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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Ταχ.Δ/νση : Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη 
Τ.Κ.  : 564 30 – Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες  : Σ. Αγαθαγγελίδου 
Τηλέφωνο : 2310  640-261 
e-mail  : mail@dide-v.thess.sch.gr  
Ιστοσελίδα : http://dide-v.thess.sch.gr 
 

 
Να διατηρηθεί μέχρι:  

Θεσσαλονίκη, 17-06-2022 
Αρ. πρωτ.: 18728  

Θέμα: «Μοριοδότηση κριτηρίων για το διδακτικό έτος 2022-2023 για α) τοποθέτηση 

των αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ και των αιτούντων απόσπαση 

εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο του ίδιου ΠΥΣΔΕ  β) απόσπαση στο 

Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο και Διαπολιτισμικό Γενικό Λύκειο Ευόσμου γ) απόσπαση 

εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ & Τμήματα Ένταξης της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης» 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσ/νίκης 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.1566/85 (ΦΕΚ167/τ.Α΄/30-09-85) «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας 

κα Β/θμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

2. Την αρ.170405/ΓΓ1/28-12-2021 (ΦΕΚ6273/τ.Β΄/28-12-2021) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός των 

ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων Διευθυντών Εκπαίδευσης». 

3. Την αριθμ.144390/Ε2/11-11-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

σχολικού έτους 2021-2022. 

4. Την αριθμ.38342/Ε2/04-04-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

με θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές 

Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2022-

2023». 

5. Την αριθμ. 28η/17-06-2022 (Θέμα 3o) Πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

 

Αποφασίζουμε  
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Λαμβάνουμε υπόψη τα παρακάτω: 

Α. για τις τοποθετήσεις των αποσπασμένων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ καθώς 

και των αποσπασμένων εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο του ίδιου ΠΥΣΔΕ, τα εξής: 

1) συνολική υπηρεσία, που αποτιμάται αυξητικά ως ακολούθως: 

α) μια (1) μονάδα για κάθε έτος από 1 έως 10 έτη υπηρεσίας, 

β) μιάμιση (1,5) μονάδα για κάθε έτος από 10 και άνω έως και 20 έτη 

γ) δυο (2) μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 20 έτη και άνω 

2) συνυπηρέτηση, που αποτιμάται με δέκα (10) μονάδες,  

3) εντοπιότητα, που αποτιμάται με τέσσερις (4) μονάδες,  

4) οι οικογενειακοί λόγοι, που αποτιμώνται ως εξής: 

• Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.  

Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς 

εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή 

σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων). 

• Οι εκπαιδευτικοί σε χηρεία λαμβάνουν δώδεκα (12) μονάδες αν έχουν παιδί που είναι 

άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει, άλλως λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.  

• Οι άγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν έξι (6) μονάδες, εφόσον έχουν παιδί που είναι 

άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει. 

• Μονάδες τέκνων λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ως εξής: πέντε (5) μονάδες για το πρώτο, 

έξι (6) για το δεύτερο και οκτώ (8) για το τρίτο παιδί (φυσικό, θετό ή αναγνωρισμένο) και 

δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, εφόσον αυτά είναι άγαμα 

ανήλικα ή σπουδάζουν. 

• Μονάδες γάμου και τέκνων λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει σύμφωνο 

συμβίωσης.  

5) Σοβαροί λόγοι υγείας:  

α. των ίδιων των εκπαιδευτικών, των παιδιών ή των συζύγων τους (μονάδες 5 για 

ποσοστό αναπηρίας 50-66%, μονάδες 20 για ποσοστό 67-79% και μονάδες 30 για 

ποσοστό 80% και άνω), 

β. των γονέων των ίδιων των εκπαιδευτικών (και όχι των συζύγων τους) που είναι 

δημότες από διετίας και διαμένουν σε δήμο της περιοχής όπου ζητείται η απόσπαση, 

(μονάδα 1 για ποσοστό αναπηρίας 50-66% και μονάδες 3 για ποσοστό 67% και άνω), 

γ. αδελφών τους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν με δικαστική 

απόφαση την επιμέλειά τους (δικαστικοί συμπαραστάτες) (μονάδες 5). 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας των τριών ως άνω 

περιπτώσεων απαιτείται εν ισχύ γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 

υγειονομικής επιτροπής ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α), που 

εκδίδεται βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως 

ισχύει κάθε φορά ( άρθρο 7 του Ν.3863/2010). 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Για τις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις των σοβαρών λόγων 

υγείας η μοριοδότηση δεν γίνεται προσθετικά εντός της ίδιας κατηγορίας στην 

περίπτωση που συντρέχει λόγος μοριοδότησης σε περισσότερα του ενός συγγενικά 

άτομα. 

