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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 17490 (1)
Τροποποίηση της Ειδικής Εισηγητικής Επιτροπής που 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/7886/0022/10.2.2004 
απόφαση (ΦΕΚ 287 Β΄)και τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθμ. 26025/25.5.2005 και 49275/5.10.2005 όμοιες, για 
την εξέταση υποβαλλομένων αιτήσεων λήψεως στε−
γαστικών δανείων από τους Τσιγγάνους.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999, 

σύμφωνα με τα οποία για την εύρυθμη λειτουργία των 
συλλογικών οργάνων προσδιορίζεται η συγκρότηση, σύν−
θεση, οι συνεδριάσεις, η λειτουργία και η έκδοση Απο−
φάσεων αυτών.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2946/2001.
3. Την υπ’ αριθμ. 2/7886/0022/10.2.2004 απόφαση, με την 

οποία συγκροτήθηκε Ειδική Εισηγητική Επιτροπή για την 
εξέταση των υποβαλλομένων αιτήσεων λήψεως στεγα−
στικών δανείων από τσιγγάνους.

4. Την υπ’ αριθμ. 28807/28.5.2004 (ΦΕΚ 812/1.6.2004 Β΄) 
κοινή υπουργική απόφαση με την οποία τροποποιείται 
η υπ’ αριθμ. 13576/31.3.2003 όμοια, και μεταξύ των άλλων 
επαναπροσδιορίζονται τα μέλη αυτής τα οποία θα αξι−
ολογήσουν τα δάνεια των δικαιούχων τσιγγάνων για τη 
στεγαστική τους αποκατάσταση.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού η οποία θα καθοριστεί με άλλη κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.

6. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/τ. Β).

7. Το υπ’ αριθμ. 899/28.2.2005 έγγραφο της ΚΕΔΚΕ.
8. Το υπ’ αριθμ. 9369ΔΙΟΕ 285/10.3.2005 έγγραφο του 

Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
9. Το υπ’ αριθμ. 330/23.2.2005 έγγραφο του Δικτύου ROM, 

αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την Ειδική Εισηγητική Επιτροπή που 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/7886/0022/10.2.2004 
(ΦΕΚ 287 Β) και η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 
26025/25.5.2005 και 49275/5.10.2005 όμοιες και ορίζουμε:

Α. Χρόνο λήξης των εργασιών της Επιτροπής την 
31.12.2006.

Β. Αντικαθιστούμε το τακτικό μέλος της Επιτροπής Αγορή 
Ντόντου που είχε οριστεί με την υπ’ αριθμ. 26025/25.5.2005 
κοινή απόφαση, λόγω συνταξιοδότησης της, την 31.12.2005, 
με την Μαρία Μαρκογιαννάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυν−
σης Εκπαίδευσης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθμ. 2/7886/10.2.2004,2
6025/25.5.2005 και 49275/5.10.2005 κοινές αποφάσεις μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
(2)

Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε ΜΠΥ του ΥΕΘΑ/ΓΕΝ.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΕΘΑ

1. Έχοντας υπόψη:
α. Την πρόταση της Μονάδας στην οποία υπηρετεί ο 
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υπάλληλος, με στοιχεία ΑΔ Φ. 447/4/5818/Σχ. 1187/24.11.2005/
ΓΕΣ/ΣΕΤΤΗΛ.

β. Τις διατάξεις του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19/9.2.1999, τ. Α΄) 
άρθρα 61 και 62.

γ. Το Πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΥΕΘΑ/ΓΕΝ 
με αριθ. 7 από 24.2.2006.

δ. Την απόφαση ΥΕΘΑ Φ. 000/2/791/7.3.2002 «Μεταβίβα−
ση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον Ειδικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 282/ 
7.3.2002 τ. Β΄), αποφασίζουμε:

Την απονομή επαίνου στον ΜΠΥ του ΥΕΘΑ/ΓΕΝ ΣΙΔΗ−
ΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗ Βασίλειο, Γ΄ βαθμού, κλάδου ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
(Ηλεκτρονικός), ο οποίος είναι αποσπασμένος στη Σχολή 
Εκπαίδευσης Τεχνικού Τηλεπικοινωνιών (ΣΕΤΤΗΛ) του ΓΕΣ, 
γιατί προέβη σε εξαιρετική πράξη κατά την εκτέλεση της 
υπηρεσίας του, η οποία δεν επιβάλλεται από τα καθή−
κοντα του, συγγράφοντας δοκίμιο εκπαίδευσης με τίτλο 
ΔΕ/314/ΣΕΤΤΗΛ, το οποίο περιέχει βασικές εργαστηρια−
κές ασκήσεις των αναλογικών ηλεκτρονικών και αποτελεί 
σημαντικό βοήθημα για την πρακτικοποίηση της θεωρίας 
των ηλεκτρονικών στην εκπαίδευση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2006
Ο Ειδικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΝΤΙΚΟΣ

F
Aριθ. Φ.821.2/1182Κ/35535/Ζ1 (3)
Καθορισμός όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής 

και διάρκειας απόσπασης εκπαιδευτικών για τη διδα−
σκαλία της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε Εκ−
παιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε 
Ιδρύματα Ερευνών του εξωτερικού.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 13 και του αρ. 23 παρ. 

12 και 13 του ν. 2413/1996 «Η Ελληνική Παιδεία στο εξωτε−
ρικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 124 τ. Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2.5.7 του ν. 2621/1998 
(ΦΕΚ 136/98/τ. Α΄).

3. Το π.δ. 272/1999 «Καθορισμός προσόντων και διαδικα−
σίας απόσπασης εκπαιδευτικών της Ελληνικής Γλώσσας 
και Πολιτισμού σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και σε Ιδρύματα Ερευνών του εξωτερικού» 
(ΦΕΚ 228 τ. Α΄).

4. Το π.δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/2003/τ. Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3στ του ν. 3149/2003 

(ΦΕΚ 141/2003/τ. Α΄).
6. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 (ΦΕΚ 608 τ. Β΄) κοινή 

απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπο−
λογισμό.

