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 ΘΕΜΑ : "Παράταση απόσπασης  εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2015-2016 

               και 2016 του Νοτίου Ημισφαιρίου". 
 
 
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της περιοχής ευθύνης σας, οι 
οποίοι επιθυμούν παράταση της απόσπασής τους για το επόμενο σχολικό έτος  2015-2016 και 2016 
του Νοτίου Ημισφαιρίου όσον αφορά στα ακόλουθα: 
 
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης παράτασης. 
α)  Εκπαιδευτικοί  και ιερείς- εκπαιδευτικοί  οι οποίοι διανύουν το τρίτο έτος (3ο ) απόσπασης,  
μπορούν  να ζητήσουν με αίτησή τους την παράταση της απόσπασης  για δύο  (02) ακόμη σχολικά έτη 
χωρίς επιμίσθιο. Η παράταση γίνεται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του οικείου Συντονιστή 
Εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού (παρ. 3 
εδ. β του άρθρου 18 του Ν.4027/2011 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν.4076/2012). 
Επιπροσθέτως, οι ιερείς- εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν άδεια του ιερατικού τους 
προϊσταμένου στην Ελλάδα και του οικείου Μητροπολίτη στη χώρα υποδοχής  (παρ. 5 του άρθρου 18 
Ν.4027/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3  του άρθρου 8 του Ν.4076/2012). 
Παρακαλούμε να καταγραφούν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι βάσει  της ημερομηνίας ανάληψης 
υπηρεσίας τους εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 3 εδ. α του άρθρου 18 του Ν.4027/2011.  
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   β) Εκπαιδευτικοί και ιερείς- εκπαιδευτικοί  οι οποίοι αποσπάστηκαν αρχικά χωρίς επιμίσθιο για ένα 
(01) σχολικό έτος  μπορούν να αιτηθούν παράταση απόσπασης με το ίδιο καθεστώς  και για το 
σχολικό έτος 2015-2016 και 2016 του Νοτίου Ημισφαιρίου μέχρι της συμπληρώσεως συνολικής 
πενταετούς απόσπασης. 
Η παράταση γίνεται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά 
με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού (παρ. 3 εδ. β του άρθρου 18 
του Ν.4027/2011 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.4076/2012).  
Επιπλέον, οι ιερείς- εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν άδεια του ιερατικού τους προϊσταμένου 
στην Ελλάδα και του οικείου Μητροπολίτη στη χώρα υποδοχής  (παρ. 5 του άρθρου 18 Ν.4027/2011, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3  του άρθρου 8 του Ν.4076/2012). 
 
    γ) Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διανύουν το πέμπτο (5ο ) και πλέον έτος απόσπασης μπορούν  να 
ζητήσουν με αίτησή τους την παράταση της απόσπασης για ένα (01) ακόμη σχολικό έτος χωρίς 
επιμίσθιο. Η παράταση γίνεται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του οικείου Συντονιστή 
Εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού (παρ. 3 
εδ. γ  του άρθρου 18  του Ν.4027/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 του άρθρου 8 του 
Ν.4076/2012).  
Εφιστούμε την προσοχή ότι οι ως άνω αιτήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5  εδ.ββ του 
άρθρου 8 του Ν.4076/2012,    θα εξεταστούν ύστερα από την εξάντληση των κυρωμένων πινάκων 
απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, για  το σχολικό έτος 2015-2016 και 2016 του Νοτίου 
Ημισφαιρίου με εξαίρεση τις χώρες αρμοδιότητας των Συντονιστικών Γραφείων  Εκπαίδευσης 
Γιοχάννεσμπουργκ, Καΐρου, Μαριούπολης και Κορυτσάς, λόγω των επικρατουσών ειδικών 
συνθηκών, της επί σειρά  ετών διαπιστωμένης ελλείψεως ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς 
για απόσπαση στις ως άνω χώρες και της πολλάκις παρατηρηθείσας πληθώρας υποβολής 
αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης. 
 
