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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

 
Ταχ.∆/νση : Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη 
Τ.Κ.  : 564 30 – Θεσσαλονίκη 
Ταχ. Θυρίδα : 32042 - Τ.Κ. 564 10 
Πληροφορίες  : Σ. Αγαθαγγελίδου 
Τηλέφωνο : 2310  640-261 
FAX  : 2310  640-265 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Να διατηρηθεί µέχρι:  

 
Θεσσαλονίκη,25-08-2017 

Αρ. πρωτ.: 13683  
 

   
 

 
 

 

Θέµα: «Μοριοδότηση κριτηρίων για α) τοποθέτηση των αποσπασµένων εκπαιδευτικών 

από άλλα ΠΥΣ∆Ε για το διδακτικό έτος 2017-2018 και των αποσπασµένων εκπαιδευτικών 

από σχολείο σε σχολείο του ίδιου ΠΥΣ∆Ε β) απόσπαση στο ∆ιαπολιτισµικό Γυµνάσιο και 

∆ιαπολιτισµικό Γενικό Λύκειο Ευόσµου» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Ο ∆ιευθυντής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Θεσ/νίκης 

Έχοντας υπόψη: 

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

Β/θµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

2. Την αριθµ.75306/Ε2/08-05-2017 εγκύκλιο µε θέµα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας 

και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣ∆Ε 

σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣ∆Ε, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ ΚΕ∆∆Υ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά 

Σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018». 

3. Την αριθµ. 48/25-08-2017 (Θέµα 3ο) Πράξη του ΠΥΣ∆Ε ∆υτικής Θεσσαλονίκης. 

 

Αποφασίζουµε  

 

α. Για τις τοποθετήσεις των αποσπασµένων εκπαιδευτικών από ΠΥΣ∆Ε σε ΠΥΣ∆Ε καθώς 

και των αποσπασµένων εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο του ιδίου ΠΥΣ∆Ε 

λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια µοριοδότησης: 

1) συνολική υπηρεσία, που αποτιµάται αυξητικά ως ακολούθως: 

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

 

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). 
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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. 

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. 

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

µε κριτήρια τον αριθµό των µορίων τους. 

Για την κατηγορία αυτή διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

i) Πέραν των αναφεροµένων ασθενειών στο άρθρο 13 του Π.∆. 50/96 επιπρόσθετα σε ειδική 

κατηγορία µετάθεσης ανήκουν και οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από: 

• δρεπανοκυτταρική και µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία (Άρθρο 17 του N. 3402/2005 ΦΕΚ 

258 17/10/2005), 

• σκλήρυνση κατά πλάκας (Παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/03 ΦΕΚ 227/Α) και 

• Ε. Hodgkin, no Hodgkin και Willebrand (αριθµ. 19 Απόφαση της 217ης/18.9.08 Ολοµέλειας 

του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας του 

Υπουργείου Υγείας). 

ii) Προκειµένου για απόσπαση µε υπαγωγή σε ειδική κατηγορία αρκεί γνωµάτευση 

πρωτοβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής και όχι αποκλειστικά δευτεροβάθµιας ή Κ.Ε.Π.Α, όπως 

απαιτείται µε το νοµικό πλαίσιο των µεταθέσεων και 

 

β. Για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών στο ∆ιαπολιτισµικό Γυµνάσιο και ∆ιαπολιτισµικό 

Γενικό Λύκειο λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια µοριοδότησης κατά κατηγορία 

προσόντων µε την εξής µοριοδότηση αντιστοίχως: 

 

 

1. Πιστοποιητικό για τη γνώση ξένης γλώσσας (κατά προτεραιότητα της µητρικής γλώσσας της 

πλειοψηφίας των µαθητών): 

• Ρωσσική και Βαλκανικές γλώσσες: για τίτλο επιπέδου έως Β2: 2 µονάδες και για τίτλο 

επιπέδου ανώτερο του Β2 : 3 µονάδες  

• ∆ιαπιστωµένη γνώση µίας άλλης ξένης γλώσσας µε τίτλο επιπέδου Β2: 1 µονάδα και 2 

µονάδες για περισσότερες της µίας γλώσσας. 
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• ∆ιαπιστωµένη γνώση µίας άλλης ξένης γλώσσας µε τίτλο επιπέδου ανώτερο του Β2: 2 

µονάδες και  3 µονάδες για περισσότερες της µίας γλώσσας. 

2. Βεβαιώσεις για τυχόν προϋπηρεσίες σε ∆ιαπολιτισµικά 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.  

3. ∆ιδακτορικός-Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη «∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση» 5 µονάδες 

& 3 µονάδες. 

4. 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. 

 

Οι τίτλοι ξένης γλώσσας πρέπει να είναι επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική γλώσσα από 

αρµόδια αρχή. 

 

Ο ∆ιευθυντής ∆.Ε ∆υτικής Θεσσαλονίκης 

 

Παύλος Α. Ματζιάρης  

 

 Κοινοποίηση: 

1. Σχολικές Μονάδες της ∆/νσης ∆.Ε.∆υτ. 

Θεσ/νίκης 

 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

 

……………………………… 

 
Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΕΚΠ /ΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ  

 

……………………………..  

 
……………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

 
……………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
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