8. Τις ανάγκες της υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την διαδικασία, τα προσόντα, τους όρους, 

τα κριτήρια, τα όργανα, τον τρόπο επιλογής και τη διάρ−
κεια της απόσπασης εκπαιδευτικών σε Εκπαιδευτικά Ιδρύ−
ματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Ιδρύματα Ερευνών 
του εξωτερικού ως εξής:

Άρθρο 1
Διαδικασία απόσπασης

1. Κατά τη διάρκεια του τετάρτου τριμήνου κάθε δεύτε−
ρου ημερολογιακού έτους η αρμοδία επιτροπή καταρτίζει 
πίνακες επιλογής κατά χώρα και γλώσσα εκπαιδευτικών 
κλ. ΠΕ02 για απόσπαση στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τρι−
τοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Ιδρύματα Ερευνών του 
εξωτερικού.

2. Με πρόσκληση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων που εκδίδεται εντός του πρώτου τριμήνου 
του επόμενου ημερολογιακού έτους και δημοσιεύεται στον 
ημερήσιο τύπο, καλούνται οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί δευτε−
ροβάθμιας εκπαίδευσης κλ. ΠΕ02, που πληρούν τους όρους 
της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη δι−
αδικασία επιλογής. Την πρόσκληση συνοδεύει πίνακας 
στον οποίο προκηρύσσονται οι θέσεις των Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Ιδρυμάτων 
Ερευνών των χωρών του εξωτερικού.

3. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες έχουν την 
έννοια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση, προκει−
μένου να συνταχθούν οι σχετικοί πίνακες, ικανοποιούνται, 
εφόσον υπάρχουν οι σχετικές ανάγκες και υποβάλλονται 
στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε του ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέσω των αρμοδίων Διευ−
θύνσεων και Γραφείων εκπαίδευσης των νομών μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία που τάσσεται με την πρόσκληση 
της προηγουμένης παραγράφου.

4. Οι έντυπες αιτήσεις συμπληρώνονται με προσοχή από 
τους υποψηφίους και στη συνέχεια θεωρούνται με ευθύνη 
του Προϊσταμένου της οικείας Δ/νσης ή του οικείου Γρα−
φείου Β/θμιας εκπ/σης.

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

λαμβάνεται και η 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 
αποκτήσει ο υποψήφιος.

δ) Επίσημα αποδεικτικά της γνώσης της απαιτούμενης 
ξένης γλώσσας, τα οποία είναι:

Ι. Πτυχίο Ξένης γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων 
Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.

ΙΙ. Πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλω−
μα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου τμήματος τριτοβάθμι−
ας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ.

III. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2.
IV. Απολυτήριος τίτλος ισότιμος των ελληνικών σχολεί−

ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί 
μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην 
αλλοδαπή.

V. Άδεια επάρκειας προσόντων διδασκαλίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή της γλώσσας της χώ−
ρας απόσπασης.

VI. Proficiency του Cambridge ή Michigan ή αντίστοιχος 
τίτλος της γαλλικής ή γερμανικής ή της γλώσσας από−
σπασης.

ε) Δημοσιευμένες συγγραφικές εργασίες, συνοδευόμενες 
από σχετικό πίνακα.

στ) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θα μπορούσε να βοηθή−
σει την Επιτροπή Επιλογής για αξιολογική και αξιοκρατική 
κρίση.
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Όσα εκ των ανωτέρω παραστατικών στοιχείων προέρ−
χονται από Αρχές του εξωτερικού θα είναι απαραίτητα 
επικυρωμένα. Στην αντίθετη περίπτωση δεν θα λαμβάνο−
νται υπόψη.

Εάν έχουν χορηγηθεί τίτλοι από Πανεπιστήμια του 
εξωτερικού, απαιτείται η αναγνώριση τους από το
ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η αναγνώριση θα ληφθεί υπόψη 
μόνο μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμε−
τοχής στη διαδικασία επιλογής εκπ/κών κλ. ΠΕ02 για τα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε 
Ιδρύματα Ερευνών του εξωτερικού.

5. Οι αιτήσεις των υποψηφίων της ημεδαπής με τα πα−
ραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν από τους ενδια−
φερομένους στις αρμόδιες Δ/νσεις και στα Γραφεία Β/θμι−
ας Εκπ/σης της χώρας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον 
ημερήσιο τύπο.

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

7. Τα γραφεία των Συντονιστών εκπαίδευσης ή κατά 
περίπτωση οι Διπλωματικές ή Προξενικές Αρχές θα απο−
στείλουν στις οικείες Δ/νσεις ή στα Γραφεία εκπ/σης των 
νομών, όπου υπάγονται οργανικά οι υποψήφιοι, τις αιτήσεις 
και τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να γίνει ο 
έλεγχος και η θεώρηση τους από τον αρμόδιο Προϊστάμε−
νο, εντός δέκα (10) ημερών μετά την εκπνοή της αποκλει−
στικής προθεσμίας των παραπάνω είκοσι (20) ημερών.

8. Οι Δ/νσεις και τα Γραφεία εκπ/σης της ημεδαπής, 
συγκεντρώνουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, ΕΛΕΓ−
ΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΔΗΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, προβαίνουν στη θεώρηση των 
αιτήσεων και τις διαβιβάζουν μαζί με όλα τα σχετικά δικαι−
ολογητικά των υποψηφίων στην αρμόδια Δ/νση Παιδείας 
Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε) 
του ΥΓΙΕΠΘ, εντός δέκα (10) ημερών από την εκπνοή της 
παραπάνω αποκλειστικής προθεσμίας των είκοσι (20) 
ημερών της προηγουμένης παραγράφου 5 της παρούσας 
προκειμένου μεν περί των υποψηφίων της ημεδαπής και 
εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά την εκπνοή του δεκα−
ημέρου της προηγουμένης παραγράφου 7 της παρούσας 
προκειμένου δε περί των υποψηφίων της αλλοδαπής.

