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Η περ. α΄ του άρθρου 3 του ν. 4415/2016 (Α’ 159, διόρθ. σφάλμ. Α’ 165) 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) Σχολικές μονάδες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα:  

αα) με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων ,  

αβ) με δίγλωσσο πρόγραμμα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων,  

αγ) ξένων χωρών, με δίγλωσσο πρόγραμμα ή αυξημένη διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας,  

αδ) άλλων σχολικών μονάδων, με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα.». 

 

Άρθρο 25 

 Τροποποιήσεις του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 

 

1.  Στην περ. Α΄ του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) επέρχονται τροποποιήσεις 

ως εξής: 

α) Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Στις σχολικές μονάδες εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

των υποπερ. αα΄ και αβ΄ της περ. α΄ του άρθρου 3, εφαρμόζονται όσα ισχύουν στα 

δημόσια σχολεία της ημεδαπής ως προς την έναρξη, τη διάρκεια και τη λήξη του 

σχολικού και του διδακτικού έτους, τις αργίες και τις διακοπές, τις εγγραφές, τις 

μετεγγραφές, τη φοίτηση και τις εξετάσεις κάθε είδους, τις αναθέσεις μαθημάτων, 

καθώς και τη χορήγηση τίτλων σπουδών. Στα Τ.Ε.Γ. της περ. β΄ του άρθρου 3, καθώς 

και στις άλλες μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, 

των περ. γ΄ και δ΄ του άρθρου 3, εφαρμόζονται όσα ισχύουν στην εκάστοτε χώρα 

υποδοχής ως προς την έναρξη, τη διάρκεια και τη λήξη του σχολικού και του 

διδακτικού έτους, τις αργίες και τις διακοπές, τις εγγραφές, τις μετεγγραφές, τη 

φοίτηση και τις εξετάσεις κάθε είδους, τις αναθέσεις μαθημάτων, καθώς και τη 

χορήγηση τίτλων σπουδών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου φορέα και 

γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), μπορούν να προβλέπονται 

παρεκκλίσεις από τα ωρολόγια προγράμματα, καθώς και να ρυθμίζονται άλλα 

ζητήματα της παρούσας, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις χώρες 

υποδοχής.».  
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β) Προστίθενται παρ. 6 και 7 ως εξής: 

«6. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και έπειτα από γνώμη του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης 

Εξωτερικού, δύνανται να αναγνωρίζονται σχολικές μονάδες των υποπερ. αγ΄ και αδ΄ 

της περ. α΄ του άρθρου 3, ως ισότιμες με τις αντίστοιχες της ημεδαπής.  

7. Αν ελλείπει  γνωμοδότηση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της ημεδαπής και δεν υπάρχουν αντίστοιχοι θεσμοί στις 

χώρες υποδοχής, επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαιώσεων από δημόσια νοσοκομεία 

και φορείς της αλλοδαπής για την πιστοποίηση μαθησιακών και κοινωνικών-

παιδαγωγικών ζητημάτων, καθώς και ζητημάτων υγείας». 

 

2. Στην περ. Β΄ του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 επέρχονται τροποποιήσεις ως εξής: 

α) Μετά  την παρ. 2, προστίθεται παρ. 2Α ως εξής: 

«2Α. Τα Τ.Ε.Γ., τα οποία δεν είναι ενταγμένα σε εκπαιδευτικές μονάδες ξένων 

χωρών, υποχρεούνται: 

α) να ακολουθούν το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών που ορίζεται από το Κ.Ε.Γ. 

και το Ι.Ε.Π., 

β) να λειτουργούν τουλάχιστον τριάντα (30) εβδομάδες ανά έτος και συγκεκριμένες 

ώρες ανά εβδομάδα, που δεν μπορεί να είναι λιγότερες από είκοσι (20) συνολικά για 

όλα τα τμήματα διδασκαλίας.». 

 

β) Μετά την παρ. 3, προστίθεται παρ. 3Α ως εξής: 

«3Α. Τα Τ.Ε.Γ. αναγνωρίζονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον υποβάλλουν: 

α) αίτηση του φορέα ίδρυσης και λειτουργίας του Τ.Ε.Γ. στην οποία σαφώς 

αναγράφονται η επωνυμία και η διεύθυνση στέγασης του Τ.Ε.Γ, καθώς και του φορέα 

του, 

β) μεταφρασμένο καταστατικό λειτουργίας του φορέα με μέριμνα του οποίου 

λειτουργεί, 

γ) βεβαίωση των οικείων διπλωματικών ή προξενικών αρχών ότι ο φορέας του Τ.Ε.Γ. 

