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ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση                                    
           με αριθμό 1593/28-11-2017» 
 

  Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 1593/28-11-2017, την οποία κατέθεσε ο 
Βουλευτής κ. Γιώργος Αμυράς, με θέμα: «Το ελληνικό σχολείο στη Βαυαρία», σας 
γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

         To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνέχεια της έκδοσης της 
υπ’αριθμ. Φ.821/857447/Η2/23-05-2017 (ΦΕΚ 1888/2017, τ. Β’) Υπουργικής Απόφασης, 
προέβη στις ακόλουθες διοικητικές ενέργειες, με τη κάτωθι σειρά, προκειμένου να 
επιτευχθεί η στελέχωση με εκπαιδευτικό προσωπικό των μονάδων της Ελληνόγλωσσης 
Εκπαίδευσης Εξωτερικού συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών μονάδων της 
Βαυαρίας.  

         Αρχικά εξέδωσε την υπ’αριθμ. Φ.821/99078/Η2/13-06-2017 (ΑΔΑ: 688Ε4653ΠΣ-Η68) 
εγκύκλιο περί «Παράτασης απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 
2017-2018 και το ημερολογιακό έτος 2018 του Νοτίου Ημισφαιρίου». Δυνάμει της 
ανωτέρω εγκυκλίου παρατάθηκε η απόσπαση των εκπαιδευτικών που πληρούσαν τις 
προϋποθέσεις της εγκυκλίου βάσει υπουργικών αποφάσεων.  



 

       Εν συνεχεία, εξέδωσε την αριθμ. Φ.821/103904/Η2/21-6-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2017-
2018 και από το ημερολογιακό έτος 2018 Νοτίου Ημισφαιρίου και, έπειτα από την κύρωση 
του τελικού αξιολογικού πίνακα, των προς απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές 
μονάδες του εξωτερικού, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες για την κάλυψη 
των εκπαιδευτικών κενών, εκδίδοντας υπουργικές αποφάσεις βάσει των οποίων 
αποσπάστηκαν σαρανταεπτά (47) εκπαιδευτικοί μόνο για την περιοχή ευθύνης του ΣΓ 
Μονάχου.  
     Μετά την εξάντληση των αξιολογικών πινάκων και την καταγραφή των εναπομεινάντων 
κενών, εκδόθηκε η υπ’αριθμ. Φ.821/188747/Η2/3-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΩΦΦ4653ΠΣ-9ΦΞ) 
Συμπληρωματική Εγκύκλιος Παρατάσεων, που αφορούσε την παράταση απόσπασης 
εκπαιδευτικών άνευ επιμισθίου πέραν της πενταετίας.  
    Δυνάμει των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων παρατάσεων απόσπασης, νέων 
αποσπάσεων καθώς και Υπουργικών Αποφάσεων προηγούμενων ετών, οι εκπαιδευτικοί 
όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της Βαυαρίας, βάσει της 
επικαιροποιημένης ενημέρωσης από το ΣΓ Μονάχου, ανέρχονται σε εκατόν δέκα οχτώ 
(118). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι υπηρετούν δεκαεπτά (17) εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ02 
(Φιλόλογοι), έξι (6) εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ03 (Μαθηματικοί), έντεκα (11) εκπαιδευτικοί κλ. 
ΠΕ04 (Φυσικοί, Χημικοί, Βιολόγοι, Γεωλόγοι) και τριάντα ένας (31) εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ70 
(Δάσκαλοι). Σημειώνεται ότι στο δυναμικό των σχολείων συνυπολογίζονται και οι 
Συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί Ομογενείς ή Γερμανοί.   
    Λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπάρχουν ακόμα ελλείψεις σε κάποιες ειδικότητες, εάν και ο 
αριθμός των αποσπασμένων εκπαιδευτικών είναι μεγάλος, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. θα εκδώσει 
άμεσα Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των  
εναπομεινάντων κενών.  
   Αναφορικά με το ζήτημα της τροποποίησης του Ν.4415/2016 περί «Ρυθμίσεων για την 
ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», ο οποίος 
σημειωτέον ετέθη σε δημόσια διαβούλευση πριν την ψήφισή του, αναμφίβολα κινείται 
προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο χρήζει ορισμένων βελτιώσεων προκειμένου να 
αποφεύγονται ορισμένες δυσλειτουργίες, όπως αυτές που προέκυψαν τον τελευταίο καιρό. 
Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους 
φορείς και υπηρεσίες. 
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