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                                                                                         Βαθμός Ασφαλείας: 
                                                                                         Να διατηρηθεί μέχρι: 

                                                                                     Βαθμός Προτεραιότητας 

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην  Ερώτηση   
          με αριθ. 1602/28-11-2017» 
 
Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθ. 1602/28-11-2017, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής 

κ. Χρήστος Κέλλας, με θέμα «Διάκριση εκπαιδευτικών ΠΕ11 μεταξύ Α΄/θμιας και Β΄/θμιας 
Εκπαίδευσης για πλήρωση θέσεων σε Ευρωπαϊκά Σχολεία», σας κάνουμε γνωστά τα 
ακόλουθα: 

Σύμφωνα με:  
-την αριθ. 67505/Ε1/20-4-2016 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (βλ. κεφ. Β΄, παρ. 6 αυτής) «…οι 
αποσπάσεις των εκπαιδευτικών των κλάδων …ΠΕ11…. πραγματοποιούνται στην οικεία 
βαθμίδα, στην οποία ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός», 
-τα άρθρα 1, 6β και 10 του με αριθμό 2011-04-D-14-en-6 Κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης των μελών του αποσπασμένου προσωπικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων και 
-την αριθ. 103938/Η2/24-6-2016 Κανονιστική ΥΑ «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 
αριθ. Φ.821/703Κ/54179/Ζ1/14-05-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 1714 τΒ΄)» και ειδικότερα της παρ. Ια2, 
«Ο όρος διδακτικό προσωπικό χαρακτηρίζει τους καθηγητές Β΄/θμιας Εκπ/σης, τους 
δασκάλους της Α΄/θμιας, τους  νηπιαγωγούς,… που διορίζονται, τοποθετούνται ή 
αποσπώνται σε Ευρωπαϊκά Σχολεία και αναφέρονται στα άρθρα 1, 6β και 10 του 
Κανονισμού Υπηρεσιακής κατάστασης του Διδακτικού Προσωπικού των Ευρωπαϊκών 
Σχολείων»,  
όσον αφορά στην Α΄/θμια Εκπ/ση, μόνο δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, δηλαδή κλάδοι ΠΕ70 
και ΠΕ60, μπορούν να αποσπαστούν για κάλυψη θέσεων αντίστοιχης βαθμίδας στα 
Ευρωπαϊκά Σχολεία. 

Βάσει των ανωτέρω, με την αρ. πρωτ. 198355/Η2/21-11-2016 Ανακοίνωση της 
αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΠΕΘ προς τους υποψηφίους για τη κάλυψη θέσης κλάδου 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Τη Βουλή των Ελλήνων 
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού 
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ΠΕ11 στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ, διεγράφησαν από τον 188063/H2/7-11-2016 
«Πίνακα επιλογής υποψηφίων για την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ011 
Γυμναστών  για το Ευρωπαϊκό  Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ μετά τον έλεγχο των υποβληθεισών 
ενστάσεων», πέντε εκ των υποψηφίων οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία βάσει της 
αριθ. πρωτ. 115567/Η2/13-7-2016 «Πρόσκλησης εκπαιδευτικών για απόσπαση στα 
Ευρωπαϊκά Σχολεία για τα σχ. έτη 2016-17 και 2017-18», που ανήκαν οργανικά στη 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.  

Επισημαίνουμε ότι, σχετική απάντηση δόθηκε με το αριθ. πρωτ. 152980/Η2/20-9-2016 
έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΠΕΘ, στο αριθ. πρωτ. 752/9-8-2016 ερώτημα 
της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, αναφορικά με τον αποκλεισμό των 
εκπαιδευτικών ΠΕ11, που κατέχουν οργανική θέση στην Α΄/θμια, από τη διαδικασία 
επιλογής προσωπικού για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ.  

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, με βάση τα ανωτέρω, εάν προκύψει θέση κλάδου ΠΕ11 
Γυμναστών στον Πρωτοβάθμιο Κύκλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων, θα συμπεριληφθεί ο 
κλάδος ΠΕ11 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχετική πρόσκληση που θα εκδώσει το 
ΥΠΠΕΘ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΙΣ 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή   
1. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
2. ΔΙΠΟΔΕΜΣ 
3. ΤΚΕ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜ. 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ   ΚΟΥΡΣΟΥΝΗ 
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