Παράλληλα, οι Προϊστάμενοι Δ/νσεων και Γραφείων των 
νομών αποστέλλουν απαραιτήτως Φ.Μ. Ποιότητας των εκπ/
κών, οι οποίοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στη σχετική 
διαδικασία, συμπληρώνουν αυτά και τα θεωρούν.

Εφιστώμεν την προσοχή των Προϊσταμένων Δ/νσεων και 
Γραφείων εκπ/σης στον έλεγχο της ακρίβειας και πληρό−
τητας των δηλουμένων στοιχείων, δεδομένου ότι τηρούν 
τους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους των εκπαιδευ−
τικών, όπως π.χ. στη διετή εκπαιδευτική υπηρεσία, στη 
γνώση της ξένης γλώσσας, στους τίτλους μεταπτυχιακών 
σπουδών κ.λπ.

Ιδιαιτέρως επισημαίνομε την αναγραφή της ημερομηνίας 
εισόδου της αίτησης και θεώρησης αυτής.

Άρθρο 2
Προσόντα

Υποψήφιοι για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας 
και Πολιτισμού στα ως άνω Ιδρύματα είναι κατά τις δι−
ατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 272/1999 (ΦΕΚ 228 Α΄ 99) 
εκπαιδευτικοί κλάδου ΑΤ2 (ήδη ΠΕ2) του άρθρου 14 του ν. 
1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄), οι οποίοι έχουν:

α) διετή εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία της Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το χρόνο της απόσπασης 
και μέχρι 31 Αυγούστου του σχολικού έτους κατά το οποίο 
υποβάλλεται η αίτηση.

β) «αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα» (παρ. 12 
άρθρο 23 ν. 2413/1996).

γ) επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας απόσπασης ή 
της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής, όταν αυτή δεν είναι 
η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.

Τα επίσημα αποδεικτικά γνώσης της ξένης γλώσσας που 
πρέπει να υποβληθούν από τον υποψήφιο, είναι:

Ι. Πτυχίο Ξένης γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων 
Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.

II. Πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλω−
μα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου τμήματος τριτοβάθμι−
ας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ.

III. Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2.
IV. Απολυτήριος τίτλος ισότιμος των ελληνικών σχολεί−

ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί 
μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην 
αλλοδαπή.

V. Άδεια επάρκειας προσόντων διδασκαλίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή της γλώσσας της χώ−
ρας απόσπασης.

VI. Proficiency του Cambridge ή Michigan ή αντίστοιχος 
τίτλος της γαλλικής ή γερμανικής ή της γλώσσας από−
σπασης.

Άρθρο 3
Όροι

1. Δεν είναι δυνατή η απόσπαση εκπαιδευτικών, οι οποί−
οι είχαν αποσπασθεί κατά το παρελθόν σε οποιαδήποτε 
θέση στο εξωτερικό και η απόσπαση τους ανακλήθηκε 
ή διακόπηκε εξαιτίας πλημμελούς άσκησης των καθηκό−
ντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας 
ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους.

2. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι ήδη αποσπασμένοι κατά το 
χρόνο της παρούσας προκήρυξης στα ανωτέρω Ιδρύματα: 

α) δεν μπορούν να μετέχουν της οριζόμενης διαδικα−
σίας, 

β) δεν έχουν δικαίωμα να αιτηθούν μετακίνηση σε έτε−
ρο Πανεπιστήμιο της χώρας απόσπασης ή οποιασδήποτε 
άλλης χώρας.

3. Η μετακίνηση του εκπαιδευτικού σε άλλο πανεπιστήμιο 
της ίδιας ή άλλης χώρας είναι δυνατή από την υπηρε−
σία στην αποκλειστική περίπτωση μόνο που θα παύσει 
η λειτουργία του πανεπιστημιακού τμήματος στο οποίο 
διδάσκει.

4. Το ωράριο διδασκαλίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών 
προσδιορίζεται από τις ανάγκες του Τμήματος Ελληνικών 
Σπουδών του εξωτερικού και δεν υπερβαίνει τις ώρες που 
εβδομαδιαίως προβλέπονται για τους καθηγητές κλ. ΠΕ2 
στην Ελλάδα.

Προς κάλυψη του ανωτέρω ωραρίου διδασκαλίας, εάν 
αυτό δεν καλύπτεται σε ένα Πανεπιστήμιο, αποσπώνται 
και σε έτερο.

Εάν παρά ταύτα δεν καλύπτουν το εβδομαδιαίο ωράριο 
διδασκαλίας, καλύπτουν αυτό με συναφείς εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, ερευνητικές κ.ά., που αφορούν στη λει−
τουργία του Τμήματος ή των Τμημάτων, όπου διδάσκουν.

Άρθρο 4
Όργανο επιλογής

1. Για την επιλογή των υποψηφίων εκπαιδευτικών συ−
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γκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Επιτροπή Επιλογής, αποτελούμενη 
από:

α) Ένα μέλος του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.) του φιλολογικού τμήματος της φιλοσοφικής σχο−
λής των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, 
ως Πρόεδρο.

β) Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ιν−
στιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαί−
δευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.) ή ένα μέλος του Διδακτικού Επιστημο−
νικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), με τον αναπληρωτή του, ως 
Αντιπρόεδρο.

γ) Τον Δ/ντή της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) ή Προϊστάμενο 
Τμήματος της ίδιας Δ/νσης ή άλλο Δ/ντή της Κ.Υ. του 
ΥΠΕΠΘ, ως μέλος.