 

δ. Η θεραπεία για εξωσωματική γονιμοποίηση (μονάδες 3). Τη μοριοδότηση αυτή 

λαμβάνουν και οι σύζυγοι των εκπαιδευτικών. Για την απόδειξη του κριτηρίου αυτού 

απαιτείται βεβαίωση από Ειδικό Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης δημόσιου ή 

ιδιωτικού. 

6) Λοιποί λόγοι 

Οι σπουδές του εκπαιδευτικού (μεταπτυχιακές ή για απόκτηση άλλου τίτλου Ανώτατου 

Ιδρύματος) σε σχολή που εδρεύει σε διαφορετικό Καλλικρατικό δήμο από αυτόν όπου 

ανήκει οργανικά (2 μονάδες). Οι μονάδες αυτές χορηγούνται για τον Καλλικρατικό Δήμο 

που βρίσκεται η σχολή όπου φοιτά ο εκπαιδευτικός κατά τον προβλεπόμενο χρόνο της 

φοίτησής του. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω αιτήσεις έχουν την έννοια της 

υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής 

δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 

του ίδιου νόμου. 

 
Αποσπάσεις κατά προτεραιότητα 

Οι ανήκοντες σε ειδική κατηγορία μετάθεσης θα εξετασθούν πρώτοι, συγκρινόμενοι μεταξύ 

τους με κριτήρια τον αριθμό των μορίων τους. 

α. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του 

άρθρου 13, του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε με το αρ.55 του ν.4653/2020 (Α΄12), της 

παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3194/2003 (Α’ 227), του άρθρου 17 του N. 3402/2005 (Α’ 258), 

των παρ. 1, 2 & 3 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75) και του άρθρου 52 του Ν. 

4115/2013 (Α΄24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/16 

(Α’ 125).  
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β. Είναι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της 

παρ.1 του αρ.13, του ΠΔ50/96 (Α΄45), ή έχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ποσοστό 

αναπηρίας 75% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεων ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, 

ανεξαρτήτως παθήσεων [παρ.5, του αρ.62, του Ν.4589/ (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε με 

το αρ. 42, Ν.4722/2020 (Α΄177). 

Για την απόδειξη των παραπάνω λαμβάνονται υπόψη τα εξής:  

1. λόγω ασθένειας, εκτός από τις Γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ και Γνωματεύσεις 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής και Ανώτατης 

Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ). 

2. λόγω πολυτεκνίας το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και η βεβαίωση 

που έχει εκδοθεί από την ΑΣΠΕ.  

Β) για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο και 

Διαπολιτισμικό Γενικό Λύκειο κατά κατηγορία προσόντων με την εξής μοριοδότηση 

αντιστοίχως, ως εξής: 

1. Γνώση ξένης γλώσσας: 

Πιστοποιητικό για τη γνώση ξένης γλώσσας (κατά προτεραιότητα της μητρικής 

γλώσσας της πλειοψηφίας των μαθητών): 

• Ρωσική και Βαλκανικές γλώσσες και Αραβικά: για τίτλο επιπέδου έως Β2: 2 

μονάδες και για τίτλο επιπέδου ανώτερο του Β2 : 3 μονάδες  

• Διαπιστωμένη γνώση μίας άλλης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: 1 μονάδα και 

2 μονάδες για περισσότερες της μίας γλώσσας. 

• Διαπιστωμένη γνώση μίας άλλης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερο του Β2: 

2 μονάδες και 3 μονάδες για περισσότερες της μίας γλώσσας. 

2. Διδακτική Εμπειρία  

Βεβαιώσεις για διδακτική εμπειρία σε:  

• Διαπολιτισμικά Σχολεία ή σε Σχολεία του Εξωτερικού (χωρών πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης και Βαλκανικών χωρών): από 0,50 μονάδες ανά έτος και το ανώτατο όριο 

είναι 2 μονάδες.  

