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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ρύθμιση της κατανομής των χρηματικών διαθεσίμων
που απομένουν ως υπόλοιπα στον ειδικό έντοκο λογαριασμό των νόμων 2229/94 και 2300/95 και της
ΚΥΑ απόφασης 2/11860/0022/10.3.2000 των
Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Οικονομικών
Καθορισμός όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής και διάρκειας απόσπασης εκπαιδευτικών
για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και σε Ιδρύματα Ερευνών του εξωτερικού
Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
Εθνικού Θεάτρου
Χαρακτηρισμός, αρχαίου τείχους και τμήματος παλαιοχριστιανικής βασιλικής, στον περίβολο του Ι.Ν.
Ευαγγελιστή Λουκά Δήμου Θηβαίων, επαρχ. Θήβας Ν. Βοιωτίας, ως αρχαίων μνημείων
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 2/6695/0022
(1)
Ρύθμιση της κατανομής των χρηματικών διαθεσίμων που
απομένουν ως υπόλοιπα στον ειδικό έντοκο λογαριασμό των νόμων 2229/94 και 2300/95 και της ΚΥΑ απόφασης 2/11860/0022/10.3.2000 των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Οικονομικών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2229/94(ΦΕΚ 138/
31.8.94τ.Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν.
2300/95 (ΦΕΚ 69/12.4.95τ.Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137
τ.Α) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα".
3. Τις διατάξεις του Ν. 2470/97 (ΦΕΚ 40/21.3.97 τ.Α)
"Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας
Διοίκησης" και συγκεκριμένα οι διατάξεις των άρθρων 26,

Αρ. Φύλλου 207
21 Φεβρουαρίου 2002

10 παρ. 4 και 13 παρ. 7 και 8 του νέου μισθολογικού νόμου
2470/97 ΦΕΚ 40/21.3.97 τ.Α "Αναμόρφωση μισθολογίου
προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης" από την διατύπωση
των οποίων προκύπτει ανάγκη να ρυθμιστούν τα απομένοντα υπόλοιπα του ειδικού λογαριασμού του Ν. 2300/95,
και της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ Δ16/07/635/10.8.95 ΦΕΚ 8/12.1.96τ.Β, Δ16/01/779/β/
13.10.95 και 2060061/9250/0022/4.9.96 ΦΕΚ 828/10.9.96
τ. Β, ως ανειλημμένες υποχρεώσεις προς του υπαλλήλους
της Γ.Γ.Δ.Ε. όλων των Ε.Υ.Δ.Ε. του ΠΕΧΩΔΕ και των εποπτευομένων από αυτά Ν.Π.Δ.Δ.
4. Τις διατάξεις του Ν. 2771/16.12.1999 καθώς και της
2/5076/Α0024/7.7.2000 Κ. Υ.Α των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και
Οικονομικών.
4α. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 849/78 (ΦΕΚ 232
τ.Α/22.12.78) καθώς και του άρθρου 8 του Ν. 2129/93
(ΦΕΚ57τ.Α/14.4.93).
5. Την από 6.10.95 σύμβαση συνεργασίας της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Έργων με την Αγροτική Τράπεζα
Ελλάδος (Α.Τ.Ε.) με τους όρους της οποίας έχει ανοιχθεί
ειδικός έντοκος λογαριασμός με αριθμό 017-03-00228041, εις βάρος του οποίου ενεργούνται πληρωμές.
6. Τις διατάξεις της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΦΓ8/9235 (ΦΕΚ583/17.7.96τ.Β) "Οργανισμόςτου Ελεγκτικού Συνεδρίου" καθώς και τις διατάξεις 8507/76 για
τον έλεγχο διαχείρισης των πληρωμών που ορίζονται στο
διατακτικό της απόφασης αυτής.
7. Τις αριθμ. 2080659/11636/0022/23.12.97, 2/42322/
0022/6.7.99 & 2/11860/0022/10.3.2000 Κ.Υ.Α των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Οικονομικών.
8. Την αριθμ. 1100383/1330/0006Α/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
"Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών".
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού.
Για το έτος 2002 το συνολικό ποσό δαπάνης ανέρχεται
περίπου στο ύψος 35.509.900 ευρώ, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την ανακατανομή των χρηματικών διαθεσίμων που απομένουν ως υπόλοιπα στον ειδικό έντοκο λογαριασμό των νόμων 2229/94 και 2300/95. Η παροχή που
προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις (2% από ΠΔΕ και
από τον προϋπολογισμό και τα πρόστιμα του ΕΤΕΡΠΣ),
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προσδιορίζεται και καταβάλλεται από το προϊόν του ειδικού λογαριασμού της διάταξης αυτής, μειωμένο κατ'
έτος από την έναρξη της ισχύος της παρούσας και εφ'
εξής, κατά 12.613.350 ευρώ για την απόδοση του κινήτρου απόδοσης στον τακτικό προϋπολογισμό.
