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ΘΕΜΑ: Παροχή στοιχείων για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο Εξωτερικό 
 

 
 
Κυρία Υφυπουργέ,     

      
 Ο νόμος 3848/10 (άρθρ. 47 παρ. 19 α΄ και β΄) που προβλέπει ότι μπορεί να 
γίνει διακοπή αποσπάσεων πριν τη λήξη της 5ετίας «όταν η παραμονή του 
εκπαιδευτικού στη θέση απόσπασης δεν δικαιολογείται από υπηρεσιακούς λόγους και 
σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στη ΔΙΠΟΔΕ», σε συνδυασμό με την Έκθεση 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (αριθμός 56/30-4-2010) που συνόδευε την 
τροπολογία ότι «από τις προτεινόμενες διατάξεις θα επέλθει εξοικονόμηση ύψους 
18.600.000 € περίπου, από την ανάκληση εκπαιδευτικών στις οργανικές τους θέσεις», 
έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στους αποσπασμένους συναδέλφους στο 
εξωτερικό. 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ προκειμένου να διαμορφώσει τις προτάσεις του στην 
Επιτροπή για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών στα σχολεία του εξωτερικού και να 
έχει μια υπεύθυνη ενημέρωση για τις σχολικές μονάδες που λειτουργούν στο 
εξωτερικό, τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό και τις προθέσεις της πολιτικής 
ηγεσίας ως προς τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών θα θέλαμε οι αρμόδιες υπηρεσίες να 
μας απαντήσουν γραπτά στα παρακάτω: 

• Ποιος είναι ο αριθμός ελληνικών σχολείων, ο αριθμός τμημάτων και μαθητών 
ανά τμήμα για τη σχολική χρονιά 2009-2010 και ποια είναι η πρόβλεψη, με 
βάση τις εισηγήσεις των συντονιστών (όπως ζητήθηκε με την εγκύκλιο της 
Υπουργού Φ.821/626Α/34445/Ζ1/24-3-2010) και τις εκτιμήσεις της αρμόδιας 
Διεύθυνσης για τη σχολική χρονιά 2010-2011; 

• Ποιος είναι ο αριθμός των τμημάτων ελληνικής γλώσσας (και αριθμός 
μαθητών) που λειτουργούν τη σχολική χρονιά 2009-2010; 

• Υπάρχουν σκέψεις για συγχωνεύσεις σχολείων και τμημάτων; 
• Ποιες είναι οι ανάγκες σε προσωπικό (εκπαιδευτικό και διοικητικό) για τα 

γραφεία και τις λοιπές εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο εξωτερικό; 
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• Ποιος είναι ο αριθμός των αποσπασμένων εκπαιδευτικών που διανύουν την 
3ετία της απόσπασης και ο αριθμός εκπαιδευτικών που έχει παραταθεί η 
απόσπαση τους και βρίσκονται στο 4° έτος; 

• Προτίθεται η πολιτική ηγεσία να ανακαλέσει ήδη αποσπασμένους 
εκπαιδευτικούς; 
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