• Τάξεις Υποδοχής ή Φροντιστηριακά Τμήματα: από 0,50 ανά έτος και ανώτατο 

όριο είναι 01 μονάδα. 

3. Ειδίκευση – Μετεκπαίδευση ή Μεταπτυχιακά - Επιμόρφωση 

• Ειδίκευση σε θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας: 1 

• Διδακτορικό στο αντικείμενο της  Διαπολιτισμικής Αγωγής : 5 

• Διδακτορικό σε αντικείμενο εκτός Διαπολιτισμικής Αγωγής: 4 
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• Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Διαπολιτισμικής Αγωγής / σε 

θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας:3 

• Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε επιστήμες αγωγής: 2 

• Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο διδασκαλίας τους: 2 

• Βεβαιώσεις παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων σχετικών με τη διδασκαλία 

σε παλιννοστούντες μαθητές που πραγματοποιήθηκαν από φορείς του Υπουργείου ή 

συνεργαζόμενους με αυτό φορείς: 

από 180 ώρες μέχρι 360: 0,25 μονάδες και από 360 ώρες και πάνω: 0,50 μονάδες. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Οι ξενόγλωσσοι τίτλοι σπουδών πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το 

ΔΟAΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ, ενώ στην περίπτωση των ξενόγλωσσων δικαιολογητικών απαιτείται και 

επίσημα μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές μονάδες 

μετάθεσης. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙΙ: Σε περίπτωση που στον πίνακα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών για 

απόσπαση στα διαπολιτισμικά σχολεία, δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με τα απαιτούμενα 

προσόντα, τα κενά θα καλυφθούν από τους εναπομείναντες εκπαιδευτικούς του πίνακα.  

 

γ. Για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ και Τμήματα Ένταξης της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης πρέπει οι αιτούντες να 

πληρούν τουλάχιστον μία (1) από τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

α) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης-

εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς 

που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης 

διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών. 

β) Έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους στις ανωτέρω δομές και 

προγράμματα. 

γ) Είναι γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 

δ) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων επιμόρφωσης-

εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς 

που εποπτεύονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ I: Οι αιτούντες απόσπαση θα πρέπει μαζί με την αίτησή τους να 

προσκομίσουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επικαλούνται (πιστοποιητικά, 

βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, γνωμάτευση σε ισχύ πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 

υγειονομικής επιτροπής ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) και ό,τι απαιτείται 

κατά περίπτωση). 
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Για τα κριτήρια μοριοδότησης εφαρμόζονται τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση όπως 

ορίζονται στο άρθρο 28, παρ. 2α, του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ193/τ.Α΄/17-09-2013) και 

συνυπολογίζονται στα ανωτέρω κριτήρια και τα παρακάτω: 

1) συνολική υπηρεσία, που αποτιμάται αυξητικά ως ακολούθως: 

α) μια (1) μονάδα για κάθε έτος από 1 έως 10 έτη υπηρεσίας, 

β) μιάμιση (1,5) μονάδα για κάθε έτος από 10 και άνω έως και 20 έτη, 

γ) δυο (2) μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 20 έτη και άνω, 

2) συνυπηρέτηση, που αποτιμάται με δέκα (10) μονάδες,  

3) εντοπιότητα, που αποτιμάται με τέσσερις (4) μονάδες,  

4) οι οικογενειακοί λόγοι, που αποτιμώνται ως εξής: 

• Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες. Ίδιο αριθμό μονάδων 

λαμβάνουν και οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει 

ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, 

θετών ή αναγνωρισμένων). 

• Οι εκπαιδευτικοί σε χηρεία λαμβάνουν δώδεκα (12) μονάδες αν έχουν παιδί που είναι 

άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει, άλλως λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.  

• Οι άγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν έξι (6) μονάδες, εφόσον έχουν παιδί που είναι άγαμο 

ανήλικο ή σπουδάζει. 

• Μονάδες τέκνων λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ως εξής: πέντε (5) μονάδες για το πρώτο, 

έξι (6) για το δεύτερο και οκτώ (8) για το τρίτο παιδί (φυσικό, θετό ή αναγνωρισμένο) και 

δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, εφόσον αυτά είναι άγαμα 

ανήλικα ή σπουδάζουν. 