  
  δ) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι  διανύουν οποιοδήποτε έτος απόσπασης σε εκπαιδευτικές μονάδες του 
εξωτερικού και έχουν συνάψει γάμο με Έλληνες που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό ή με 
ομογενείς ή αλλοδαπούς μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, μπορούν να ζητήσουν την παράταση της 
απόσπασής τους για το σχολικό έτος 2015-2016 και 2016 του Νοτίου Ημισφαιρίου (παρ. 17 του 
άρθρου 18 του Ν. 4027/2011 η οποία προστέθηκε με την παρ 9 του άρθρου 8 του Ν.4076/2012 και 
τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν.4186/2013). 
Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τα οποία θα αποδεικνύεται 
η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών. (π.χ. ληξιαρχική πράξη γάμου, πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, βεβαίωση Προξενικών αρχών ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για όλα τα έτη εργασίας, 
με την οποία θα βεβαιώνεται η καταβολή εισφορών για συνταξιοδότηση ή βεβαίωση από την 
οικεία εφορία ότι υποβάλλεται φορολογική δήλωση και γενικά οποιοδήποτε άλλο επίσημο 
δικαιολογητικό, από το οποίο θα αποδεικνύεται το μόνιμο της εγκατάστασης). Σημειώνεται ότι τα 
ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται και από επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική γλώσσα. 
  
    ε) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποσπάστηκαν για το τρέχον σχολικό έτος για συνυπηρέτηση γιατί 
είναι σύζυγοι είτε μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών είτε μονίμων υπαλλήλων 
άλλων Υπουργείων ή Υπηρεσιών που υπηρετούν ή είναι διαπιστευμένοι σε αρχή της εξωτερικής 
υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ή στρατιωτικών που υπηρετούν σε μη διαπιστευμένη αρχή 
του εξωτερικού, μπορούν να ζητήσουν την παράταση της απόσπασής τους για το επόμενο  σχολικό 
έτος, εφόσον εξακολουθεί να ισχύει η υπηρεσιακή κατάσταση των συζύγων τους και η απόσπασή 
τους δεν υπερβαίνει  το έκτο 6ο έτος (παρ. 13 του άρθρου 18 του Ν. 4027/2011 όπως 
συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 8 του Ν.4076/2012). Μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει 
να υποβάλουν και σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της εξωτερικής υπηρεσίας του 
Υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο/η σύζυγος είναι μόνιμος /η υπάλληλος 
της αρχής αυτής. 
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   στ) Ιερωμένοι -εκπαιδευτικοί οι οποίοι διανύουν το πέμπτο (5ο ) και πλέον έτος απόσπασης και 
ασκούν παράλληλα με τα διδακτικά τους καθήκοντα και ιερατικά, μπορούν να ζητήσουν την 
παράταση της απόσπασής τους για ένα (01) ακόμη σχολικό έτος χωρίς επιμίσθιο. Η παράταση 
γίνεται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού (παρ. 3 εδ. γ  του άρθρου 18  του 
Ν.4027/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 του άρθρου 8 του Ν.4076/2012).  
Μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει να υποβάλουν άδεια του ιερατικού τους προϊσταμένου στην 
Ελλάδα και του οικείου Μητροπολίτη στη χώρα υποδοχής (παρ. 5 του άρθρου 18 Ν.4027/2011, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ.3  του άρθρου 8 του Ν.4076/2012). 
 
 ζ) Εκπαιδευτικοί που κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους σε εκπαιδευτικές μονάδες του 
εξωτερικού, διορίστηκαν στη δημόσια εκπαίδευση της ημεδαπής και στη συνέχεια 
αποσπάστηκαν στη θέση που υπηρετούσαν μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους, μπορούν 
να αιτηθούν παράταση της απόσπασής τους για δύο (02) σχολικά έτη. Η παράταση γίνεται 
εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες, διαπιστωμένες από τον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης 
και εφόσον η υπηρεσία τους κρίνεται ευδόκιμη. Η παράταση της απόσπασης γίνεται χωρίς τις 
τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και χωρίς το επιμίσθιο του εξωτερικού και μπορεί να ανανεώνεται για 
δύο έτη κάθε φορά με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ακόμη, ότι οι 
παραπάνω εκπαιδευτικοί οφείλουν να επιστρέψουν στην οργανική τους θέση στην Ελλάδα, με 
τη λήξη της απόσπασής τους (παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.4027/2011).  
 