δ) Ένα (1) Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ2, ως μέλος.
ε) Ένα (1) εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Λειτουργών 

Δευτ/θμιας Εκπ/σης (Ο.Λ.Μ.Ε.), ως μέλος.
2. Όλα τα μέλη ορίζονται με τον αναπληρωτή τους.
3. Γραμματέας της επιτροπής επιλογής και βοηθός γραμ−

ματέα ορίζονται με την ως άνω απόφαση διοικητικοί υπάλ−
ληλοι της ΚΥ. του ΥΠΕΠΘ 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. Στην περίπτωση που δεν προτείνεται εκπρόσωπος της 
Ο.Λ.Μ.Ε. εντός της προθεσμίας που τάσσεται με το σχετικό 
έγγραφο του ΥΠΕΠΘ, ορίζεται με την απόφαση της παρ. 1, 
ως μέλος, εκπ/κός Δ.Ε. κλάδου ΓΙΕ2, με βαθμό Α΄.

6. Η διαπίστωση της επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσ−
σας του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης στον προφο−
ρικό λόγο γίνεται ενώπιον της επιτροπής Επιλογής από 
εξεταστές − αξιολογητές που προέρχονται από εκπαιδευ−
τικούς λειτουργούς Τριτοβάθμιας Εκπ/σης, ειδικότητας 
ξένων γλωσσών, ή Σχολικούς Συμβούλους των κλάδων 
ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7 ή εκπροσώπους ξένων Διπλωματικών Αρχών 
στην Ελλάδα ή από δημοσίους υπαλλήλους γνώστες της 
γλώσσας ή ιδιώτες στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 
εξεταστές από τις ανωτέρω κατηγορίες στην συγκεκρι−
μένη γλώσσα και οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για κάθε 
γλώσσα ορίζεται ένας (1) εξεταστής − αξιολογητής. Ο υπο−
ψήφιος για να έχει δικαίωμα εγγρας>ής στους αξιολογι−
κούς πίνακες, πρέπει να βαθμολογηθεί στην ξένη γλώσσα 
με βαθμό τουλάχιστον δέκα (10).

7. Έργο της επιτροπής επιλογής είναι η παραλαβή των 
αιτήσεων και ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η απόρ−
ριψη των αιτήσεων των υποψηφίων 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 στοιχεία των κριτηρίου επιλογής 
του άρθρου 5), ο ορισμός ημερομηνιών συνέντευξης και η 
πρόσκληση των υποψηφίων με τη φροντίδα της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε., 
η προφορική συνέντευξη και αξιολόγηση των υποψηφίων, 
η σύνταξη των αξιολογικών πινάκων, κατά φθίνουσα συ−
νολική βαθμολογία (που προκύπτει από το σύνολο των 
κριτηρίων επιλογής, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 
5) για αγγλόφωνες, γαλλόφωνες, γερμανόφωνες και λοιπές 
χώρες και ο αποκλεισμός αυτών που δεν συγκεντρώνουν 
βαθμολογία τουλάχιστον δέκα (10) στην προφορική εξέ−
ταση της ξένης γλώσσας, καθώς και εκείνων που δεν 
προσέρχονται στην προφορική συνέντευξη. Σε περίπτωση 

ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία λαμβάνονται υπό−
ψη, κατά σειρά, τα αναφερόμενα στην περίπτωση Α΄ του 
άρθρου 4 της παρούσας κριτήρια.

Οι αξιολογικοί πίνακες, με τη φροντίδα της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε., 
κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυ−
βέρνησης και ισχύουν για δύο (2) ακαδ. έτη.

Άρθρο 5
Κριτήρια επιλογής

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

Α. 1. Διδακτορικό δίπλωμα:
α) στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας ή 

στην επιστήμη της γλωσσολογίας, μονάδες οκτώ (8), 
β) γενικά στην ειδικότητα, μονάδες έξι (6).
2. Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης Master ή αντίστοι−

χος: 
α) στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, 

μονάδες έξι (6), 
β) στην ειδικότητα, μονάδες τέσσερις (4).
3. Διδακτική εμπειρία σε Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή σε ανα−

γνωρισμένα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού, μονάδες 
δύο (2) για κάθε έτος και μέχρι έξι (6) μονάδες συνολικά.

4. Μετεκπαίδευση εσωτερικού ή εξωτερικού διετούς δι−
άρκειας μονάδες τέσσερις (4).

5. Επιμόρφωση εσωτερικού ή εξωτερικού τουλάχιστον 
ετήσιας διάρκειας μονάδες δύο (2).

6. Δεύτερο Πανεπιστημιακό πτυχίο ή πτυχίο άλλης Ανώ−
τατης Σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισμένου 
από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., μονάδες δύο (2).

7. Διετής τουλάχιστον υπηρεσία Σχολικού Συμβούλου 
ειδικότητας φιλολόγων, μονάδες τέσσερις (4), 2 για κάθε 
έτος.

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

Β. Ικανότητα χρήσης της ξένης γλώσσας στον προφορικό 
λόγο, όπως αυτή διαπιστώνεται κατά την συνέντευξη των 
υποψηφίων ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής του άρθρου 
3, μονάδες είκοσι (20).

Ο υποψήφιος για να έχει δικαίωμα εγγραφής στους αξι−
ολογικούς πίνακες πρέπει να βαθμολογηθεί στην ξένη 
γλώσσα με βαθμό τουλάχιστον δέκα (10).

Γ. Συνέντευξη, συνολικά μέχρι είκοσι (20) μονάδες. Κατά 
την προφορική συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον της 
Επιτροπής Επιλογής αξιολογείται η γενικότερη προσφορά 
του επιστημονικού, διδακτικού και συγγραφικού έργου του, 
η κοινωνική δραστηριότητα του και η όλη συγκρότηση της 
προσωπικότητάς του.

