
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 83046/Η2 
Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτι-

κών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κρι-

τηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή 

τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό 

εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής 

Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της ελληνόγλωσ-

σης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 «Ρυθ-

μίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτι-
σμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 159), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 24 έως 32 του ν. 4692/2020 
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).

3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

4. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8. Την υπ’ αρ. 112732/Α7/11.7.2019 υπουργική από-
φαση «Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων» (Β’ 3030).

9. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 2/20801/0022/14-3-2012 
(Β’  807) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροπο-

ποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία κατα-
βολής του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων συντο-
νιστών, εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο 
εξωτερικό και καθορισμός αυτού σε ευρώ» (Β’ 1740).

10. Την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/298/78335/B1/22-6-2020 εισήγη-
ση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού 
του Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτι-
κών στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, των 
εκπαιδευτικών μονάδων των περιπτώσεων α’ και β’, πλην 
της περίπτ. γγ’, του άρθρου 3 του ν. 4415/2016, τα ειδι-
κότερα προσόντα, τα κριτήρια απόσπασης, το όργανο 
επιλογής, τις περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με 
τακτικές αποδοχές και ειδικό επιμίσθιο, καθώς και παρα-
τάσεις μόνο με τις τακτικές αποδοχές και χωρίς επιμίσθιο.

Άρθρο 1
Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων

1. Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δη-
μοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) και κοινοποιείται στις Πε-
ριφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύν-
σεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
καλούνται οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι 
πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους 
της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη 
διαδικασία επιλογής για απόσπαση στο εξωτερικό.

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθο-
ρίζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων, 
οι οποίες υποβάλλονται στη Διεύθυνση Παιδείας Ομο-
γενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και 
Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ., 
σε αποκλειστική προθεσμία η οποία ορίζεται με την πρό-
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σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της προηγούμενης 
παραγράφου, στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, τα οποία συνοδεύουν την αίτηση του 
υποψηφίου.

2. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης 
της αίτησης κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογη-
τικών από την Επιτροπή του άρθρου 4 πριν την κύρωση 
των αξιολογικών πινάκων.

Εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν αίτηση ανάκλησης 
μετά την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων, 
καθώς και όσοι δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία στη χώρα 
απόσπασης μετά την έκδοση της απόφασης απόσπασής 
τους, διαγράφονται από τους πίνακες για όλες τις επι-
λογές τους και αποκλείονται από κάθε διαδικασία από-
σπασης στο εξωτερικό εντός του ίδιου έτους, καθώς και 
από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση στο 
εξωτερικό για τα δύο (2) επόμενα σχολικά έτη.

3. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύ-
θυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) 
και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει 
αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής 
της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων πειθαρχικών 
και ποινικών κυρώσεων.

Άρθρο 2
Κωλύματα απόσπασης

Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση:
α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι, κατά το παρελθόν, είχαν 

αποσπαστεί στο εξωτερικό και η απόσπασή τους διακό-
πηκε λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους 
ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας αντα-
πόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους, καθώς και λόγω 
επανειλημμένης και αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας 
από τα καθήκοντά τους, όπως προβλέπεται στις περ. α’ 
και β’ της παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016,

β) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε 
οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προ-
βλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του 
Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε 
πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος 
παραγραφής της ή εκκρεμεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση 
(Ε.Δ.Ε) σε βάρος τους.

γ) Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει το χρόνο 
απόσπασής τους στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

δ) Εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν ή έχουν συμπλη-
ρώσει έξι (6) συνολικά έτη απόσπασης καθώς δικαιού-
νται να υποβάλουν μόνον αίτηση κατ’ εξαίρεση παρά-
τασης της απόσπασής τους.

ε) Εκπαιδευτικοί, των οποίων η απόσπαση είχε διακο-
πεί, «οικεία βουλήσει», και δεν παρήλθε διετία μετά το 
έτος διακοπής της απόσπασης, σύμφωνα με τη διάταξη 
της παρ. 13 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, όπως ισχύει.