δεν συνιστά κερδοσκοπικό οργανισμό,  

δ) καταστάσεις τουλάχιστον σαράντα (40) φοιτούντων μαθητών, με τις ημερομηνίες 

γέννησης αυτών,  
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ε) αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας, 

στ) ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας τουλάχιστον είκοσι (20) διδακτικών ωρών την 

εβδομάδα και τουλάχιστον τριάντα (30) διδακτικών εβδομάδων ανά έτος, 

ζ) εισηγητική έκθεση του οικείου Σ.Γ.Ε., που περιλαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες 

για το σχολείο, το κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον και τη διασύνδεση–

απόσταση με άλλα γειτνιάζοντα Τ.Ε.Γ.. 

Τα αναγνωρισμένα Τ.Ε.Γ. αξιολογούνται από τον αρμόδιο Συντονιστή Εκπαίδευσης 

με έκθεση που υποβάλλει στο τέλος κάθε διδακτικού έτους. Στην έκθεση 

περιλαμβάνονται ο αριθμός των μαθητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις 

πιστοποίησης ελληνομάθειας εξειδικευμένου φορέα ελληνικής γλώσσας και τα 

ποσοστά επιτυχίας. 

Τα αναγνωρισμένα Τ.Ε.Γ. υποχρεούνται να λειτουργούν τουλάχιστον τριάντα (30) 

εβδομάδες ανά έτος και συγκεκριμένες ώρες ανά εβδομάδα, που δεν μπορεί να είναι 

λιγότερες από είκοσι (20) συνολικά για όλα τα Τμήματα διδασκαλίας.». 

  

 Άρθρο 26 

Τροποποιήσεις του άρθρου 5 του ν. 4415/2016 

 

1. Η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως 

εξής: 

 «γ) τη διάθεση βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή,». 

2. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Τα αναγνωρισμένα Τ.Ε.Γ. μπορούν να ενισχύονται εφόσον: 

α) ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει συνολικά τους σαράντα (40) και 

β) συμπληρώνονται οι οριζόμενες ώρες διδασκαλίας. 

Αν δεν πληρούται κάποια από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η ενίσχυση μπορεί να 

γίνεται μόνο με τη διάθεση βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού, σε έντυπη ή ψηφιακή 

μορφή.» 

Άρθρο 27 

 Τροποποίηση  του άρθρου 11 του ν.  4415/2016 

 

Στην υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4415/2016 (Α’ 159)  

προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: 

«Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης επέχουν θέση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.». 
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Άρθρο 28 

Τροποποίηση  του άρθρου 13 του ν. 4415/2016 

 

Στην παρ. 4   της περ.  Α’ του άρθρου 13 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) προστίθεται 

δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής: 

«4. Υποψήφιοι για τις θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί 

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν: 

 α) δωδεκαετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση, από την οποία 

δέκα έτη τουλάχιστον σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, 

 β) πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής και μίας εκ των αγγλικής ή 

γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας. 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίων με την ως άνω γλωσσομάθεια, γίνονται δεκτοί 

υποψήφιοι που διαθέτουν άριστη γνώση μιας εκ των αγγλικής ή γαλλικής ή 

γερμανικής γλώσσας. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι εκπαιδευτικοί 

θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως 

συντονιστών.». 

 

 Η παρ. 7 της περ.  Α’ του άρθρου 13 του του ν. 4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται 

ως εξής: 

«7.  Οι συντονιστές εκπαίδευσης που επιλέγονται, τοποθετούνται στις θέσεις για τις 

οποίες έχουν επιλεγεί και υπηρετούν σε αυτές για τρία (3) έτη, με τις αποδοχές στην 

Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο στο εξωτερικό. Μετά τη συμπλήρωση της τριετίας η 

απόσπαση τους μπορεί να παρατείνεται, κατόπιν αιτήσεώς τους,  για δύο (2) έτη 

ακόμη, με επιμίσθιο μόνο για το πρώτο έτος της παράτασης, αφού επανακριθούν από 

το Συμβούλιο Επιλογής της παραγράφου 1 και η προσφορά των υπηρεσιών τους 

κριθεί ως ικανοποιητική. Μετά την ολοκλήρωση της συνολικά πενταετούς κατά τα 

ανωτέρω απόσπασης στο εξωτερικό, είναι δυνατή η παράταση απόσπασης τους για 

ένα (1) ακόμη έτος χωρίς επιμίσθιο, με την ως άνω διαδικασία. Περαιτέρω παράταση 

της απόσπασης αποκλείεται.» 
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Άρθρο 29 

 Τροποποιήσεις του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«Τα παραπάνω στοιχεία επικαιροποιούνται σε κάθε μεταβολή,  διαβιβάζονται 

ηλεκτρονικά, κατά την έναρξη του σχολικού έτους, με ευθύνη του συντονιστή 

εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, 

Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.) του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα της παρ. 6 

της περ. Β΄ του άρθρου 4 και επανυποβάλλονται ανακεφαλαιωτικά εντός του πρώτου 

τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους.» 

