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  Μαρούσι, 12-11-2008 
                                                                                                Αρ.Πρωτ.  Βαθμός Πρ 
                                                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Φ821/3387Ε/146406/Ζ1 
  

 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Π.Ο.Δ.Ε. 
 ΤΜΗΜΑ  Β΄ 
 Α.Παπανδρέου 37 
 151 80  ΜΑΡΟΥΣΙ 

  
 Πληροφορίες : Λαμπρινός Γ. Σαλούπη Γ. 
                           Ροθώνη Α.         ΠΡΟΣ:  (Όπως ο Πίνακας διανομής)  
 Τηλέφωνο:210-3442301, 210-3442560                                             
                    :210-3442025,210-3443093                
 FAX:  210.3442299                                                   
                                                       

        ΘΕΜΑ: « Περί υποβολής αιτήσεων  απόσπασης εκπαιδευτικών, πέραν της πενταετίας, 
κλ. ΠΕ02 και ΠΕ07 στις σχολικές   μονάδες της  Ο.Δ. Γερμανίας, για  το σχολικό έτος  2008-
2009». 
  

 
1. Λόγω εξάντλησης των αξιολογικών πινάκων με τους προς απόσπαση εκπ/κούς των 
κλάδων  ΠΕ02 και ΠΕ07   στις εκπαιδευτικές μονάδες της  Ο.Δ. Γερμανίας για  το σχολικό 
έτος  2008-2009,   η υπηρεσία  αντιμετωπίζει την ανάγκη  απόσπασης πέραν της πενταετίας 
εκπ/κών  των κλάδων αυτών για την κάλυψη των κενών της  χώρας αυτής 

Ενόψει αυτών και για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της Ο.Δ. Γερμανίας,   
παρακαλούμε τα Γραφεία σας να ενημερώσουν, το συντομότερο δυνατόν,  τους εκπαιδευτικούς  
μόνο των ανωτέρω κλάδων, οι οποίοι έχουν διανύσει κατά το σχολικό έτος 2007-08 τα 
παρακάτω έτη απόσπασης, εάν επιθυμούν να υποβάλουν σχετική  αίτηση  , ως εξής: 

 
Κλ.ΠΕ02 Εκ/κοί οι οποίοι έχουν διανύσει το  5ο

Kλ.ΠΕ07  
,  και  6ο  έτος  απόσπασης 

Εκ/κοί οι οποίοι έχουν διανύσει το 6ο και 7ο

 
 έτος απόσπασης 

2. Τα κριτήρια, τα οποία θα ληφθούν υπόψη για την κατάταξη των εκπαιδευτικών σε 
πίνακα, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των κενών 
θέσεων, είναι σύμφωνα με την Φ.821/Κ162/Ζ1/1228/19-3-2001 (ΦΕΚ 300 τ.Β΄) κανονιστική 
απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ., όπως τροποποιήθηκε με την Φ.821/3976Π/130288/Ζ1/4-12-2002 
(ΦΕΚ 1562 τ.Β΄) απόφαση, κατά σειρά, τα εξής: 

 
1. Θα προηγηθούν, κατά σειρά, οι εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν  το σχολικό έτος 2007-

2008 πενταετή, εξαετή απόσπαση για τον κλάδο ΠΕ02 και εξαετή, επταετή απόσπαση 
για τον κλάδο ΠΕ07 στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού (Ο.Δ.  Γερμανίας). 

2. Συνυπηρέτηση με σύζυγο εκπαιδευτικό, ο οποίος το σχολικό έτος 2008-2009 διανύει  το 
5ο

3. Εκπαιδευτικοί που έχουν τέκνο του οποίου η φοίτηση σε σχολεία στο εξωτερικό, κατά το 
σχολικό έτος 2008-2009, είναι καθοριστική για την υπαγωγή του στις ευεργετικές 
διατάξεις για εισαγωγή στη Γ/θμια εκπαίδευση με τους ομογενείς. 

 έτος απόσπασης στις σχολικές μονάδες της Ο.Δ. Γερμανίας. 



 
4. Εκπαιδευτικοί που έχουν τέκνο στην τελευταία τάξη του Λυκείου κατά το σχολικό έτος 

2008-2009. 
5. Πιστοποιούμενοι σοβαροί λόγοι υγείας του ιδίου ή άλλου μέλους της οικογένειάς του. 
6. Οικογενειακοί – κοινωνικοί  λόγοι (όπως πολυτεκνία, χηρεία-διάζευξη κλπ.) 
 

 
  3.      Οι  εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν θα τεθούν στη διάθεση των οικείων υπηρεσιακών 

συμβουλίων Α/θμιας και Β/θμιας της Ο.Δ.  Γερμανίας, προκειμένου να τοποθετηθούν σε 
συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ,ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.  

 
        Η  σχετική αίτηση, στην οποία θα αναγράφεται οπωσδήποτε και το έτος απόσπασης που 

έχει διανύσει ο εκπαιδευτικός μέχρι και το σχολικό έτος 2007-08 , με συνημμένα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά 

1. Γραφείο  Ειδ. Γραμματέως  Π.Ο.Δ.Ε. 

, θα πρέπει να υποβληθεί με FAX και  ταχυδρομικά μέσω των οικείων 
Διευθύνσεων και Γραφείων στο Υπουργείο Παιδείας Διεύθυνση ΠΟΔΕ-τμήμα β, (Α.  
Παπανδρέου 37   15180 Μαρούσι) το αργότερο μέχρι 21-11-2008 

 
 
4. Διευκρινίζεται ότι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί η έχει παραταθεί η απόσπαση 

τους , πέραν της πενταετίας, για λόγους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. 
μόνιμη εγκατάσταση συζύγου στο εξωτερικό κ.λ.π.),  δεν θα υποβάλουν αίτηση παράταση 
απόσπασης βάσει της παρούσης εγκυκλίου. 

 
 
 
 
                                                                                      Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 

                                                                       ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΠΛΑΤΗΣ                                                           
          Εσωτερική διανομή: 

2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 
3. ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε. – Τμήμα Β΄ (10) 
         

2. ΣΔΕ Βερολίνου, Botschaft der Hellenischen Republik Erziehungsabteilung    

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
         

     1.  Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης (με την υποχρέωση να σταλεί σε όλα τα γραφεία και                   
            σχολεία περιοχής  ευθύνης  τους). 

          Sekundarschulwesen, Wittenbergplatz 3A, D- 10789 Berlin  DEUTSCHLAND      
   3.  ΣΔΕ Ντύσσελντορφ, Griechisches General Konsulat Erziehungsabteilung für       
         Mittleres Schulwesen Grafenberger Allee 128a  40237 Düsseldorf   
         DEUTSCHLAND  
    4.  ΣΔΕ Μονάχου, Griechisches General Konsulat Erziehungsabteilung für mittleres  

      Schulwesen  Brienner Str. 46,  80333  München   DEUTSCHLAND 
    5.  ΣΔΕ Στουτγάρδης, Griechisches General Konsulat Erziehungsabteilung für    
         mittleres Schulwesen  Christoph Str. 17   70178  Stuttgart DEUTSCHLAND 

 