Άρθρο 6
Επιλογή − απόσπαση

1. Μετά τη σύνταξη των αξιολογικών πινάκων από την 
Επιτροπή Επιλογής και την κύρωση τους από τον Υπουρ−
γό του ΥΠΕΠΘ, καλούνται οι εγγεγραμμένοι εκπ/κοί να 
υποβάλουν, εντός ορισμένης προθεσμίας, δήλωση για την 
απόσπαση τους, με σειρά προτίμησης, σε ένα ή περισσό−
τερα Ιδρύματα μιας ή περισσότερων χωρών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθν. Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων αποσπώνται οι εγγεγραμμένοι στους αξιολο−
γικούς πίνακες κατά τη σειρά εγγραφής, αφού ληφθούν 
υπόψη και οι δηλωθείσες προτιμήσεις.
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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) Οι συντονιστές εκπαίδευσης ασκούν τις πειθαρχικές 
αρμοδιότητες στους εκπαιδευτικούς αντίστοιχες με τις 
πειθαρχικές αρμοδιότητες των προϊσταμένων των διευ−
θύνσεων εκπαίδευσης του εσωτερικού (άρθρο 14 παρ. 8 
του ν. 2413/1996).

β) Οι διευθύνσεις εκπαίδευσης εσωτερικού είναι αρμόδι−
ες για τη ρύθμιση των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης 
αυτών (άρθρο 16 παρ. 9 του ν. 1566/1985) πλην των κατά 
την 3α περίπτωση του παρόντος άρθρου εκτός εάν δεν 
υπάρχει Συντονιστής Εκπαίδευσης στη χώρα απόσπασης 
τους, οπότε αυτές οι διευθύνσεις ασκούν και τις πειθαρ−
χικές 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 διετίας είναι δυνατή 
η έκδοση προκήρυξης για πλήρωση κενών θέσεων.

6. Η ανάληψη υπηρεσίας των επιλεγέντων θα γίνει στο 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ίδρυμα 
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. 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 απόσπαση τους μπορεί να ανανεώνεται κατ’ 
έτος, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, μέχρι τη συμπλήρωση οκτώ (8) ακαδη−
μαϊκών ετών συνολικά, εφόσον αυτή κρίνεται απαραίτητη 
από την αρμόδια Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Δι−
απολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση 
του οικείου Ιδρύματος.

2. Η παρούσα διαδικασία είναι ανεξάρτητη αυτής της 
απόσπασης εκπ/κών σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού. 
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 Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα 
από την παρακολούθηση και τη γενική αξιολόγηση αλλά 
και τη σχετική εισήγηση για τις προηγούμενες περιπτώσεις 
α και β του κατά το άρθρο 4 οργάνου επιλογής καθώς και 
της κατά το άρθρο 13 παρ. 3στ του ν. 3149/2003 επιτρο−
πής, αφού παράλληλα εκτιμήσουν πραγματικά περιστα−
τικά, όπως αυτά συνάγονται από εξαμηνιαίες εκθέσεις 

του υπευθύνου για τις ελληνικές σπουδές καθηγητή στο 
Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού όπου είναι αποσπασμένος 
ο εκπαιδευτικός.

Η ανωτέρω ετήσια έκθεση υποβάλλεται στην αρμόδια 
Δ/νση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (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 καταργείται η υπ’ αριθμ. Φ.821.2/1389Π/56330/
Ζ1/8.6.2005 ( ΦΕΚ 822 τ. Β/16.6.2005) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Απριλίου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Aριθ. Φ.821.2/1183Κ/35536/Ζ1 (4)
Καθορισμός διαδικασίας, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρό−

που επιλογής και διάρκειας απόσπασης εκπαιδευτικών 
κλ. ΠΕ01 σε θεολογικές σχολές της ορθόδοξης εκπαί−
δευσης σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης του εξωτερικού.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1 ε καθώς και του 

άρθρου 23, παρ. 12 και 13 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 τ. Α΄/ 
17.6.1996).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2.5.7 του ν. 2621/1998 
(ΦΕΚ 136/98/τ. Α΄).

3. Το π.δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/2003/τ. Α΄’).
4. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 (ΦΕΚ 608 τ. Β΄) κοινή 

απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων».

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

6. Τα αιτήματα των Πανεπιστημίων, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την διαδικασία, τα προσόντα, τους όρους, 

τα κριτήρια, τα όργανα, τον τρόπο επιλογής και τη διάρ−
κεια της απόσπασης εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ01 σε θεολογι−
κές σχολές της ορθόδοξης εκπαίδευσης σε Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού ως 
εξής:

Άρθρο 1
Διαδικασία απόσπασης

1. Κατά τη διάρκεια του τετάρτου τριμήνου κάθε δεύτε−
ρου ημερολογιακού έτους η αρμοδία επιτροπή καταρτίζει 
πίνακες επιλογής κατά χώρα και γλώσσα εκπαιδευτικών 
κλ. ΠΕ01 για απόσπαση στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τρι−
τοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Ιδρύματα Ερευνών του 
εξωτερικού.

2. Με πρόσκληση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων που εκδίδεται εντός του πρώτου τριμήνου 
του επόμενου ημερολογιακού έτους και δημοσιεύεται στον 
ημερήσιο τύπο, καλούνται οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί δευτε−
ροβάθμιας εκπαίδευσης κλ. ΠΕ01, που πληρούν τους όρους 
της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη δι−



5946 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

αδικασία επιλογής. Την πρόσκληση συνοδεύει πίνακας 
στον οποίο προκηρύσσονται οι θέσεις των Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Ιδρυμάτων 
Ερευνών των χωρών του εξωτερικού.

3. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες έχουν την 
έννοια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση, προκει−
μένου να συνταχθούν οι σχετικοί πίνακες, ικανοποιούνται, 
εφόσον υπάρχουν οι σχετικές ανάγκες και υποβάλλονται 
στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε του ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέσω των αρμοδίων Διευ−
θύνσεων και Γραφείων εκπαίδευσης των νομών μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία που τάσσεται με την πρόσκληση 
της προηγουμένης παραγράφου.

4. Οι έντυπες αιτήσεις συμπληρώνονται με προσοχή από 
τους υποψηφίους και στη συνέχεια θεωρούνται με ευθύνη 
του Προϊσταμένου της οικείας Δ/νσης ή του οικείου Γρα−
φείου Β/θμιας εκπ/σης.