2. Στην περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 προστίθενται εδάφια ως 

εξής: 

«Το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού καταβάλλεται από τη  Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή 

την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπου ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός. Η 

καταβολή του ειδικού επιμίσθιου γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής, έπειτα από σχετική μεταφορά πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στους προϋπολογισμούς των οικείων 

Διευθύνσεων ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.». 

3. Στην περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016     επέρχονται οι 

ακόλουθες τροποποιήσεις: 

α) Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: 

«Παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση του εκπαιδευτικού, η 

οποία υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δίμηνο του ημερολογιακού έτους, για δύο (2) 

ακόμη έτη με επιμίσθιο μόνο για το πρώτο έτος της παράτασης, κατόπιν εισήγησης 

του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της  Διεύθυνσης 

Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών 

Σχολείων.»  

β) Το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:  

«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.». 
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γ) Το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: 

«Δεν μπορούν να αποσπαστούν στο εξωτερικό εκπαιδευτικοί, που συμπληρώνουν ή 

έχουν συμπληρώσει έξι (6) συνολικά έτη απόσπασης.». 

4. Η περ.  δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016    αντικαθίσταται ως εξής: 

«δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η 

ειδικότερη διαδικασία για την απόσπαση των εκπαιδευτικών που αποσπώνται, 

σύμφωνα με τις παρ. 1 και 1Α, τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια και τα όργανα 

επιλογής των αποσπασμένων, καθώς και οι ειδικότερες περιπτώσεις απόσπασης 

εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο.». 

 5. Στην παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 προστίθενται περ. ε΄, στ΄ και ζ΄ ως 

εξής: 

«ε) Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η απόσπαση εκπαιδευτικών που έχουν διανύσει το 

προβλεπόμενο, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, χρονικό διάστημα απόσπασης, όταν οι 

ανάγκες είναι επιτακτικές και δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη των κενών, έπειτα 

από την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Στην περίπτωση αυτή, 

εκδίδεται ειδική πρόσκληση μετά την ολοκλήρωση και των αποσπάσεων της περ. γ΄ 

και οι αποσπάσεις εξετάζονται βάσει της διαδικασίας και των κριτηρίων απόσπασης 

που εκάστοτε ισχύουν. 

Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται κατά τα ανωτέρω δεν δικαιούνται κανένα είδος 

επιμισθίου και εξόδων μετάβασης και επιστροφής. 

στ) 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 επιλογές τους και 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. 

 ζ) Για την ταχύτερη συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και ενταλματοποίηση, τα 

δικαιολογητικά για την καταβολή του ειδικού επιμισθίου  αναρτώνται από τα 

Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης, με ευθύνη του Συντονιστή, σε ειδική 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με χρήση 

ψηφιακής υπογραφής από τους Συντονιστές και Αναπληρωτές Συντονιστές. Η 

υποχρέωση της παρούσας ισχύει παράλληλα με την υποχρέωση  έγκαιρης αποστολής 

των πρωτότυπων δικαιολογητικών και σε έντυπη μορφή.». 

6. Η περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016    αντικαθίσταται ως εξής: 
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«α) Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που 

αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, διατηρούν τη θέση αυτή 

κατά το διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτή μετά τη λήξη της 

απόσπασής τους, εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα. Σε 

περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των έξι (6) ετών, με την έναρξη 

του έβδομου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης η οργανική θέση που κατέχουν 

θεωρείται κενή, με τις συνέπειες που ορίζονται στην παρ. 9 της περ. Γ΄ του άρθρου 16 

του ν. 1566/1985 (Α΄167), και τίθενται στη διάθεση των οικείων διευθύνσεων 

εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπάστηκαν.». 

7. Στην παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρούσας, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

απασχολούνται σε Τ.Ε.Γ. και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό 

ωράριο, εξαιτίας της απόστασης των δομών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης μεταξύ 

τους ή εξαιτίας  απρόβλεπτης μείωσης των μαθητών, μπορούν να απασχολούνται σε 

καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης του Συντονιστικού Γραφείου στο οποίο 

υπάγονται, μέχρι και τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, έπειτα από 

αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Συντονιστή.».  