Κατόπιν αυτού αναπροσαρμόζουμε τα ποσά που καταβάλλονται ανά κατηγορία προσόντων, μετά την αφαίρεση
του κινήτρου απόδοσης ως εξής:
Γενικοί Διευθυντές
400
ευρώ
Διευθυντές και Επιθεωρητές
355
ευρώ
Τμηματάρχες
330
ευρώ
Υπάλληλοι κατηγορίας Π Ε
320
ευρώ
Υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ
310
ευ ρω
Υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ
280
ευρώ
Υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ
250
ευρώ
2. Δικαιούχοι των ανωτέρω ποσών εξακολουθούν να είναι
οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στις Κ.Υ.Α 2080659/
11636/0022/23.12.97, 2/42322/0022/6.7.99, 2/50761/
Α0024/7.7.2000 & 2/11860/0022/10.3.2000 των Υπουργών Π ΕΧΩΔΕ και Οικονομικών με την προϋπόθεση ότι δεν
λαμβάνουν άλλο "χωρικό" επίδομα.
3. Οι τέως αυτοδίκαια αποσπασμένοι υπάλληλοι του
ΥΠ ΕΧΩΔΕ και της ΓΓΔΕ στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ύστερα από την μετάταξη τους σε αυτές δικαιούνται
τα ανωτέρω ποσά μειωμένα κατά το ποσό που προβλέπεται με το άρθρο 30 παρ. 5 του Ν. 2768/99 ΦΕΚ 273
τ.Α'/8.12.99 (49,89 ευρώ).
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών & ΠΕΧΩΔΕ 2080659/
11636/022/23.12.97, 2/4222/022/6.7.99 & 2/11860/0022/
10.3.2000.
5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 2002.
6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2002
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γ. ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Αριθ. Φ.821/466Π/16503/Ζ1
(2)
Καθορισμός όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής και διάρκειας απόσπασης εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
και σε Ιδρύματα Ερευνών του εξωτερικού.
ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 13του Ν. 2413/1996
"Η ελληνική Παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 124 τ.Α').
2. Την αριθμ. ΣΤ5/53/31.10.2001 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων" (ΦΕΚ 1284/τ.Β') και
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους όρους, τα κριτήρια, τα όργανα, τον
τρόπο επιλογής και τη διάρκεια της απόσπασης εκπαιδευτικών σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Ιδρύματα Ερευνών του εξωτερικού, ως
εξής:
Άρθρο 1
Προσόντα - Όροι
1. Υποψήφιοι για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
και πολιτισμού στα ως άνω Ιδρύματα είναι, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 272/99 (ΦΕΚ228 Α'/99), εκπαιδευτικοί κλάδου ΑΤ2 (ήδη ΠΕ2) του άρθρου 14 του Ν.
1566/1985 (ΦΕΚ 167τ.Α'), οι οποίοι έχουν: α) διετή εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας
Εκπ/σης κατά το χρόνο της απόσπασης και β) επαρκή
γνώση της γλώσσας της χώρας απόσπασης ή της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης τους.
Τα επίσημα αποδεικτικά γνώσης της ξένης γλώσσας
που πρέπει να υποβληθούν από τον υποψήφιο, σύμφωνα
με το άρθρο 2 παρ. 2 του ανωτέρω Π.Δ/τος, είναι:
αα) πτυχίο τμημάτων ξένης γλώσσας και φιλολογίας
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ββ) πτυχίο ή τίτλος μεταπτυχιακών
σπουδών οιουδήποτε τμήματος τριτοβάθμιας εκπ/σης
της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή νγ)
κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Ι και II
(Ν. 2740/99) ή δδ) επάρκεια διδασκαλίας ξένης γλώσσας
ή ΡΐΌίίαβπογ ή ίοννβΓ ή αντίστοιχοι τίτλοι άλλων γλωσσών.
2. Δεν είναι δυνατή η απόσπαση εκπαιδευτικών, οι οποίοι είχαν αποσπασθεί σε οποιαδήποτε θέση στο εξωτερικό
κατά το παρελθόν και η απόσπαση τους ανακλήθηκε ή
διακόπηκε εξαιτίας πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντα τους.
Άρθρο 2
Όργανο επιλογής
1. Για την επιλογή των υποψηφίων εκπαιδευτικών συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Επιτροπή Επιλογής, αποτελούμενη
από:
α) Ένα μέλος του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ. Ε.Π.) του φιλολογικού τμήματος της φιλοσοφικής
σχολής των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, ως Πρόεδρο.
β) Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.) ή ένα μέλος του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), με τον αναπληρωτή
του, ως Αντιπρόεδρο.
γ) Τον Δ/ντή της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) ή Προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Δ/νσης ή άλλο Δ/ντή της Κ.Υ. του
ΥΠΕΠΘ, ως μέλος.
δ) Ένα (1) Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ2, ως μέλος.
ε) Ένα (1) εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Λειτουργών
Δευτ/θμιας Εκπ/σης (Ο.Λ.Μ.Ε.), ως μέλος.
2. Όλα τα μέλη ορίζονται με τον αναπληρωτή τους.
3. Γραμματέας της Επιτροπής Επιλογής και Βοηθός
Γραμματέα ορίζονται με την ως άνω απόφαση διοικητικοί
υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