στ) Εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση ανάκλησης 
μετά την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων, κα-
θώς και όσοι δεν ανέλαβαν υπηρεσία στη χώρα απόσπα-
σης μετά την έκδοση της απόφασης απόσπασής τους και 
δεν παρήλθε διετία μετά το έτος υποβολής της αίτησης 
ανάκλησης της αίτησης απόσπασης ή της απόφασης 
απόσπασής τους.

ζ) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμπλήρωσαν τριετή από-
σπαση στο εξωτερικό με επιμίσθιο, καθώς δικαιούνται 
να υποβάλουν μόνο αίτηση παράτασης της απόσπασής 
τους.

η) Κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1740), σε ό, τι αφορά 
τους υποψήφιους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς στις 
σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης Μονάχου-Νυ-
ρεμβέργης (Δημοτικά και Γυμνάσια), πλην του Γραφεί-
ου Στουτγάρδης ορίζεται ότι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 
αποσπάστηκαν αρχικά χωρίς το ειδικό επιμίσθιο και 
έχουν συμπληρώσει τριετή υπηρεσία τοποθέτησης σε 
επιχορηγούμενα από τη βαυαρική τοπική κυβέρνηση 
σχολεία, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης με το 
καθεστώς λήψης του ειδικού επιμισθίου. Διευκρινίζε-
ται, επίσης, ότι όσοι έχουν υπηρετήσει για οποιοδήποτε 
χρονικό διάστημα εντός τριετίας χωρίς επιμίσθιο, αλλά 
με ταυτόχρονη λήψη βαυαρικής επιχορήγησης, δεν δι-
καιούνται να υποβάλουν νέα αίτηση απόσπασης, αλλά 
αίτηση παράτασης αυτής.

Άρθρο 3
Προσόντα - Μοριοδότηση

1. Υποψήφιοι για απόσπαση στο εξωτερικό, σύμφω-
να με τις διατάξεις του ν. 4415/2016, όπως ισχύει, είναι 
δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι:

α) έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής 
υπηρεσίας, από τα οποία τρία (3) έτη διδακτική υπηρεσία 
σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης, μετά το ΦΕΚ διορισμού και

β) έχουν πιστοποιημένη καλή γνώση (Β2/Β2) της γλώσ-
σας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή εναλλακτικά 
μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν 
αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους. 
Για τις περιπτώσεις που απαιτείται διδασκαλία σε δύο 
γλώσσες, o υποψήφιος πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση 
(Γ1/C1) της γλώσσας της χώρας υποδοχής.

2. Τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, 
που αποδεικνύουν την άριστη (Γ2/C2), την πολύ καλή 
(Γ1/C1) και την καλή (B2/B2) γνώση της ξένης γλώσσας, 
όπως προβλέπονται στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 «Κα-
θορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων 
του δημοσίου τομέα» (Α’ 39), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει και ορίζονται στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, 
το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, 
υποβάλλονται από τον υποψήφιο.

3. Η μοριοδότηση γίνεται ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ

Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:

α. Διδακτορική διατριβή/
διδακτορικό δίπλωμα 50 μόρια

β. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 25 μόρια

γ. Δεύτερο Μεταπτυχιακό 15 μόρια

δ. Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ 15 μόρια

Β. ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
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α. Άριστη γνώση (Γ2/C2) της γλώσσας 
της χώρας υποδοχής 50 μόρια

β. Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της 
γλώσσας της χώρας υποδοχής 30 μόρια

Γ. ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ

α. Άριστη γνώση (Γ2/C2) της αγγλικής, 
γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας 30 μόρια

β. Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της 
αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής 
γλώσσας

20 μόρια

Δ. ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

1. Άριστη γνώση 30 μόρια

2. Πολύ καλή γνώση 20 μόρια

3. Καλή γνώση 10 μόρια
Το προαπαιτούμενο επίπεδο καλής γνώσης (Β2) βασι-

κής ή εναλλακτικής γλώσσας, που εξασφαλίζει τη συμ-
μετοχή του υποψήφιου εκπαιδευτικού στη διαδικασία 
επιλογής, δεν μοριοδοτείται.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από 
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέ-
πει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ 
ή Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ανά πίνακα, στη συνο-
λική βαθμολογία, για την απόσπαση προηγούνται οι 
εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά 
συντρέχουν με την εξής σειρά:

α) η σειρά προτίμησης της συγκεκριμένης χώρας,
β) το επίπεδο γλωσσομάθειας,
γ) σε χηρεία με παιδιά,
δ) μονογονεϊκή οικογένεια,
ε) σε διάζευξη, με παιδιά υπό την επιμέλεια του εκ-

παιδευτικού,
στ) αριθμός τέκνων,
ζ) γνώση τρίτης ξένης γλώσσας:
1. Άριστη γνώση
2. Πολύ καλή γνώση
3. Καλή γνώση και
η) συνολική υπηρεσία από ΦΕΚ διορισμού.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια 

λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσί-
ευσης του διορισμού τους στο Φύλλο Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 4
Επιτροπή επιλογής

1. Η επιλογή των υποψηφίων για απόσπαση εκπαιδευ-
τικών στο εξωτερικό διενεργείται από Επιτροπή Επιλογής 
των υποψηφίων η οποία συγκροτείται με απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων η σύνθεση της οποίας έχει ως ακολούθως:

α. Ένα μέλος Δ.Ε.Π. οποιασδήποτε βαθμίδας Α.Ε.Ι. ή 
Σύμβουλος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
ως Πρόεδρος.

β. Ο Προϊστάμενος της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή Προ-
ϊστάμενο άλλης Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, συναφούς αντικειμένου, ως μέλος.

γ. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’ της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., 
με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του Τμήματος Α’ 
της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, ως μέλος.

δ. Δύο (2) Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου (Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα), 
οι οποίοι προτείνονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή 
Εκπαίδευσης Αττικής, ως μέλη.

ε. Ένας (1) εκπρόσωπος της ΟΛΜΕ και ένας (1) της ΔΟΕ, 
οι οποίοι προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
οικείας Ομοσπονδίας, ως μέλη.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας και δύο 
(2) βοηθοί γραμματείς από τους διοικητικούς υπαλλή-
λους ή εκπαιδευτικούς αποσπασμένους στο Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αναπληρωτής του 
Προέδρου, των μελών και της Γραμματείας.

2. Η θητεία της Επιτροπής είναι ετήσια, παρατείνεται δε 
αυτή αυτοδικαίως μέχρι τη συγκρότηση νέας Επιτροπής 
Επιλογής.

3. Όσοι μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στο έργο 
της Επιτροπής υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 
έχουν σύζυγο ή συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας 
μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο για απόσπαση 
εκπαιδευτικό.

4. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος των αιτήσεων 
και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για απόσπαση, 
η απόρριψη των αιτήσεων που δεν πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας, η 
εξέταση των ενστάσεων και η σύνταξη πινάκων επιλογής 
κατά φθίνουσα σειρά, κατά χώρα και κλάδο.

Άρθρο 5
Κατάρτιση πινάκων - Ενστάσεις - 
Κύρωση πινάκων

1. Οι υποψήφιοι, προς απόσπαση, εκπαιδευτικοί κα-
τατάσσονται σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες επιλογής, 
κατά χώρα και κλάδο. Ο βασικός αξιολογικός πίνακας 
καταρτίζεται με γνώμονα το επίπεδο γνώσης της ξένης 
γλώσσας της χώρας απόσπασης. Ο εναλλακτικός αξι-
ολογικός πίνακας συντάσσεται με κριτήριο τη γνώση 
της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας, 
όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης. Οι 
προσωρινοί αυτοί πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Κατά των πινάκων αυτών, σε αποκλειστική προθε-
σμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της 
ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., υποβάλ-
λονται ηλεκτρονικά τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων, οι 
οποίες τίθενται ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής.

3. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, συντάσσονται 
αξιολογικοί πίνακες κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης οι 
οποίοι κυρώνονται από το αρμόδιο όργανο του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μετά την κύρωσή 
τους αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουρ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ26798 Τεύχος B’ 2687/01.07.2020

γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ισχύουν για το 
εκάστοτε σχολικό έτος.

Άρθρο 6
Επιλογή των προς απόσπαση εκπαιδευτικών

1. Πρώτα εξετάζονται οι αιτήσεις παράτασης απόσπα-
σης εκπαιδευτικών των περιπτώσεων:

α) παράτασης απόσπασης για συμπλήρωση τριετίας,
β) παράτασης απόσπασης για συμπλήρωση πενταετί-

ας, γ) παράταση έκτου (6ου) έτους απόσπασης,
δ) αποσπάσεις για λόγους συνυπηρέτησης της παρ. 10 

του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

ε) παράτασης απόσπασης της παρ. 1 του άρθρου 26 
του ν. 4415/2016.

2. Στη συνέχεια αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί που πε-
ριλαμβάνονται στον βασικό πίνακα επιλογής εκάστης 
χώρας, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους και βάσει 
της σειράς προτίμησης χωρών στην αρχική τους αίτηση.

3. Σε περίπτωση εξάντλησης του αριθμού των προς 
απόσπαση εκπαιδευτικών του βασικού πίνακα συγκεκρι-
μένων ειδικοτήτων μιας χώρας, τα εναπομένοντα κενά 
καλύπτονται από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι περιλαμβά-
νονται στον εναλλακτικό πίνακα της χώρας σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. 2.

4. Σε περίπτωση εξάντλησης των ανωτέρω δύο (2) 
πινάκων, τα υφιστάμενα κενά καλύπτονται από τρίτο 
πίνακα ο οποίος συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτικούς που 
δηλώνουν άλλη χώρα απόσπασης σε ήπειρο της επιλο-
γής τους, με βάση το σύνολο των μορίων τους και την 
προϋπόθεση πιστοποιημένης γνώσης της αγγλικής, της 
γερμανικής ή της γαλλικής γλώσσας.

5. Κατ’ εξαίρεση, η επιλογή των εκπαιδευτικών για από-
σπαση ή παράταση απόσπασης σε εκπαιδευτικές μονά-
δες χωρών αρμοδιότητας των Συντονιστικών Γραφείων 
Εκπαίδευσης (Σ.Γ.Ε.) Κωνσταντινούπολης, Κορυτσάς και 
Γιοχάνεσμπουργκ μπορεί να γίνεται ανεξάρτητα από τη 
σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον αξιολογικό 
πίνακα, σύμφωνα με κοινωνικά κριτήρια (π.χ. αριθμός 
τέκνων) και ανάλογα με τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές 
συνθήκες και εκπαιδευτικές ανάγκες που επικρατούν ή 
προκύπτουν. Επιπλέον, είναι δυνατό να αποσπώνται στα 
Σ.Γ.Ε. αυτά και εκπαιδευτικοί εκτός αξιολογικού πίνακα.

6. Ακολούθως, εξετάζονται οι προβλεπόμενες στις 
διατάξεις της περ. γ’ της παρ.  3 του άρθρου 16 του 
ν. 4415/2016, κατ’ εξαίρεση, αιτήσεις παράτασης από-
σπασης εκπαιδευτικών πέραν της εξαετίας.

7. Εάν εξακολουθούν να υφίστανται κενές θέσεις σε 
συγκεκριμένες περιοχές μετά τις ως άνω διαδικασίες, 
μπορεί να εκδοθεί συμπληρωματική πρόσκληση εκδή-
λωση ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση αυτή οι συμπλη-
ρωματικοί πίνακες που θα συνταχθούν, δεν επηρεάζουν 
και δεν ακυρώνουν τους αρχικούς αξιολογικούς πίνακες 
για το ίδιο σχολικό έτος.

8. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης των τυχόν υφι-
στάμενων κενών, μετά τις ως άνω διαδικασίες, καλούνται 
όλοι οι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης ειδικότητας που 
συμπεριλαμβάνονται στους αξιολογικούς πίνακες, βασι-
κό, εναλλακτικό ή τον πίνακα ηπείρων που συντάσσεται 

σύμφωνα με την ως άνω παρ. 4 και μετά την έκδοση 
συμπληρωματικής πρόσκλησης, κατά περίπτωση, με την 
προϋπόθεση γνώσης της αγγλικής, της γερμανικής ή της 
γαλλικής γλώσσας, ανεξαρτήτως των προτιμήσεων βάσει 
των οποίων κατατάχθηκαν, προκειμένου να δηλώσουν 
εάν επιθυμούν την απόσπασή τους στο υπάρχον κενό 
ειδικότητας. Σε περίπτωση περισσότερων υποψηφίων, 
επιλέγεται ο εκπαιδευτικός με τα περισσότερα μόρια. Σε 
περίπτωση ισοβαθμίας, η απόσπαση γίνεται με συνεκτί-
μηση της οικογενειακής κατάσταση με προτεραιότητα:

α) σε χηρεία με παιδιά και
β) μονογονεϊκή οικογένεια.
9. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, 

εφόσον οι ανάγκες είναι επιτακτικές και δεν καθίσταται 
δυνατή η κάλυψη των κενών, κατ’ εξαίρεση, είναι δυνα-
τή η απόσπαση εκπαιδευτικών που έχουν διανύσει το 
προβλεπόμενο χρονικό διάστημα απόσπασης, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, έπειτα από ειδική πρόσκληση 
που εκδίδεται. Οι αιτήσεις απόσπασης αυτές εξετάζονται 
βάσει της διαδικασίας και των κριτηρίων απόσπασης που 
εκάστοτε ισχύουν.

Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται με τη διαδικασία αυτή 
δεν δικαιούνται κανένα είδος επιμισθίου και εξόδων με-
τάβασης και επιστροφής.

Άρθρο 7
Διαδικασία απόσπασης - τοποθέτησης

1. Οι εκπαιδευτικοί αποσπώνται για τρία (3) σχολικά 
έτη και τίθενται στη διάθεση των Συντονιστών Εκπαί-
δευσης ή των Διπλωματικών ή Προξενικών Αρχών, όπου 
ελλείπουν Συντονιστές, για την τοποθέτησή τους σε σχο-
λικές μονάδες της χώρας απόσπασης.

Η τοποθέτηση και μετακίνηση των αποσπώμενων 
εκπαιδευτικών γίνεται με απόφαση του συντονιστή 
εκπαίδευσης εντός της περιοχής ευθύνης του. Αν δεν 
καθίσταται δυνατή η συμπλήρωση ωραρίου των εκπαι-
δευτικών, που έχουν αποσπαστεί βάσει της παρούσης 
σε σχολικές μονάδες των περ. α’ και β’ του άρθρου 3 του 
ν. 4415/2016, όπως ισχύει, μπορούν να συμπληρώνουν 
ωράριο και σε εκπαιδευτικές μονάδες της περίπτωσης 
δ’ του ίδιου άρθρου.

2. Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης Εξωτερικού μπορεί να 
τοποθετεί τους εκπαιδευτικούς και σε άλλη πλησιέστερη 
εκπαιδευτική μονάδα για την κάλυψη των υπηρεσιακών 
αναγκών και τη συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου.

3. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι απασχολούνται σε Τ.Ε.Γ. 
και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό 
ωράριο, εξαιτίας της απόστασης των δομών ελληνό-
γλωσσης εκπαίδευσης μεταξύ τους ή εξαιτίας απρόβλε-
πτης μείωσης των μαθητών, μπορούν να απασχολούνται 
σε καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης του Συντο-
νιστικού Γραφείου στο οποίο υπάγονται, μέχρι και τη 
συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, έπειτα 
από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Συντονιστή.

4. Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν να τοποθε-
τούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στα Γραφεία 
Συντονιστών Εκπαίδευσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
που αιτιολογούνται ειδικά με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου του Υ.ΠΑΙ.Θ., έπειτα από εισήγηση του αρμόδι-
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ου Συντονιστή Εκπαίδευσης και της Διεύθυνσης Παιδείας 
Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών 
και Μειονοτικών Σχολείων.

5. Αν όμως, λόγω αντικειμενικών συνθηκών, ο εκπαι-
δευτικός πλεονάζει και δεν υπάρχει άλλη θέση να με-
τακινηθεί/τοποθετηθεί, διακόπτεται η απόσπασή του.

6. Εκπαιδευτικοί, των οποίων η απόσπαση ή η παρά-
τασή της διακόπτεται, με αίτησή του «οικεία βουλήσει», 
αποκλείονται από κάθε διαδικασία απόσπασης στο 
εξωτερικό, βάσει της παρούσης υπουργικής απόφασης, 
εντός του ίδιου έτους, καθώς και από το δικαίωμα υπο-
βολής αίτησης για απόσπαση στο εξωτερικό για τα δύο 
(2) επόμενα σχολικά έτη.

7. Για τις περιοχές που απαιτείται η έκδοση άδειας 
διαμονής για εργασία, οι εκπαιδευτικοί που αποσπώ-
νται παραμένουν στην υπηρεσία στην ημεδαπή, όπου 
ανήκουν, μέχρι την έκδοση άδειας εργασίας (visa) για 
τις περιοχές αυτές. Σε περίπτωση διακοπής της άδειας 
εργασίας τους (visa) από τις ξένες αρχές, διακόπτεται 
άμεσα και η απόσπαση των εκπαιδευτικών, ενώ σε πε-
ρίπτωση λήξης της και μη ανανέωσής της εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος παραμένουν στην υπηρεσία τους 
μέχρι την επανέκδοση της visa.

Άρθρο 8
Διάρκεια απόσπασης

Α. Απόσπαση εκπαιδευτικών
1. Η απόσπαση των δημοσίων εκπαιδευτικών σε εκ-

παιδευτικές μονάδες του εξωτερικού με τακτικές αποδο-
χές στην Ελλάδα και ειδικό επιμίσθιο στο εξωτερικό για 
τρία (3) συνολικά σχολικά έτη, γίνεται βάσει της ανωτέ-
ρω διαδικασίας. Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από 
την έναρξη του σχολικού έτους απόσπασης, εφόσον η 
ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μέσα στο Α’ τετράμηνο του 
σχολικού έτους απόσπασης, σύμφωνα με τη διάρκεια 
του σχολικού έτους στην ημεδαπή.

2. Η απόσπαση που γίνεται με ανάληψη υπηρεσίας 
μετά το Α’ τετράμηνο του σχολικού έτους, διαρκεί μέχρι 
τη λήξη του αντίστοιχου τετραμήνου του τελευταίου 
σχολικού έτους. Σε κάθε περίπτωση, αν η απόσπαση 
λήγει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους στη χώρα 
υποδοχής, όπως αυτή ρυθμίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 
της Περ. Α’ του άρθρου 4 του ν. 4415/2016, η απόσπαση 
παρατείνεται αυτοδικαίως και διαρκεί μέχρι τη λήξη του 
ανωτέρω σχολικού έτους

3. Σε περίπτωση που η έκδοση της απαιτούμενης 
άδειας εργασίας (visa) καθυστερήσει πάνω από έξι (6) 
μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του εκπαιδευτικού, μπορεί να 
τροποποιηθεί η αρχική απόφαση απόσπασης με την ίδια 
χρονική διάρκεια, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία 
έκδοσης της άδειας εργασίας (visa).

Β. Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών
Η παράταση απόσπασης των εκπαιδευτικών με απο-

δοχές στην Ελλάδα και με ή χωρίς επιμίσθιο εξωτερικού 
γίνεται στις εξής περιπτώσεις:

α) Παράταση απόσπασης για συμπλήρωση της πεντα-
ετίας με αίτηση του εκπαιδευτικού για δύο (2) ακόμα έτη 
κατόπιν εισήγησης του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης 
σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και αξιολόγησης 

του εκπαιδευτικού και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της 
Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαί-
δευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων, βάσει 
των προϋποθέσεων της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 
16 του ν. 4415/2016, όπως ισχύει.

Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτικός λαμβάνει τις 
τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο 
εξωτερικού μόνο για το πρώτο έτος παράτασης απόσπα-
σής του και στο δεύτερο έτος λαμβάνει μόνο τις τακτικές 
αποδοχές στην Ελλάδα.

β) Παράταση απόσπασης για συμπλήρωση της πε-
νταετίας με αίτηση του εκπαιδευτικού για ένα (1) έτος. 
Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευτικοί δεν λαμβάνουν 
επιμίσθιο.

γ) Παράταση απόσπασης μετά την ολοκλήρωση της 
συνολικά πενταετούς απόσπασης στο εξωτερικό για ένα 
(1) ακόμη έτος χωρίς επιμίσθιο.

δ) Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Παράταση απόσπασης για συμπλήρωση τριετίας 
με επιμίσθιο.

στ) Παράταση απόσπασης σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4415/2016 χωρίς επι-
μίσθιο.

Άρθρο 9
Κατ’ εξαίρεση παράταση απόσπασης - 
Μετακίνηση

1. Κατ’ εξαίρεση, παράταση απόσπασης πέραν της εξα-
ετίας με τις τακτικές αποδοχές και χωρίς ειδικό επιμίσθιο 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο για ένα (1) σχολικό έτος, όταν:

α) επιβάλλεται από διακρατικές συμφωνίες,
β) οι ανάγκες της υπηρεσίας είναι επείγουσες και δεν 

είναι δυνατή η αντικατάσταση του αποσπασμένου.
Η παράταση χορηγείται κατόπιν αξιολόγησης του εκ-

παιδευτικού από τον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης 
και σύμφωνη γνώμη της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι των 
υφιστάμενων κενών, τα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για την ανανέωση της απόσπασης καθορίζονται 
κατά σειρά ως ακολούθως:

(1) το επίπεδο γνώσης της γλώσσας της χώρας υπο-
δοχής,

(2) σε χηρεία με παιδιά,
(3) μονογονεϊκή οικογένεια,
(4) σε διάζευξη με παιδιά υπό την επιμέλεια του εκ-

παιδευτικού,
(5) αριθμός τέκνων,
(6) συνολική υπηρεσία από ΦΕΚ διορισμού.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια 

λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσί-
ευσης του διορισμού τους στο φύλλο Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως.

2. Με απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης είναι 
δυνατή η τοποθέτηση και μετακίνηση των αποσπα-
σμένων εκπαιδευτικών εντός της περιοχής ευθύνης 
του, από κρατίδιο σε κρατίδιο, ή πολιτεία σε πολιτεία 
σε περίπτωση Ομόσπονδων Κρατών, ή από χώρα σε 
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χώρα, όπως ορίζονται οι περιοχές ευθύνης των Σ.Γ.Ε. 
στην υπ’ αρ. Φ.821/3401Κ/207807/Η2/19-12-2014 από-
φαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Περί καθορισμού έδρας και περιοχής ευθύνης των Συ-
ντονιστών Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών 
και προξενικών Αρχών του εξωτερικού» (Β’ 3543), βάσει 
υπηρεσιακών αναγκών.

Τα κριτήρια, τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη για τη 
μετακίνηση είναι:

(1) Άγαμος-διαζευγμένος,
(2) Έγγαμος χωρίς παιδιά,
(3) Έγγαμος με παιδιά,
(4) Σε διάζευξη με παιδιά υπό την επιμέλεια του εκ-

παιδευτικού,
(5) Μονογονεϊκή οικογένεια.

Άρθρο 10
Παράλληλη στήριξη μαθητών εξωτερικού

Εφόσον προκύπτουν τεκμηριωμένες από τον Συντο-
νιστή Εκπαίδευσης ανάγκες, για παράλληλη στήριξη 
μαθητών στις σχολικές μονάδες των υποπερ. αα’, αβ’ 
και αδ’ της περ. α’ του άρθρου 3 του ν. 4415/2016, όπως 

ισχύει, μπορούν να αποσπώνται για τον σκοπό αυτό 
εκπαιδευτικοί πρόσθετων προσόντων της παρ. 1 του 
άρθρου 16 του ν. 3699/2008 (Α’ 199). Εφόσον εκλείψουν 
οι συγκεκριμένες ανάγκες για τις οποίες αποσπάστηκαν, 
οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί δύνανται να τοποθετούνται 
βάσει της ειδικότητάς τους.

Άρθρο 11
Καταργούμενες αποφάσεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, καταργείται η υπ’   αρ. 66793/H2/
26-4-2018 (Β’ 1487) υπουργική απόφαση, όπως τροπο-
ποιήθηκε με την αριθμ. 127046/Η2/9-8-2019 (Β’ 3190) 
υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσί-
ευσής της. 

 Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2020

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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