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

λαμβάνεται και η 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 
αποκτήσει ο υποψήφιος.

δ) Επίσημα αποδεικτικά της γνώσης της απαιτούμενης 
ξένης γλώσσας, τα οποία είναι:

Ι. Πτυχίο Ξένης γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων 
Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.

II. Πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλω−
μα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου τμήματος τριτοβάθμι−
ας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ.

III. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2.
IV. Απολυτήριος τίτλος ισότιμος των ελληνικών σχολεί−

ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί 
μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην 
αλλοδαπή.

V. Άδεια επάρκειας προσόντων διδασκαλίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή της γλώσσας της χώ−
ρας απόσπασης.

VI. Proficiency του Cambridge ή Michigan ή αντίστοιχος 
τίτλος της γαλλικής ή γερμανικής ή της γλώσσας από−
σπασης.

ε) Δημοσιευμένες συγγραφικές εργασίες, συνοδευόμενες 
από σχετικό πίνακα.

στ) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θα μπορούσε να βοηθή−
σει την Επιτροπή Επιλογής για αξιολογική και αξιοκρατική 
κρίση.

Όσα εκ των ανωτέρω παραστατικών στοιχείων προέρ−
χονται από Αρχές του εξωτερικού θα είναι απαραίτητα 
επικυρωμένα. Στην αντίθετη περίπτωση δεν θα λαμβάνο−
νται υπόψη.

Εάν έχουν χορηγηθεί τίτλοι από Πανεπιστήμια του εξω−
τερικού, απαιτείται η αναγνώριση τους από το ΔΙ.ΚΑ.Τ.ΣΑ 
ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η αναγνώριση θα ληφθεί υπόψη μόνο μέχρι 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη 
διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ01 σε θεολογι−
κές σχολές της ορθόδοξης εκπαίδευσης σε Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού.

5. Οι αιτήσεις των υποψηφίων της ημεδαπής με τα πα−
ραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν από τους ενδια−
φερομένους στις αρμόδιες Δ/νσεις και στα Γραφεία Β/θμι−
ας Εκπ/σης της χώρας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 

είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον 
ημερήσιο τύπο.

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

7. Τα γραφεία των Συντονιστών εκπαίδευσης ή κατά 
περίπτωση οι Διπλωματικές ή Προξενικές Αρχές θα απο−
στείλουν στις οικείες Δ/νσεις ή στα Γραφεία εκπ/σης των 
νομών, όπου υπάγονται οργανικά οι υποψήφιοι, τις αιτήσεις 
και τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να γίνει ο 
έλεγχος και η θεώρηση τους από τον αρμόδιο Προϊστάμε−
νο, εντός δέκα (10) ημερών μετά την εκπνοή της αποκλει−
στικής προθεσμίας των παραπάνω είκοσι (20) ημερών.

8. Οι Δ/νσεις και τα Γραφεία εκπ/σης της ημεδαπής, 
συγκεντρώνουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, ΕΛΕΓ−
ΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΔΗΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, προβαίνουν στη θεώρηση των 
αιτήσεων και τις διαβιβάζουν μαζί με όλα τα σχετικά δικαι−
ολογητικά των υποψηφίων στην αρμόδια Δ/νση Παιδείας 
Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε) 
του ΥΠΕΠΘ, εντός δέκα (10) ημερών από την εκπνοή της 
παραπάνω αποκλειστικής προθεσμίας των είκοσι (20) 
ημερών της προηγουμένης παραγράφου 5 της παρούσας 
προκειμένου μεν περί των υποψηφίων της ημεδαπής και 
εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά την εκπνοή του δεκα−
ημέρου της προηγουμένης παραγράφου 7 της παρούσας 
προκειμένου δε περί των υποψηφίων της αλλοδαπής.

Παράλληλα, οι Προϊστάμενοι Δ/νσεων και Γραφείων το)ν 
νομών αποστέλλουν απαραιτήτως Φ.Μ. Ποιότητας των εκπ/
κών, οι οποίοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στη σχετική 
διαδικασία, συμπληρώνουν αυτά και τα θεωρούν.

Εφιστώμεν την προσοχή των Προϊσταμένων Δ/νσεων και 
Γραφείων εκπ/σης στον έλεγχο της ακρίβειας και πληρό−
τητας των δηλουμένων στοιχείων, δεδομένου ότι τηρούν 
τους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους των εκπαιδευ−
τικών, όπως π.χ. στη διετή εκπαιδευτική υπηρεσία, στη 
γνώση της ξένης γλώσσας, στους τίτλους μεταπτυχιακών 
σπουδών κ.λπ.

Ιδιαιτέρως επισημαίνομε την αναγραφή της ημερομηνίας 
εισόδου της αίτησης και θεώρησης αυτής.

Άρθρο 2
Προσόντα

Υποψήφιοι για τη διδασκαλία στις θεολογικές σχολές 
της ορθόδοξης εκπαίδευσης σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού είναι εκπαιδευ−
τικοί κλάδου AT1 (ήδη ΠΕ1 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 
(ΦΕΚ 167 τ. Α΄), οι οποίοι έχουν:

α) διετή εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία της Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το χρόνο της απόσπασης 
και μέχρι 31 Αυγούστου του σχολικού έτους κατά το οποίο 
υποβάλλεται η αίτηση.

β) «αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα» (παρ. 12 
άρθρο 23 ν. 2413/1996)

γ) επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας απόσπασης ή 
της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής, όταν αυτή δεν είναι 
η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.

Τα επίσημα αποδεικτικά γνώσης της ξένης γλώσσας που 
πρέπει να υποβληθούν από τον υποψήφιο, είναι:

Ι. Πτυχίο Ξένης γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων 
Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.
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II. Πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλω−
μα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου τμήματος τριτοβάθμι−
ας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ.

III. Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2.
IV. Απολυτήριος τίτλος ισότιμος των ελληνικών σχολεί−

ων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί 
μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην 
αλλοδαπή.