   η) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποσπάστηκαν χωρίς τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και 
χωρίς το επιμίσθιο του εξωτερικού και λήγει η απόσπασή τους, μπορούν με αίτησή τους να 
δηλώσουν ότι ενδιαφέρονται για  την παράταση αυτής και για το επόμενο σχολικό έτος. 
Η αίτηση θα υποβληθεί μαζί με σχετική  εισήγηση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης περί της 
ύπαρξης εκπαιδευτικών αναγκών και της καταλληλότητας του εκπαιδευτικού και  θα συνοδεύεται  από 
βεβαίωση ότι η μισθοδοσία τους  καταβάλλεται από τοπικούς φορείς.  
 
2. Διαδικασία αποστολής αιτήσεων. 
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον οικείο Συντονιστή 
Εκπαίδευσης ή στην οικεία Διπλωματική ή Προξενική Αρχή, όπου δεν υπάρχουν Συντονιστές 
Εκπαίδευσης, μέχρι 06-05-2015. 
Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης ή οι Διπλωματικές ή Προξενικές Αρχές, κατά περίπτωση, 
παρακαλούνται, αφού ελέγξουν ότι υπάρχουν συνημμένα στις αιτήσεις όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, να τις αποστείλουν υποχρεωτικά στη Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ. – 
Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού μέχρι 13-05-2015 μαζί με σχετική εισήγηση. 
Επιπλέον, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dipode2@minedu.gov.gr) να αποσταλούν στο ανωτέρω 
χρονικό διάστημα, συγκεντρωτικές  καταστάσεις  με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν 
αίτηση παράτασης απόσπασης, ανά κατηγορία, συνοδευόμενες απαραίτητα από  αιτιολογημένη 
εισήγηση. 
Τέλος,  καλούνται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν επιθυμούν παράταση της απόσπασής τους για το 
επόμενο σχολικό έτος να υποβάλουν σχετική αίτηση-δήλωση στον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης, 
στην παραπάνω προθεσμία, προκειμένου να εκδοθεί σχετική πράξη διαπίστωσης λήξης της 
απόσπασής τους. 
Σημειώνουμε ότι η διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων 
του εξωτερικού μπορεί να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του εκάστοτε σχολικού έτους. Ως εκ τούτου, οι 
αιτήσεις παράτασης των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν υπηρεσία στη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς, μπορούν να αποστέλλονται από τους αρμόδιους Συντονιστές 
Εκπαίδευσης σε εύλογο χρονικό διάστημα και εφόσον εκτιμηθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες του 
επόμενου σχολικού έτους.  

                                                                            
                                                                                        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

 
 
                                                                                                                         ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ 
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Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
3. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ –Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
1. Γραφείο  Συντονιστή Εκπαίδευσης Μονάχου 

Griechisches Generalkonsulat Erziehungsabteilung für mittleres Schulwesen 

Brienner Str.46, 80333 München DEUTSCHLAND 

2. Γραφείο  Συντονιστή Εκπαίδευσης Βερολίνου 

Republik Griechenland Griechische Botschaft 

Wittenbergplatz 3A, 10789 Berlin, DEUTSCHLAND 

3. Γραφείο  Συντονιστή Εκπαίδευσης Νέας Υόρκης 

Consulate General of Greece, Education Office, 69 East, 79th Str., New York NY, 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  

Bureau d’ Education Avenue Louise 430, 1050 Bruxelles 5 Belgique 

7. Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Μαριούπολης 

General Consulate of Greece  Education Section 

10 Varganova 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. 

13.Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Μπουένος Άιρες 

Mariscal Ramon Castillo, 2952, CP 1425-Buenos Aires-ARGENTINA  
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