 8. Στην παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 προστίθεται περ. ε΄ ως εξής: 

«ε) Εφόσον προκύπτουν τεκμηριωμένες από τον Συντονιστή Εκπαίδευσης ανάγκες, 

για παράλληλη στήριξη μαθητών στις σχολικές μονάδες των υποπερ. αα΄, αβ΄ και αδ΄ 

της περ. α΄ του άρθρου 3, 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 .». 

 9. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται 

ως εξής: 

«Η διακοπή της απόσπασης γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικά για τις περιπτώσεις α΄, β΄, γ’ και δ’ 

της παρούσας, η διακοπή της απόσπασης γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από γνώμη  του Συντονιστή 

Εκπαίδευσης και σύμφωνη γνώμη της  Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων, οι οποίοι 

εκτιμούν τα πραγματικά περιστατικά, όπως αυτά συνάγονται από τις ετήσιες εκθέσεις 
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αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ή τις αναφορές του συντονιστή εκπαίδευσης και του 

προϊσταμένου της εκπαιδευτικής μονάδας.». 

10. Το δεύτερο εδάφιο της  παρ. 13 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται 

ως εξής: 

«Εκπαιδευτικοί, των οποίων η απόσπαση ή η παράτασή της διακόπτεται, σύμφωνα με 

την περ. γ΄ της παρ. 11, 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.». 

Άρθρο 30 

Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4415/2016 

  

Η παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4415/2016 (Α’ 159)  αντικαθίσταται ως εξής: 

 «4. Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης είναι αρμόδιοι και για τη χορήγηση στους 

εκπαιδευτικούς κανονικής άδειας, ειδικής άδειας, άδειας παρακολούθησης σχολικής 

επίδοσης τέκνου, άδειας για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους ή άδειας 

εξετάσεων. Για τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που αποσπώνται 

σε εκπαιδευτικές μονάδες και γραφεία του εξωτερικού, χορηγείται αναρρωτική άδεια 

μέχρι οκτώ (8) ημέρες  κατ′ έτος, με απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης, έπειτα 

από γνωμάτευση θεράποντος ιατρού. Δύο (2) ημέρες εξ αυτών, αλλά όχι 

συνεχόμενες, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου. 

Αναρρωτική άδεια  που υπερβαίνει  τις οκτώ (8) ημέρες κατ’ έτος χορηγείται, έπειτα 

από  γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής στην οποία υπάγονται οι Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης ή οι υπηρεσίες στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι ανήκουν οργανικά στην 

ημεδαπή, με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄26). Για τους 

Συντονιστές Εκπαίδευσης η αναρρωτική άδεια χορηγείται με τις ανωτέρω 

προϋποθέσεις, με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του 

Υπουργείου  Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των υγειονομικών επιτροπών, εάν 

υπερβαίνουν τις οκτώ (8) ημέρες το έτος αντίστοιχα.» 

 

 Άρθρο 31 

Τροποποίηση  του άρθρου 18 του ν. 4415/2016 
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Η παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Στα Γραφεία των Συντονιστών Εκπαίδευσης υπηρετούν μέχρι τρείς (3) 

διοικητικοί υπάλληλοι ανά γραφείο, οι οποίοι αποσπώνται για τον σκοπό αυτόν. Με 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου Συντονιστή Εκπαίδευσης και της  Διεύθυνσης 

Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών 

Σχολείων αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν να τοποθετούνται για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης, σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις που αιτιολογούνται ειδικά. 

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι διορίζονται σύμφωνα  με το άρθρο 22 του ν. 817/1978 (Α΄ 

170)  μπορούν να τοποθετούνται σε Γραφείο Συντονιστή με πλήρες ωράριο.». 

 

Άρθρο 32 

Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4415/2016 

 

 Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. α) Εκπαιδευτικές μονάδες που λειτουργούν με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα 

δύνανται να μετατραπούν σε δίγλωσσες σε όλες τις βαθμίδες, έπειτα από διμερείς 

συμφωνίες μεταξύ των αρμοδίων οργάνων. 

β) Ειδικά για τα ελληνόγλωσσα σχολεία της Γερμανίας, η διάρκεια και οι 

λεπτομέρειες της μετατροπής, ρυθμίζονται με διμερείς συμφωνίες με τα αντίστοιχα 

όργανα των επιμέρους ομοσπονδιακών κρατιδίων που είναι αρμόδια για την 

Παιδεία.». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 33 