V. Άδεια επάρκειας προσόντων διδασκαλίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή της γλώσσας της χώ−
ρας απόσπασης.

VI. Proficiency του Cambridge ή Michigan ή αντίστοιχος 
τίτλος της γαλλικής ή γερμανικής ή της γλώσσας από−
σπασης.

Άρθρο 3
Όροι

1. Δεν είναι δυνατή η απόσπαση εκπαιδευτικών, οι οποί−
οι είχαν αποσπασθεί κατά το παρελθόν σε οποιαδήποτε 
θέση στο εξωτερικό και η απόσπαση τους ανακλήθηκε 
ή διακόπηκε εξαιτίας πλημμελούς άσκησης των καθηκό−
ντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας 
ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους.

2. Η μετακίνηση του εκπαιδευτικού σε άλλο πανεπιστήμιο 
της ίδιας ή άλλης χώρας είναι δυνατή από την υπηρε−
σία στην αποκλειστική περίπτωση μόνο που θα παύσει 
η λειτουργία του πανεπιστημιακού τμήματος στο οποίο 
διδάσκει.

3. Το ωράριο διδασκαλίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών 
προσδιορίζεται από τις ανάγκες του Τμήματος του Πα−
νεπιστημίου και δεν υπερβαίνει τις ώρες που εβδομαδι−
αίως προβλέπονται για τους καθηγητές κλ. ΠΕ01 στην 
Ελλάδα.

Προς κάλυψη του ανωτέρω ωραρίου διδασκαλίας, εάν 
αυτό δεν καλύπτεται σε ένα Πανεπιστήμιο, αποσπώνται 
και σε έτερο.

Εάν παρά ταύτα δεν καλύπτουν το εβδομαδιαίο ωράριο 
διδασκαλίας, καλύπτουν αυτό με συναφείς εκπαιδευτι−
κές δραστηριότητες, ερευνητικές κ.ά., που αφορούν στη 
λειτουργία του Τμήματος ή των Τμημάτων, όπου διδά−
σκουν.

Άρθρο 4
Όργανο επιλογής

1. Για την επιλογή των υποψηφίων εκπαιδευτικών συ−
γκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Επιτροπή Επιλογής, αποτελούμενη 
από:

α) Ένα μέλος του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.) του τμήματος της θεολογικής σχολής των Ανωτά−
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, ως Πρόεδρο.

β) Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ιν−
στιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαί−
δευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.) ή ένα μέλος του Διδακτικού Επιστημο−
νικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), με τον αναπληρωτή του, ως 
Αντιπρόεδρο.

γ) Τον Δ/ντή της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) ή Προϊστάμενο 
Τμήματος της ίδιας Δ/νσης ή άλλο Δ/ντή της Κ.Υ. του 
ΥΓΙΕΠΘ, ως μέλος.

δ) Ένα (1) Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ01, ως μέλος.
ε) Έναν (1) εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Λειτουργών 

Δευτ/θμιας Εκπ/σης (Ο.Λ.Μ.Ε.), ως μέλος.
2. Όλα τα μέλη ορίζονται με τον αναπληρωτή τους.

3. Γραμματέας της επιτροπής επιλογής και βοηθός γραμ−
ματέα ορίζονται με την ως άνω απόφαση διοικητικοί υπάλ−
ληλοι της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ 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. Στην περίπτωση που δεν προτείνεται εκπρόσωπος της 
Ο.Λ.Μ.Ε. εντός της προθεσμίας που τάσσεται με το σχετικό 
έγγραφο του ΥΠΕΠΘ, ορίζεται με την απόφαση της παρ. 1, 
ως μέλος, εκπ/κός Δ.Ε. κλάδου ΠΕ01, με βαθμό Α΄.

6. Η διαπίστωση της επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσ−
σας του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης στον προφο−
ρικό λόγο γίνεται ενώπιον της επιτροπής Επιλογής από 
εξεταστές − αξιολογητές που προέρχονται από εκπαιδευ−
τικούς λειτουργούς Τριτοβάθμιας Εκπ/σης, ειδικότητας 
ξένων γλωσσών, ή Σχολικούς Συμβούλους των κλάδων 
ΠΕ5, ΓΙΕ6, ΠΕ7 ή εκπροσώπους ξένων Διπλωματικών Αρχών 
στην Ελλάδα ή από δημοσίους υπαλλήλους γνώστες της 
γλώσσας ή ιδιώτες στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 
εξεταστές από τις ανωτέρω κατηγορίες στην συγκεκρι−
μένη γλώσσα και οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για κάθε 
γλώσσα ορίζεται ένας (1) εξεταστής − αξιολογητής. Ο υπο−
ψήφιος για να έχει δικαίωμα εγγραφής στους αξιολογικούς 
πίνακες, πρέπει να βαθμολογηθεί στην ξένη γλώσσα με 
βαθμό τουλάχιστον δέκα (10).

7. Έργο της επιτροπής επιλογής είναι η παραλαβή των 
αιτήσεων και ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η απόρ−
ριψη των αιτήσεων των υποψηφίων 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 στοιχεία των κριτηρίων επιλογής 
του άρθρου 5), ο ορισμός ημερομηνιών συνέντευξης και η 
πρόσκληση των υποψηφίων με τη φροντίδα της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε., 
η προφορική συνέντευξη και αξιολόγηση των υποψηφίων, 
η σύνταξη των αξιολογικών πινάκων, κατά φθίνουσα συ−
νολική βαθμολογία (που προκύπτει από το σύνολο των 
κριτηρίων επιλογής, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 
5) για αγγλόφωνες, ναλλόφωνες, γερμανόφωνες και λοιπές 
χώρες και ο αποκλεισμός αυτών που δεν συγκεντρώνουν 
βαθμολογία τουλάχιστον δέκα (10) στην προφορική εξέ−
ταση της ξένης γλώσσας, καθώς και εκείνων που δεν 
προσέρχονται στην προφορική συνέντευξη. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία λαμβάνονται υπό−
ψη, κατά σειρά, τα αναφερόμενα στην περίπτωση Α΄ του 
άρθρου 5 της παρούσας κριτήρια.

