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ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
- Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ : Βουλευτές
-κ. Γιάννη Δελή
-κ. Γιάννη Γκιόκα
-κ. Λιάνα Κανέλλη
-κ. Μανώλη Συντυχάκη
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)
ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση
με αριθμό 452/17-10-2017»
Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 452/17-10-17, την οποία κατέθεσαν
οι Βουλευτές κ. Γιάννης Δελής, κ. Γιάννης Γιόκας, κ. Λιάνα Κανέλλη και κ. Μανώλης
Συντυχάκης με θέμα «Κενές θέσεις εκπαιδευτικών στα σχολεία της Γερμανίας», σας
κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
Aναφορικά με την καθυστέρηση στην κάλυψη των κενών στα σχολεία του εξωτερικού
σημειώνουμε τα εξής: Τον Αύγουστο του 2017 κατατέθηκε στο ΣτΕ από 28
εκπαιδευτικούς-αποσπασμένους και μη-η υπ’ αριθ. 210/2017 αίτηση αναστολής εκτέλεσης
του συνόλου των πράξεων της Διοίκησης και με κύριο αίτημα την κρίση του νόμου ως
αντισυνταγματικού. Η πράξη αυτή δυσχέρανε καθοριστικά το έργο της Διοίκησης την
πλέον κρίσιμη χρονική περίοδο, έως ότου τελικά εξεδόθη εις βάρος των αιτούντων η
απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής εκτέλεσης. Επιπλέον, η τροποποίηση των
διαδικασιών για την κατάρτιση αποφάσεων δέσμευσης πιστώσεων για την κάλυψη
οδοιπορικών εξόδων πρώτης μετάβασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό και η
αντικατάστασή τους με νέες πιο σύνθετες και χρονοβόρες διαδικασίες, προκάλεσε
επιπλέον επιβάρυνση του έργου των υπηρεσιών.
Aρχικά, με αρ. πρωτ. Φ.821/99078/Η2/13-06-2017 εγκύκλιο της αρμόδιας
υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΕ.Θ. περί παράτασης απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για
το σχολικό έτος 2017-2018 και το ημερολογιακό έτος 2018 του Νότιου Ημισφαιρίου και στη
συνέχεια
με
την
υπ’αριθ.Φ.821/103904/Η2/21-06-2017(ΑΔΑ:ΩΞΟΠ4653ΠΣ-ΟΛΦ)
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από
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το σχολικό έτος 2017-2018 και από το ημερολογιακό έτος 2018 Νότιου Ημισφαιρίου και
την κύρωση του τελικού αξιολογικού πίνακα των προς απόσπαση εκπαιδευτικών στις
σχολικές μονάδες του εξωτερικού, καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη
των εκπαιδευτικών κενών στα σχολεία της Γερμανίας. Στη συνέχεια ακολούθησε
η διαδικασία τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Γερμανίας από
τους αρμόδιους συντονιστές εκπαίδευσης. Κρίνεται απαραίτητο να επισημανθεί το γεγονός
ότι στην παρούσα χρονική περίοδο το ΥΠΠΕΘ έχει ήδη υπογράψει τον μεγαλύτερο
αριθμό, επί του συνόλου των σχετικών αποφάσεων, οι οποίες αναρτώνται καθημερινά στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.
Στην παρούσα φάση, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα τα εναπομείναντα κενά,
ύστερα και από την εξάντληση των κυρωμένων πινάκων απόσπασης εκπαιδευτικών στο
εξωτερικό, εκδόθηκε στις 3-11-17 συμπληρωματική εγκύκλιος παράτασης απόσπασης
εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για 1 σχολικό έτος, χωρίς επιμίσθιο για την παράταση
εκπαιδευτικών πέραν της 5ετίας.
Παράλληλα, το Υπουργείο επεξεργάζεται την εναλλακτική λύση της πρόσληψης
εκπαιδευτικών με σύμβαση μετά από προκήρυξη σε κάθε χώρα.
Όσον αφορά στο ερώτημα περί μόνιμης και οριστικής λύσης του προβλήματος της
πλήρωσης των κενών εκπαιδευτικών θέσεων στα σχολεία της Γερμανίας με μόνιμο
προσωπικό, διασαφηνίζεται ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο αναφέρεται στον
προσδιορισμό και την κάλυψη των εκάστοτε λειτουργικών εκπαιδευτικών αναγκών στις
σχολικές μονάδες του εξωτερικού, με βάση τα κενά που καταχωρούν τα συντονιστικά
γραφεία εκπαίδευσης στο ηλεκτρονικό σύστημα, όπως αυτό αναφέρεται στην παρ.2 του
άρθ.16 του ν.4415/2016.
Με βάση τα παραπάνω είναι προφανές ότι το ΥΠΠΕΘ καταβάλλει καθημερινά
προσπάθειες προς την κατεύθυνση της, όσο το δυνατόν, πληρέστερης κάλυψης των
εκπαιδευτικών κενών στις σχολικές μονάδες της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης.
Εσωτερική διανομή
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