ν.4485/2017 (Α΄ 114), η απόσπασή τους 
παρατείνεται αυτοδικαίως και διαρκεί μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. 

Ειδικότερα η απόσπαση που γίνεται με ανάληψη υπηρεσίας μετά το Α’ τετράμηνο του 
σχολικού έτους, διαρκεί μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου τετραμήνου του τελευταίου σχολικού έτους 
και 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, 
παρατείνεται αυτοδικαίως και διαρκεί μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. 

Προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη στην περίπτωση αυτή απόφαση αυτοδίκαιης 
παράτασης από την λήξη της τριετούς απόσπασης (ημερολογιακά) και μέχρι τη λήξη του 
διανυόμενου σχολικού έτους εντός του οποίου λήγει η απόσπαση, παρακαλούμε, να αποσταλεί 
κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των εν λόγω εκπαιδευτικών, στην οποία θα αναφέρεται και η 
ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας. 

Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται αίτηση των εκπαιδευτικών.  
 
    3. Διαδικασία αποστολής αιτήσεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον οικείο Συντονιστή 
Εκπαίδευσης εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παρούσας. Για την άμεση διεκπεραίωση της 
εν λόγω διαδικασίας θα πρέπει να αποσταλεί η παρούσα στους εκπαιδευτικούς με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο. 

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μετά τον έλεγχο, θα αποσταλούν στη 
Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. – Τμήμα Γ΄ Διοίκησης Προσωπικού με αιτιολογημένη εισήγηση, 
ηλεκτρονικά στο email dipode3@minedu.gov.gr, με πίνακες των αιτούντων παράταση, ανά 
κατηγορία. 

 
Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω κατηγοριών, οι οποίοι δικαιούνται παράταση απόσπασης 

το επόμενο σχολικό έτος, αλλά δεν επιθυμούν, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση-δήλωση, 
προκειμένου να εκδοθεί διαπιστωτική πράξη λήξης απόσπασης. Στην περίπτωση αυτή 
καταβάλλεται το αντίτιμο των εισιτηρίων οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα για τους ιδίους και τα 
προστατευόμενα μέλη της οικογενείας τους με την προϋπόθεση ότι  δεν το έχουν λάβει κατά το  
παρελθόν, και προκειμένου να τους καταβληθεί, οφείλουν: 

1. να παραμείνουν στη χώρα απόσπασης έως ότου γίνει δέσμευση πίστωσης από τις 
οικονομικές υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
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2. να αποστείλουν στην υπηρεσία μας, πριν την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης λήξης 
της απόσπασής τους, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν :  

i. ότι δεν τους έχει καταβληθεί κατά το παρελθόν το αντίτιμο εισιτηρίων επιστροφής,  
ii. την ημερομηνία και το μέσο μετακίνησης (με απόκλιση πέντε έως επτά ημερών) και  
iii.. το ποσό στο οποίο ανέρχονται τα εισιτήρια οριστικής επιστροφής των ιδίων και των 

προστατευομένων μελών τους (ανήλικα τέκνα, άνεργοι και μη συνταξιούχοι σύζυγοι). 
Σε περίπτωση επιστροφής εκπαιδευτικού πριν τη δέσμευση ποσού δεν θα καταβληθούν τα 

έξοδα οριστικής επιστροφής.  
 

                                                                            
                                                                                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

 
 
                                                                                                                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 

 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο κ. Υπουργού. 
2. Γραφείο Υφυπουργού, κας Μερόπης Τζούφη. 
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα. 
4. Δ/νση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
5. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ –Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού. 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
1. Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Μονάχου 
Griechisches Generalkonsulat Erziehungsabteilung Brienner  Str.46, 80333 München - DEUTSCHLAND 
2. Γραφείο Συντονιστή  Εκπαίδευσης Βερολίνου 
Griechische Botschaft , Erziehungsabteilung ,   
Kurfüstenstraße  130, 10785, Berlin, DEUTSCHLAND 
3. Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Νέας Υόρκης 
Consulate General of Greece, Education Office, 69 East 79th str. New York N.Y. 10075, USA. 
4. Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Τορόντο 
Consulate General of Greece, Education Office, 1075 Bay St. Suite 600 Toronto Ontario M5S 2B1 CANADA  
5. Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου 
Greek Embassy 1a Holland Park London W 113 TP, UNITED KINGDOM 
6. Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Βρυξελλών 
Rue des Petits Carmes 6, 1000 Bruxelles BELGIQUE 
7. Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Μαριούπολης 
General Consulate of Greece in Mariupol Education Office 
10 Soborna str. 87500 Mariupol, UKRAINE. 
8. Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Μελβούρνης 
Consulate General of Greece Education Office 
37-39 Albert Road, Melbourne VIC 3004 AUSTRALIA 
9. Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Γιοχάνεσμπουργκ 
Consulate General of Greece, Orbach Place 
261 Oxford Rd 2196 Illovo - JHB SOUTH AFRICA 
10. Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Καΐρου 
Greek Embassy, Education Office, 
14 Εmad El Din str, Cairo EGYPT. 
11. Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο  της Ελλάδας στην Κορυτσά 
Bulevardi Republika No 18, Korytsa, ALBANIA.  
12.Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη – Γραφείο Αν. Συντονιστή Εκπαίδευσης 
μέσω της Α4 Δ/νσης Ελληνοτουρκικών Σχέσεων του ΥΠ.ΕΞ. 
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