• Μονάδες γάμου και τέκνων λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει σύμφωνο 

συμβίωσης. 

5) Σοβαροί λόγοι υγείας:  

α. των ίδιων των εκπαιδευτικών, των παιδιών ή των συζύγων τους (μονάδες 5 για 

ποσοστό αναπηρίας 50-66%, μονάδες 20 για ποσοστό 67-79% και μονάδες 30 για 

ποσοστό 80% και άνω), 

β. των γονέων των ίδιων των εκπαιδευτικών (και όχι των συζύγων τους) που είναι δημότες 

από διετίας και διαμένουν σε δήμο της περιοχής όπου ζητείται η απόσπαση, (μονάδα 1 

για ποσοστό αναπηρίας 50-66% και μονάδες 3 για ποσοστό 67% και άνω), 
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γ. αδελφών τους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν με δικαστική 

απόφαση την επιμέλειά τους (δικαστικοί συμπαραστάτες), (μονάδες 5). 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας των τριών ως άνω 

περιπτώσεων απαιτείται εν ισχύ γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 

υγειονομικής επιτροπής ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α), που εκδίδεται βάσει 

του Ενιαίου Κανονισμού Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως ισχύει κάθε φορά ( 

άρθρο 7 του Ν.3863/2010). 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Για τις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις των σοβαρών λόγων υγείας η 

μοριοδότηση δεν γίνεται προσθετικά εντός της ίδιας κατηγορίας στην περίπτωση που 

συντρέχει λόγος μοριοδότησης σε περισσότερα του ενός συγγενικά άτομα. 

 

δ. Η θεραπεία για εξωσωματική γονιμοποίηση (μονάδες 3). Τη μοριοδότηση αυτή 

λαμβάνουν και οι σύζυγοι των εκπαιδευτικών. Για την απόδειξη του κριτηρίου αυτού 

απαιτείται βεβαίωση από Ειδικό Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης δημόσιου ή 

ιδιωτικού. 

6) Λοιποί λόγοι 

Οι σπουδές του εκπαιδευτικού (μεταπτυχιακές ή για απόκτηση άλλου τίτλου Ανώτατου 

Ιδρύματος) σε σχολή που εδρεύει σε διαφορετικό Καλλικρατικό δήμο από αυτόν όπου 

ανήκει οργανικά (2 μονάδες). Οι μονάδες αυτές χορηγούνται για τον Καλλικρατικό Δήμο 

που βρίσκεται η σχολή όπου φοιτά ο εκπαιδευτικός κατά τον προβλεπόμενο χρόνο της 

φοίτησής του. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω αιτήσεις έχουν την έννοια της 

υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής 

δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 

του ίδιου νόμου. 

 
 
Αποσπάσεις κατά προτεραιότητα 

Οι ανήκοντες σε ειδική κατηγορία μετάθεσης θα εξετασθούν πρώτοι, συγκρινόμενοι μεταξύ 

τους με κριτήρια τον αριθμό των μορίων τους. 

α. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του 

άρθρου 13, του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε με το αρ.55 του ν.4653/2020 (Α΄12), της 

παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3194/2003 (Α’ 227), του άρθρου 17 του N. 3402/2005 (Α’ 258), 

των παρ. 1, 2 & 3 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75) και του άρθρου 52 του Ν. 

4115/2013 (Α΄24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2, του άρθρου 39, του Ν. 4403/16 

(Α’ 125).  
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β. Είναι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της 

παρ.1, του αρ.13, του ΠΔ50/96 (Α΄45), ή έχουν οι ίδιου ή οι σύζυγοί τους ποσοστό 

αναπηρίας 75% και άνω, ανεξαρτήτων παθήσεων ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, 

ανεξαρτήτως παθήσεων [παρ. 5, του αρ.62, του Ν.4589/(Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε με 

το αρ. 42, Ν.4722/2020 (Α΄177). 

Για την απόδειξη των παραπάνω λαμβάνονται υπόψη τα εξής:  

1. λόγω ασθένειας, εκτός από τις Γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ και Γνωματεύσεις 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής και Ανώτατης 

Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ). 

2. λόγω πολυτεκνίας το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και η βεβαίωση 

που έχει εκδοθεί από την ΑΣΠΕ.  

 

Η Διευθύντρια Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης 

 

Δρ. Χρυσούλα Κεχαΐδου  

 


