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ΘΕΜΑ:  «Πρόσληψη ομογενών ή αλλογενών, ως ωρομίσθιων, σε σχολικές μονάδες της 

αλλοδαπής με ελληνόγλωσσο ή δίγλωσσο πρόγραμμα υπό την εποπτεία του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων.»  

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 5 παρ 1 περ.α)ββ) και του άρθρου 15 του ν.4415/2016 (Α’159) «Ρυθμίσεις 
για την  ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει, 
β) του ν.4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως 
ισχύει, 
γ) του π.δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
δ) του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση  
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», 
δ) του π.δ. 83/2019 (Α’121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,  
ε) του π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων», 

2. Την αριθμ. 83046/H2/30-6-2020 (Β’ 2687) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός 
διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, 
κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες 
ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και 
Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό». 
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3. Την αριθμ. Φ.1/Γ/627/143995/21-11-2022 εισήγηση του άρθρου 24 του ν.4270/2014 
(Α’143), της ΓΔΟΥ, σύμφωνα με την οποία από την εν θέματι Υπουργική Απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Ορίζουμε τα προσόντα, τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία πρόσληψης 

ομογενών ή αλλογενών, ως ωρομίσθιων, σε εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης 

εκπαίδευσης του εξωτερικού, ως εξής:  

 

Άρθρο 1 

Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών προς ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 

 

1. Ομογενείς ή αλλογενείς, που έχουν τα κατά νόμο προσόντα μπορούν να 

προσλαμβάνονται από τα γραφεία των συντονιστών εκπαίδευσης στην αλλοδαπή 

για να καλύπτουν τοπικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η πρόσληψη αυτής της κατηγορίας 

διδακτικού προσωπικού λαμβάνει υπόψη τη νομοθεσία της χώρας στην οποία 

λειτουργεί η εκπαιδευτική μονάδα για την οποία θα πραγματοποιηθεί η πρόσληψη 

ωρομίσθιου εκπαιδευτικού. Προϋπόθεση πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών 

στις εκπαιδευτικές μονάδες αρμοδιότητας των γραφείων των συντονιστών 

εκπαίδευσης του εξωτερικού αποτελεί η ανάγκη κάλυψης εκπαιδευτικών κενών μετά 

και παρά την απόσπαση εκπαιδευτικών από την Ελλάδα.  

2. Η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πραγματοποιείται μετά από προκήρυξη και 

κατάρτιση σχετικού πίνακα κατάταξης με φθίνουσα σειρά των ομογενών ή 

αλλογενών εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται. Η προκήρυξη εκδίδεται από το 

οικείο συντονιστικό γραφείο εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των 

σχολικών μονάδων της αλλοδαπής με ελληνόγλωσσο ή δίγλωσσο πρόγραμμα υπό 

την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που ανήκουν στην 

περιοχή ευθύνης του, κατόπιν σχετικής εισήγησης των Διευθυντών ή αναπληρωτών 

τους.  

 

Για τη μοριοδότηση των υποψηφίων, προς πρόσληψη ωρομισθίων, λαμβάνονται  

υπόψη τα προσόντα και κριτήρια που ισχύουν για την απόσπαση των δημοσίων 

εκπαιδευτικών κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 15 

παρ.1 του ν. 4415/2016. 

 

Άρθρο 2 

Όργανα επιλογής 

 Η επιλογή των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, ομογενών ή αλλογενών, προς κάλυψη τοπικών 

εκπαιδευτικών αναγκών, γίνεται με απόφαση του αρμόδιου συντονιστή εκπαίδευσης ή του 

αναπληρωτή του βάσει της εισήγησης του Διευθυντή ή του αναπληρωτή του της σχολικής 

μονάδας στην οποία θα προσφέρει υπηρεσίες ο προσλαμβανόμενος εκπαιδευτικός. 
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Άρθρο 3 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων 

1. Όταν διαπιστώνεται από το Συντονιστή Εκπαίδευσης ή τον αναπληρωτή του 

αδυναμία κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών στις εκπαιδευτικές μονάδες με 

αποσπάσεις εκπαιδευτικών από την Ελλάδα προχωρά σε προκήρυξη για την 

πλήρωση των κενών εκπαιδευτικών θέσεων με την πρόσληψη ομογενών ή 

αλλογενών ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. Η προκήρυξη δημοσιεύεται με κάθε 

πρόσφορo μέσο και οι υποψήφιοι καλούνται προς εκδήλωση ενδιαφέροντος και 

υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών. Τίθεται προς τούτο εύλογη αποκλειστική 

προθεσμία. 

2. Τα σχετικά δικαιολογητικά με τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποστέλλονται 

προς έλεγχο και ακολούθως για την έκδοση της απόφασης επιλογής στα αρμόδια 

προς τούτο όργανα.  

 

                                                                           Άρθρο 4 

Κριτήρια επιλογής 

1. Για την επιλογή των υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών λαμβάνονται υπόψη τα 

κριτήρια μοριοδότησης που ισχύουν για την απόσπαση των δημοσίων 

εκπαιδευτικών ως ακολούθως: 

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 ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  

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. ΓΝΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  

α. Άριστη γνώση (Γ2/C2)  30 μόρια 

β. Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1)  20 μόρια 
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γ. Καλή γνώση  10 μόρια 

 

2. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόσληψης αποτελεί η γνώση της ελληνικής γλώσσας 

επιπέδου Γ2, η οποία αποδεικνύεται από την κατοχή απολυτηρίου ελληνικού 

εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου ή ισότιμου τίτλου ή πτυχίου ή τίτλου μεταπτυχιακών 

σπουδών ημεδαπού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή από πιστοποιητικό 

ελληνομάθειας επιπέδου Γ2, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΑΣΕΠ. 

3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, στη συνολική βαθμολογία, για την επιλογή των 
ωρομισθίων προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά 
συντρέχουν με την εξής σειρά:  
α) εμπειρία διδασκαλίας σε σχολικές μονάδες της αντίστοιχης βαθμίδας, 
β) σε χηρεία με παιδιά, 
γ) μονογονεϊκή οικογένεια, 
δ) σε διάζευξη, με παιδιά υπό την επιμέλεια του εκπαιδευτικού, 
ε) αριθμός τέκνων 
 

4. Οι αξιολογικοί πίνακες επιλογής δημοσιοποιούνται με την φροντίδα του Συντονιστή 

Εκπαίδευσης ή του αναπληρωτή του στην ιστοσελίδα του οικείου συντονιστικού 

γραφείου και ισχύουν μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους για το οποίο εκδόθηκε η 

προκήρυξη 

 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  
1. Γραφείο Υπουργού  
2. Γραφείο Υφυπουργού, κας Ζ. Μακρή 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής 
Αγωγής  
4. Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε.E.Μ.Σ –Τμήμα Γ΄ Διοίκησης Προσωπικού 
5. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης – τμήμα Ε’ 
 

ΑΔΑ: 6ΔΒ046ΜΤΛΗ-ΞΑΩ


		2022-11-28T08:46:24+0200
	Athens




