
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευ-
τικών δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, 
κριτηρίων, οργάνου επιλογής για τοποθέτησή 
τους σε Τμήματα Ελληνικών Σπουδών ή άλλων 
μορφών οργάνωσης ελληνικών σπουδών, καθώς 
και θεολογικές σχολές ή μονάδες θεολογικής εκ-
παίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ξένων 
χωρών.

2 Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου ΕΝΑ με διακριτικό τίτλο «ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ - ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ - Κ.Δ.Β.Μ. 1» του φορέα 
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ».

3 Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου ΕΝΑ με διακριτικό τίτλο «ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΠΕΙ-
ΡΟΥΝΑΚΗ-RE-INNOVATION - Κ.Δ.Β.Μ. 1» του φο-
ρέα «ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗ».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 58256/Η2 (1)
Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευ-

τικών δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαί-

δευσης στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, 

κριτηρίων, οργάνου επιλογής για τοποθέτησή 

τους σε Τμήματα Ελληνικών Σπουδών ή άλλων 

μορφών οργάνωσης ελληνικών σπουδών, κα-

θώς και θεολογικές σχολές ή μονάδες θεολογι-

κής εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

ξένων χωρών. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 5, 15 και 16 του ν. 4415/ 

2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159).

2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 

των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).

4. 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).

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

6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

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

8. Την υπό στοιχεία 112732/Α7/11.7.2019 απόφαση  
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συντομο-
γραφία τίτλου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» 
(Β’ 3030).

9. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία 48230/Η2/27-4-2021 
κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων και Οικονομικών «Καθορισμός ύψους, όρων και 
διαδικασίας χορήγησης του ειδικού επιμισθίου αποσπα-
σμένων συντονιστών και αναπληρωτών συντονιστών 
εκπαίδευσης εξωτερικού, εκπαιδευτικών και διοικητικών 
υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των στο εξωτερικό» (Β’ 1762).

10. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/296/57440/Β1/24-5-2021 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπο-
λογισμό, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών 
στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, της περ. δ’ 
του άρθρου 3 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), τα ειδικότερα 
προσόντα, τα κριτήρια απόσπασης, το όργανο επιλογής, 
το ωράριο διδασκαλίας και τις περιπτώσεις απόσπασης 
εκπαιδευτικών με τακτικές αποδοχές και ειδικό επιμίσθιο 
καθώς και παρατάσεις 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 (Υ.ΠΑΙ.Θ.), η 
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οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. και κοι-
νοποιείται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 
και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, καλούνται οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημε-
δαπής, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου 
και τους όρους της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση 
συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για απόσπαση σε 
Τμήματα Ελληνικών Σπουδών ή άλλων μορφών οργάνω-
σης ελληνικών σπουδών, καθώς και θεολογικές σχολές 
ή μονάδες θεολογικής εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση ξένων χωρών.

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 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της προηγού-
μενης παραγράφου, με την οποία ορίζονται επίσης τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνο-
δεύουν την αίτηση του υποψηφίου, προς διακρίβωση 
και μοριοδότηση των οριζομένων στο άρθρο 3 της πα-
ρούσας, κριτηρίων.

Την πρόσκληση συνοδεύει πίνακας στον οποίο πε-
ριλαμβάνονται οι προς πλήρωση θέσεις καθώς και οι 
ειδικότητες των εκπαιδευτικών που δύνανται να τις κα-
λύψουν.

Διευκρινίζεται ότι ο ανωτέρω πίνακας συντάσσεται 
κατόπιν σχετικών αιτημάτων των ανωτέρω Ιδρυμάτων 
και εισηγήσεων των αρμοδίων Συντονιστών Εκπαίδευ-
σης εξωτερικού και των οικείων Διπλωματικών Αρχών, 
όπου δεν υπάρχουν Συντονιστές.

Οι αιτήσεις έχουν την έννοια εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος για απόσπαση, προκειμένου να μοριοδοτηθούν 
και να συνταχθούν οι σχετικοί αξιολογικοί πίνακες, ικα-
νοποιούνται δε μόνον εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές 
ανάγκες.