Οι αξιολογικοί πίνακες, με τη φροντίδα της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε., 
κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυ−
βέρνησης και ισχύουν για δύο (2) ακαδ. έτη.

Άρθρο 5
Κριτήρια επιλογής

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

Α. 1. Διδακτορικό δίπλωμα στην ειδικότητα, μονάδες 
οκτώ (8).

2. Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης Master ή αντίστοι−
χος στην ειδικότητα μονάδες έξι (6).

3. Διδακτική εμπειρία σε Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή σε ανα−
γνωρισμένα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού, μονάδες 
δύο (2) για κάθε έτος και μέχρι έξι (6) μονάδες συνολικά.
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4. Μετεκπαίδευση εσωτερικού ή εξωτερικού διετούς δι−
άρκειας μονάδες τέσσερις (4).

5. Επιμόρφωση εσωτερικού ή εξωτερικού τουλάχιστον 
ετήσιας διάρκειας μονάδες δύο (2).

6. Δεύτερο Πανεπιστημιακό πτυχίο ή πτυχίο άλλης Ανώ−
τατης Σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισμένου 
από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, μονάδες δύο (2).

7. Διετής τουλάχιστον υπηρεσία Σχολικού Συμβούλου 
ειδικότητας θεολόγων, μονάδες τέσσερις (4), 2 για κάθε 
έτος.

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

Β. Ικανότητα χρήσης της ξένης γλώσσας στον προφορικό 
λόγο, όπως αυτή διαπιστώνεται κατά την συνέντευξη των 
υποψηφίων ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής του άρθρου 
4, μονάδες είκοσι (20).

Ο υποψήφιος για να έχει δικαίωμα εγγραφής στους αξι−
ολογικούς πίνακες πρέπει να βαθμολογηθεί στην ξένη 
γλώσσα με βαθμό τουλάχιστον δέκα (10).

Γ. Συνέντευξη, συνολικά μέχρι είκοσι (20) μονάδες. Κατά 
την προφορική συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον της 
Επιτροπής Επιλογής αξιολογείται η γενικότερη προσφορά 
του επιστημονικού, διδακτικού και συγγραφικού έργου του, 
η κοινωνική δραστηριότητά του και η όλη συγκρότηση της 
προσωπικότητάς του.

Άρθρο 6
Επιλογή − απόσπαση

1. Μετά τη σύνταξη των αξιολογικών πινάκων από την 
Επιτροπή Επιλογής και την κύρωση τους από τον Υπουρ−
γό του ΥΠΕΠΘ, καλούνται οι εγγεγραμμένοι εκπ/κοί να 
υποβάλουν, εντός ορισμένης προθεσμίας, δήλωση για την 
απόσπαση τους, με σειρά προτίμησης, σε ένα ή περισσό−
τερα Ιδρύματα μιας ή περισσότερων χωρών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθν. Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων αποσπώνται οι εγγεγραμμένοι στους αξιολο−
γικούς πίνακες κατά τη σειρά εγγραφής, αφού ληφθούν 
υπόψη και οι δηλωθείσες προτιμήσεις.

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) Οι συντονιστές εκπαίδευσης ασκούν τις πειθαρχικές 
αρμοδιότητες στους εκπαιδευτικούς αντίστοιχες με τις 
πειθαρχικές αρμοδιότητες των προϊσταμένων των διευ−
θύνσεων εκπαίδευσης του εσωτερικού (άρθρο 14 παρ. 8 
του ν. 2413/1996).

β) Οι διευθύνσεις εκπαίδευσης εσωτερικού είναι αρμόδι−
ες για τη ρύθμιση των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης 
αυτών (άρθρο 16 παρ. 9 του ν. 1566/1985) πλην των κατά 
την 3 α περίπτωση του παρόντος άρθρου εκτός εάν δεν 
υπάρχει Συντονιστής Εκπαίδευσης στη χώρα απόσπασής 
τους, οπότε αυτές οι διευθύνσεις ασκούν και τις πειθαρ−
χικές 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 διετίας είναι δυνατή 
η έκδοση προκήρυξης για πλήρωση κενών θέσεων.

6. Η ανάληψη υπηρεσίας των επιλεγέντων θα γίνει στις 
θεολογικές σχολές της ορθόδοξης εκπαίδευσης σε Εκπαι−
δευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 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 Διπλω−
ματική ή Προξενική Αρχή.

7. 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 απόσπαση τους μπορεί να ανανεώνεται κατ’ 
έτος, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, μέχρι τη συμπλήρωση οκτώ (8) ακαδη−
μαϊκών ετών συνολικά, εφόσον αυτή κρίνεται απαραίτητη 
από την αρμόδια Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Δι−
απολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση 
του οικείου Ιδρύματος.

2. Η παρούσα διαδικασία είναι ανεξάρτητη αυτής της 
απόσπασης εκπ/κών σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού. 
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 Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα 
από την παρακολούθηση και τη γενική αξιολόγηση αλλά 
και τη σχετική εισήγηση για τις προηγούμενες περιπτώσεις 
α και β του κατά το άρθρο 4 οργάνου επιλογής, αφού 
παράλληλα εκτιμηθούν πραγματικά περιστατικά, όπως 
αυτά συνάγονται από εξαμηνιαίες εκθέσεις του υπευθύνου 
καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού, όπου είναι 
αποσπασμένος ο εκπαιδευτικός.

Η ανωτέρω ετήσια έκθεση υποβάλλεται στην αρμόδια 
Δ/νση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΔΙΠΟΔΕ) δια του οικείου γραφείου Σ.Ε. 
του εξωτερικού ή όπου δεν υπάρχει, δια της Διπλωματικής 
ή Προξενικής Αρχής της χώρας απόσπασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Απριλίου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ