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 σε Εκπαι-
δευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού μετά την έκδοση της 
απόφασης απόσπασής τους, διαγράφονται από τους πί-
νακες για όλες τις επιλογές τους και αποκλείονται από 
κάθε διαδικασία απόσπασης στο εξωτερικό εντός του 
ίδιου έτους, καθώς και από το δικαίωμα υποβολής αίτη-
σης για απόσπαση στο εξωτερικό για τα δύο (2) επόμενα 
σχολικά/ακαδημαϊκά 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 ποινικών και 
πειθαρχικών 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 δια-
κόπηκε λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων 
τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας 
ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους, καθώς και 
λόγω επανειλημμένης και αδικαιολόγητης ή μακράς 
απουσίας από τα καθήκοντά τους, όπως προβλέπεται 
στις περιπτ.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 τον χρόνο 
απόσπασής τους στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

δ) Εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν ή έχουν συμπλη-
ρώσει έξι (6) και άνω έτη απόσπασης στο εξωτερικό.

ε) Εκπαιδευτικοί, των οποίων η απόσπαση ή η παρά-
τασή της είχε διακοπεί «οικεία βουλήσει» και δεν πα-
ρήλθε 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 σε Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα του εξωτερικού μετά την έκδοση της απόφασης 
απόσπασής τους και δεν παρήλθε διετία μετά το έτος 
υποβολής της αίτησης ανάκλησης της αίτησης απόσπα-
σης ή της απόφασης απόσπασής τους.

ζ) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμπλήρωσαν τριετή από-
σπαση στο εξωτερικό με επιμίσθιο.

Άρθρο 3
Προσόντα - Μοριοδότηση

1. Υποψήφιοι για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας 
και Πολιτισμού σε Τμήματα Ελληνικών Σπουδών ή άλλων 
μορφών οργάνωσης ελληνικών σπουδών καθώς και θεο-
λογικές σχολές ή μονάδες θεολογικής εκπαίδευσης στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρών του εξωτερικού, είναι 
σύμφωνα με τον ν. 4415/2016 δημόσιοι εκπαιδευτικοί 
της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι 
οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

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.

β) Έχουν πιστοποιημένα άριστη γνώση (Γ2) 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.

γ) Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ΑΕΙ του εσωτε-
ρικού ή ισότιμο τίτλο του εξωτερικού συναφούς ειδικό-
τητας ή επιστημών αγωγής.
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2. Τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, 
που αποδεικνύουν την άριστη (Γ2/C2), την πολύ καλή 
(Γ1/C1) και την καλή (Β2/B2) γνώση της ξένης γλώσσας, 
όπως προβλέπονται στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 
(Α΄ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέ-
σεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει και ορί-
ζονται 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

8 μόρια

β. Πρώτος (προαπαιτούμενος) 
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών:
i) στη διδασκαλία των ελληνικών ως 
ξένης
ii) γενικά στην ειδικότητα

5 μόρια

3 μόρια

γ. Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών

2 μόρια

δ. Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ 2 μόρια

Β. ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Άριστη γνώση (Γ2/C2) της γλώσσας της 
χώρας υποδοχής

10 μόρια

Γ. ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ

Άριστη γνώση (Γ2/C2) της αγγλικής, 
γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας

8 μόρια

Δ. ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

1. Άριστη γνώση (Γ2/C2) 3 μόρια

2. Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) 2 μόρια

3. Καλή γνώση (Β2/Β2) 1 μόριο

Πιστοποιητικό γνώσης στις νέες 
τεχνολογίες Β’ επιπέδου

2 μόρια

Πιστοποιητικό γνώσης στις νέες 
τεχνολογίες Α΄ επιπέδου

1 μόριο

Σεμινάριο διακοσίων (200) και άνω 
ωρών σε θέματα διδασκαλίας της 
ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας,

2 μόρια

Αυτόνομο διδακτικό έργο σε ΑΕΙ - ΑΤΕΙ 
(σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 ή με 
ανάθεση διδασκαλίας από το αρμόδιο 
κατά νόμο όργανο του Ιδρύματος

1 μόριο κατ’ 
έτος και μέχρι 
2 το ανώτερο

Ε. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Δομημένη συνέντευξη του υποψηφίου 
ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής κατά 
την οποία κρίνεται η προσωπικότητα, 
η ικανότητα και η καταλληλότητα 
του υποψηφίου για την άσκηση των 
καθηκόντων της προς απόσπαση θέσης

μέχρι 10 μόρια

α) 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.

β) Στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης καλού-
νται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα χώρας 
κατάταξης. Για τη διενέργεια της δομημένης συνέντευξης 
κάθε υποψήφιος καλείται χωριστά.

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 Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
β) Μεταδιδακτορικός τίτλος.
γ) Δεύτερη Διδακτορική διατριβή/διδακτορικό δίπλωμα.
δ) Τρίτος μεταπτυχιακός τίτλος.
ε) Γνώση τρίτης ξένης γλώσσας:
1. Άριστη γνώση.
2. Πολύ καλή γνώση.
3. Καλή γνώση.
στ) συνολική υπηρεσία από ΦΕΚ διορισμού.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια 

λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία δημοσίευσης του διο-
ρισμού τους στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 4
Επιτροπή Επιλογής

1. Συγκροτείται Επιτροπή Επιλογής των υποψηφίων για 
απόσπαση εκπαιδευτικών σε Τμήματα Ελληνικών Σπου-
δών ή άλλων μορφών οργάνωσης ελληνικών σπουδών, 
καθώς και θεολογικές σχολές ή μονάδες θεολογικής εκ-
παίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ξένων χωρών, 
η σύνθεση της οποίας έχει ως ακολούθως:

α. Ένα μέλος Δ.Ε.Π (Φιλοσοφικής Σχολής, Θεολογικής 
Σχολής, ή Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαί-
δευσης) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της 
χώρας, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή μέλος Δ.Ε.Π..

β. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπο-
λιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο άλλης 
Γενικής Διεύθυνσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., συναφούς αντικειμέ-
νου, ως μέλος.

γ. Ο Προϊστάμενος της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
με αναπληρωτή Προϊστάμενο άλλης Διεύθυνσης του 
Υ.ΠΑΙ.Θ., ως μέλος.

δ. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’ της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. 
με αναπληρωτή του Προϊστάμενο άλλου Τμήματος της 
ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως μέλος.

ε. Δύο (2) Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου (Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα), 
ως μέλη με τους αναπληρωτές τους.
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στ. Ένας εκπρόσωπος της ΟΛΜΕ και ένας της ΔΟΕ, οι 
οποίοι προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της οι-
κείας Ομοσπονδίας, ως μέλη με τους αναπληρωτές τους.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας και δύο 
(2) βοηθοί γραμματείς από τους διοικητικούς υπαλλή-
λους ή εκπαιδευτικούς αποσπασμένους στο Υ.ΠΑΙ.Θ. με 
τους αναπληρωτές τους.

2. Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής, παρατείνεται 
δε αυτή αυτοδικαίως μέχρι τη συγκρότηση νέας Επιτρο-
πής 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:
α) Ο έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών 

των υποψηφίων για απόσπαση και η μοιριοδότησή τους.
β) Η απόρριψη των αιτήσεων όσων δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας 
απόφασης.

γ) Η σύνταξη προσωρινών αξιολογικών πινάκων και η 
εξέταση ενστάσεων.

δ) Ο καθορισμός της ημερομηνίας της συνέντευξης 
καθώς και ο τόπος πραγματοποίησής της. Η ως άνω ημε-
ρομηνία και ο τόπος πραγματοποίησής της αναρτώνται 
στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

ε) Η σύνταξη τελικών πινάκων επιλογής κατά φθίνουσα 
σειρά (με βάση το άθροισμα των μορίων, που προκύ-
πτουν από τη μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής και 
από τη συνέντευξη κατά χώρα και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, 
ανάλογα με τη γνώση ξένης γλώσσας την οποία δηλώ-
νουν).

Άρθρο 5
Κατάρτιση πινάκων -
Ενστάσεις - Κύρωση πινάκων

1. Οι υποψήφιοι, προς απόσπαση, εκπαιδευτικοί κατα-
τάσσονται σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες επιλογής, ανά 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, και κλάδο. Ο βασικός αξιολογικός 
πίνακας καταρτίζεται με γνώμονα τη γνώση της ξένης 
γλώσσας της χώρας απόσπασης. Ο εναλλακτικός αξιο-
λογικός 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 πίνακες, προηγούνται της συνέντευξης, 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.). και δεν κυρώνονται από 
τον Υπουργό.

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 και 
διεκπεραιώνονται σε αποκλειστική ημερομηνία επτά (7) 
εργάσιμων ημερών.

Ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνό-
λου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου 
απορρίπτονται, καθώς και όσες περιέρχονται στην Υπη-
ρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας.

3. Μετά την εξέταση των ενστάσεων αναρτώνται εκ 
νέου οι προσωρινοί πίνακες και ακολουθεί η διαδικασία 
της συνέντευξης. Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται 
στη δομημένη συνέντευξη, αποκλείονται από την δια-
δικασία επιλογής.

Αφού γίνει και η μοριοδότηση με βάση το κριτήριο 
της δομημένης συνέντευξης, συντάσσονται από την Επι-
τροπή Επιλογής οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες οι οποίοι 
κυρώνονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων. Μετά την κύρωσή τους, δεν δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά αναρτώνται στην 
επίσημη ιστοσελίδα (site) του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και ισχύουν για το χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών από την κύρωσή τους.

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 πενταετίας,
γ) παράταση έκτου (6ου) έτους απόσπασης,
2. Στη συνέχεια, αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί που πε-

ριλαμβάνονται στον βασικό πίνακα κάθε Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους και 
βάσει της σειράς προτίμησης Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
στην αρχική τους αίτηση.

3. Σε περίπτωση εξάντλησης του αριθμού των προς 
απόσπαση εκπαιδευτικών του κυρωμένου αξιολογικού 
πίνακα, τα εναπομείναντα κενά καλύπτονται από εκπαι-
δευτικούς οι οποίοι περιλαμβάνονται στον εναλλακτικό 
πίνακα.

4. Προτίμηση του εκπαιδευτικού στον εναλλακτικό 
πίνακα που προηγείται του κύριου, δεν ικανοποιείται, αν 
δεν εξαντληθεί για το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα προτίμη-
σης ο βασικός πίνακας. Αν μετά τη λήξη της διαδικασίας 
επιλογής παραμένουν κενές θέσεις και στους αξιολογι-
κούς πίνακες περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί που δεν 
αποσπώνται στα Ιδρύματα που είχαν ήδη δηλώσει, μπο-
ρεί να τους ζητηθεί να υποβάλουν νέα δήλωση για τις 
κενές θέσεις που απέμειναν.

5. 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.

Άρθρο 7
Διαδικασία Απόσπασης - Τοποθέτησης

1. Οι εκπαιδευτικοί αποσπώνται για τρία (3) σχολικά/
ακαδημαϊκά έτη. Η ανάληψη υπηρεσίας των επιλεγέ-
ντων θα γίνει στο αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του 
εξωτερικού, θα βεβαιωθεί από το αρμόδιο όργανό τους 
και θα θεωρηθεί από τον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευ-
σης ή όπου δεν υπάρχει, από την οικεία Διπλωματική ή 
Προξενική Αρχή.

Σε ενδεχόμενη μη αποδοχή του επιλεγέντος εκπαιδευ-
τικού από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας απόσπα-
σης, απαιτείται επαρκής και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση 
από τον υπεύθυνο του Τμήματος ή του Τομέα ή στην 
περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, απόφαση της 
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Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ή άλλου συλλογικού 
οργάνου του Πανεπιστημίου. Άλλως, η Υπηρεσία διατη-
ρεί το δικαίωμα της μη απόσπασης άλλου εκπαιδευτικού.

2. 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.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπαιδευτικός ανα-
λάβει υπηρεσία στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και με αίτησή 
του «οικεία βουλήσει» αιτηθεί τη διακοπή της, ανεξαρτή-
τως του χρονικού διαστήματος μεταξύ ανάληψης υπη-
ρεσίας και διακοπής, αποκλείονται από κάθε διαδικασία 
απόσπασης στο εξωτερικό εντός του ίδιου έτους, καθώς 
και από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση 
στο εξωτερικό για τα δύο (2) επόμενα σχολικά έτη.

4. α) Οι συντονιστές εκπαίδευσης ασκούν πειθαρχικές 
αρμοδιότητες στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, 
αντίστοιχες με τις πειθαρχικές αρμοδιότητες των προϊ-
σταμένων των διευθύνσεων εκπαίδευσης του εσωτερι-
κού (την παρ. 4 του άρθρού 11 του ν. 4415/2016).

β) Οι διευθύνσεις εκπαίδευσης εσωτερικού είναι αρ-
μόδιες για τη ρύθμιση των θεμάτων υπηρεσιακής κα-
τάστασης αυτών, εκτός εάν δεν υπάρχει Συντονιστής 
Εκπαίδευσης στη χώρα απόσπασής τους, οπότε οι διευ-
θύνσεις στις οποίες ανήκουν οι αποσπασμένοι εκπαιδευ-
τικοί ασκούν και τις πειθαρχικές αρμοδιότητες.

Άρθρο 8
Διάρκεια απόσπασης

Α. Απόσπαση εκπαιδευτικών με τακτικές αποδοχές και 
ειδικό επιμίσθιο

1. Η απόσπαση των δημοσίων εκπαιδευτικών σε Εκ-
παιδευτικά Ιδρύματα με τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα 
και ειδικό επιμίσθιο στο εξωτερικό για τρία (3) συνολικά 
ακαδημαϊκά/σχολικά έτη, γίνεται βάσει της ανωτέρω δι-
αδικασίας. Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την 
έναρξη του ακαδημαϊκού/σχολικού έτους απόσπασης, 
εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μέσα στο Α΄ τε-
τράμηνο του ακαδημαϊκού/σχολικού έτους απόσπασης.

2. Η απόσπαση που γίνεται με ανάληψη υπηρεσίας 
μετά το Α΄ τετράμηνο του ακαδημαϊκού/σχολικού έτους, 
διαρκεί μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου τετραμήνου του 
τελευταίου ακαδημαϊκού/σχολικού έτους. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, αν η απόσπαση λήγει κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού/σχολικού έτους στη χώρα υποδοχής, η 
απόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως και διαρκεί μέχρι 
τη λήξη του ανωτέρω ακαδημαϊκού/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 με ειδικό επι-
μίσθιο και τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα ή μόνο με 
τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα

Η παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί με 
αίτηση του εκπαιδευτικού για δύο (2) ακόμα έτη, κατό-
πιν συστατικής επιστολής του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
απόσπασής του και εισήγησης του οικείου Συντονιστή 
Εκπαίδευσης βάσει της αξιολόγησής του ή, όπου δεν 
υπάρχει, της οικείας Διπλωματικής ή Προξενικής Αρχής 
και σύμφωνη γνώμη της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Στην περίπτωση παράτασης της απόσπασης, ο εκπαι-
δευτικός λαμβάνει τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα 
και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού μόνο για το πρώτο 
έτος παράτασης απόσπασής του και στο δεύτερο έτος 
λαμβάνει μόνο τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα.

Μετά την ολοκλήρωση της συνολικά πενταετούς κατά 
τα ανωτέρω απόσπασης στο εξωτερικό, είναι δυνατή η 
παράταση της απόσπασης για ένα (1) ακόμη έτος χωρίς 
επιμίσθιο, με την ως άνω διαδικασία.

Γ. Κατ’ εξαίρεση παράταση απόσπασης χωρίς την κα-
ταβολή του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού

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

α) Επιβάλλεται από διακρατικές συμφωνίες και
β) Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του αποσπασμέ-

νου και οι ανάγκες της υπηρεσίας παραμένουν επείγου-
σες, κατόπιν συστατικής επιστολής του Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος απόσπασής του και εισήγησης του οικείου 
Συντονιστή Εκπαίδευσης βάσει της αξιολόγησής του ή, 
όπου δεν υπάρχει, της οικείας Διπλωματικής ή Προξε-
νικής Αρχής και σύμφωνη γνώμη της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. 
του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι των 
υφιστάμενων κενών, ισχύουν τα ίδια κριτήρια που ισχύ-
ουν και για τις περιπτώσεις ισοβαθμίας.

Άρθρο 9
Ωράριο διδασκαλίας

Το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που απο-
σπώνται σε ΑΕΙ εξωτερικού, είναι το ίδιο με το ωράριο 
της ημεδαπής των εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαί-
δευσης, εφόσον δεν αντίκειται στη νομοθεσία της χώ-
ρας υποδοχής, άλλως σύμφωνα με το ωράριο της χώρας 
απόσπασης.

Προς κάλυψη του ανωτέρω εβδομαδιαίου ωραρίου 
διδασκαλίας, είναι δυνατό να περιλαμβάνονται και ερευ-
νητικές ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφο-
ρούν στη λειτουργία του Τμήματος του Πανεπιστημίου 
στο οποίο αποσπώνται.

Αν δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη του ωραρίου κατά 
τα ανωτέρω, οι εκπαιδευτικοί δύνανται να συμπληρώ-
νουν ωράριο, κατά σειρά:

α) διά ζώσης στις λοιπές, κατά περίπτωση, μορφές ορ-
γάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης των περ. α’, 
β’ και δ’ του άρθρου 3 του ν. 4415/2016 του ίδιου Συντο-
νιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης,

β) με την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μορ-
φές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του 
οικείου Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης και
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γ) με την παροχή διοικητικού έργου διά ζώσης ή εξ 
αποστάσεως στο οικείο Συντονιστικό Γραφείο Εκπαί-
δευσης όπου υπάρχει ή και γραμματειακής υποστήριξης, 
εφόσον υπάρχει, σχετική ανάγκη, στο Τμήμα Ελληνικών 
Σπουδών που έχει τοποθετηθεί, όπου έχουν τοποθετη-
θεί. Η εφαρμογή των περ. α’ έως γ’ προϋποθέτει ότι ο 
εκπαιδευτικός συμπληρώνει την πλειονότητα των ωρών 
του υποχρεωτικού του ωραρίου στο Εκπαιδευτικό Ίδρυ-
μα που έχει αποσπαστεί.

Σε περίπτωση μη κάλυψης του προβλεπόμενου εβδο-
μαδιαίου ωραρίου, οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες τους σε οποιασδήποτε μορφής 
εκπαιδευτική μονάδα του εξωτερικού, εφόσον εξασφα-
λίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και το επιτρέ-
πουν άλλες ιδιαίτερες συνθήκες στους τόπους απόσπα-
σης, με απόφαση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης.

Άρθρο 10
Καταργούμενες αποφάσεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως κάθε άλλη σχετική παύει να ισχύει.

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

 Μαρούσι, 25 Μαΐου 2021

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Ι

 Αριθμ. 60820/Κ6 (2)
Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 

Επιπέδου ΕΝΑ με διακριτικό τίτλο «ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ - ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ - Κ.Δ.Β.Μ. 1» του φορέα 

«ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ» .

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρό-

θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής 2013-2016» (Α΄ 222) και ειδικότερα της παρ. Θ 
του άρθρου πρώτου.

2. Τις περ. α’ και δ’ της παρ. 17 του άρθρου 169 του 
ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτω-
ση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας 
πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης 
των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας 

μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), όπως η περ. δ’ προστέθηκε με 
το άρθρο 98 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις 
για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζό-
μενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 
την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επανα-
λειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα (Α΄ 48).

3. Τις διατάξεις του ν.  4186/2013 «Αναδιάρθρωση 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις 
(Α΄  193).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102, και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτω-
ση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

5. Την υπό στοιχεία 218417/Κ1/19-12-2018 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη 
χορήγηση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την 
επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και Ν.Π.Δ.Δ.» (Β’ 6030).

6. Την υπό στοιχεία 218502/K1/19-12-2018 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός ποσού πα-
ραβόλων και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα 
Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο της παρ. Θ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/2012» (Β’ 6030).

7. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).

8. Την παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

9. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

10. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 απόφαση «Διορι-
σμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513).

11. Την υπό στοιχεία 3779/Γ2/13.01.2021 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση 
Προϊσταμένων Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες της 
Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κα-
τάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΑΔΑ: 6ΖΙΑ46ΜΤΛΗ-ΙΥΖ).

12. Την υπό στοιχεία 3789/Γ2/13.01.2021 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση 
Προϊσταμένων Τμημάτων στις οργανικές μονάδες της Γε-
νικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρ-
τισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΑΔΑ: 64ΟΗ46ΜΤΛΗ-ΥΤΡ).
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13. Την υπό στοιχεία 46796/Γ2/23.04.2021 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μετακίνηση 
Προϊσταμένων Τμημάτων».

14. Την υπό στοιχεία 10267/Γ2/28.01.2021 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τοποθέ-
τηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες της Γενικής 
Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, 
Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων».

15. Την υπό στοιχεία Κ1/103089/31-07-2020 αίτηση 
του φυσικού προσώπου με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ», με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

16. Τη θετική διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. του Εθνι-
κού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς 
τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του 
ν. 4093/2012, όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην υπό 
στοιχεία ΔΑ/2572/05-02-2021 απόφασή του, της υπ’ αρ. 
434/04-02-2021 συνεδρίασης.

17. Την υπό στοιχεία Κ6/46190/20-04-2021 δήλωση 
του αιτούντος φυσικού προσώπου με την επωνυμία «ΙΩ-
ΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ», ότι επιθυμεί την εξέταση της υπό 
στοιχεία Κ1/103089/31-07-2020 αίτησής του, όπως έχει 
υποβληθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά 
τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Τη χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επι-
πέδου Ένα με δ.τ. «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ-ΔΙΠΟΛΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
& ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ-Κ.Δ.Β.Μ. 1» και 
κωδικό 21160820, στο φυσικό πρόσωπο με την επωνυμία 
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ» με δομή στη διεύθυνση ΑΣΗ-
ΜΑΚΗ ΦΩΤΗΛΑ 3, 11473, ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ, ΑΘΗΝΑ, με 
δυναμικότητα 21 άτομα ανά ώρα, χωρίς πρόσβαση ΑμεΑ.

Στην παρούσα προσαρτάται η υπό στοιχεία 
ΔΑ/2572/05-02-2021 απόφαση του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π 
περί θετικής διατύπωσης γνώμης ως προς τη συνδρομή 
των κτιριολογικών προϋποθέσεων του Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σύμφωνα με τις περ. α’ και δ’ της παρ. 17 του άρθρου 
169 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), η χορήγηση της παρού-
σας άδειας υπόκειται στην υποχρέωση μετατροπής των 
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου ένα (1) και (2) σε Κέ-
ντρα Διά Βίου Μάθησης, σύμφωνα με το άρθρο 53, με τρο-
ποποίηση των αδειών λειτουργίας τους, λόγω προσαρμο-
γής τους στις διατάξεις του άρθρου 53, έως τις 30.11.2021. 
Ύστερα από τις 30.11.2021, ανακαλούνται οι άδειες των 
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο (2), 
που δεν προσαρμόστηκαν στις εν λόγω διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 28 Μαΐου 2021

Ο Γενικός Γραμματέας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ   

 Αριθμ. 60805/Κ6 (3)
Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 

Επιπέδου ΕΝΑ με διακριτικό τίτλο «ΗΡΑΚΛΕΙΑ 

ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗ-RE-INNOVATION-Κ.Δ.Β.Μ. 1» του 

φορέα «ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗ». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρό-

θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/ 2012 
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222), την παρ. Θ του άρ-
θρου πρώτου.

2. Τις περ. α’ και δ’ της παρ. 17 του άρθρου 169 του 
ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτω-
ση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας 
πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης 
των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας 
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), όπως η περ. δ’ προστέθηκε 
με το άρθρο 98 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθ-
μίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις 
συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και 
την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητή-
ματα (Α΄ 48).

3. Τις διατάξεις του ν.  4186/2013 «Αναδιάρθρωση 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις 
(Α΄ 193).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102,και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτω-
ση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

5. Την υπό στοιχεία 218417/Κ1/19-12-2018 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη 
χορήγηση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την 
επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και Ν.Π.Δ.Δ.» (Β’ 6030).

6. Την υπό στοιχεία 218502/K1/19-12-2018 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός ποσού πα-
ραβόλων και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα 
Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο της παρ. Θ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/2012» (Β’ 6030).
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7. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).

8. Την παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019, «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α΄ 119).

9. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019, «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α΄ 123).

10. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 απόφαση «Διορι-
σμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513).

11. Την υπό στοιχεία 3779/Γ2/13.01.2021 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση 
Προϊσταμένων Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες 
της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΑΔΑ: 6ΖΙΑ46
ΜΤΛΗ-ΙΥΖ).

12. Την υπό στοιχεία 3789/Γ2/13.01.2021 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση 
Προϊσταμένων Τμημάτων στις οργανικές μονάδες της Γε-
νικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρ-
τισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΑΔΑ: 64ΟΗ46ΜΤΛΗ-ΥΤΡ).

13. Την υπό στοιχεία 46796/Γ2/23.04.2021 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μετακίνηση 
Προϊσταμένων Τμημάτων».

14. Την υπό στοιχεία 10267/Γ2/28.01.2021 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τοποθέ-
τηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες της Γενικής 
Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, 
Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων».

15. Την υπό στοιχεία Κ1/104604/07-08-2020 αίτηση 
του φυσικού προσώπου με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΕΙΑ 
ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗ», με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

16. Τη θετική διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. του Εθνι-
κού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς 
τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του 

ν. 4093/2012, όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην υπό 
στοιχεία ΔΑ/1673/27-01-2021 απόφασή του, της υπ’ αρ. 
433/26-01-2021 συνεδρίασης.

17. Την υπό στοιχεία Κ6/44160/16-04-2021 δήλωση 
του αιτούντος φυσικού προσώπου με την επωνυμία 
«ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗ», ότι επιθυμεί την εξέταση της 
υπό στοιχεία Κ1/104604/07-08-2020 αίτησής του, όπως 
έχει υποβληθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν 
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Τη χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επι-
πέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΠΕΙΡΟΥΝΑ-
ΚΗ-RE-INNOVATION-Κ.Δ.Β.Μ. 1» και κωδικό 21160805, 
στο φυσικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΕΙΑ 
ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗ» με δομή στη διεύθυνση ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ & 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 12, 32131, ΛΙΒΑΔΕΙΑ, με δυναμικότητα 
27 άτομα ανά ώρα, χωρίς πρόσβαση ΑμεΑ.

Στην παρούσα προσαρτάται η υπό στοιχεία ΔΑ/ 
1673/27-01-2021 απόφαση του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π περί 
θετικής διατύπωσης γνώμης ως προς τη συνδρομή των 
κτιριολογικών προϋποθέσεων του Κέντρου Διά Βίου Μά-
θησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σύμφωνα με τις περ. α’ και δ’ της παρ. 17 του άρθρου 
169 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), η χορήγηση της παρού-
σας άδειας υπόκειται στην υποχρέωση μετατροπής των 
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου ένα (1) και (2) σε 
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, σύμφωνα με το άρθρο 53, με 
τροποποίηση των αδειών λειτουργίας τους, λόγω προ-
σαρμογής τους στις διατάξεις του άρθρου 53, έως τις 
30.11.2021. Ύστερα από τις 30.11.2021, ανακαλούνται 
οι άδειες των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα 
(1) και δύο (2), που δεν προσαρμόστηκαν στις εν λόγω 
διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 28 Μαΐου 2021

Ο Γενικός Γραμματέας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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