
 

Θέμα: «Αιτήσεις απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης» 

 

Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί διαθέτουν τα προβλεπόμενα 

τυπικά προσόντα ΕΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1.3 και του άρθρου 21 

παρ. 1 και 3 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/ τ. Α’) όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 48 του 

Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α’/06-09-2016) και επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες 

ΣΜΕΑΕ και σε Τ.Ε της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης να υποβάλουν αίτηση απόσπασης και δήλωση 

τοποθέτησης για συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα κενά. 

Η αίτηση απόσπασης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 

όπως αυτά αναφέρονται στα παρακάτω κριτήρια μοριοδότησης και θα πρέπει να κατατεθεί στο 

Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης έως την Παρασκευή 29-09-2017. 

 

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

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης λαμβάνονται υπόψη τα 

παρακάτω κριτήρια μοριοδότησης κατά κατηγορία προσόντων σύμφωνα με την παρ. 1.3 του 

άρθρου 20 και παρ.1 και 3 του άρθρου 21 του Ν. 3699/2008 , όπως αντικαταστάθηκαν με το 

άρθρο 48 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α’/06-09-2016), ως εξής: 

Κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί με: 

1. Διδακτορικό δίπλωμα στην Ε.Α.Ε ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. 

της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής: 

τέσσερις (4) μονάδες.  
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2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ε.Α.Ε ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές 

σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της 

αλλοδαπής: δυο (2) μονάδες 

3. Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην Ε.Α.Ε των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής: μιάμιση (1,5) μονάδα.  

4. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της 

αλλοδαπής με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην ΕΑΕ. μια(1) 

μονάδα 

5. Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ11, πέραν των ανωτέρω, η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται 

επιπροσθέτως με πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως 

αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα την «ΕΑΕ» ή την «Ειδική 

Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή την 

«Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία». 

μια(1) μονάδα 

Ακολουθούν εκπαιδευτικοί οι οποίοι πληρούν μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις κατά 

την ακόλουθη ιεράρχηση: 

α) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης-

εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που 

εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης 

διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών. 0,5 μονάδα 

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

προγράμματα: 0,5 μονάδα 

γ) Είναι γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%: 0,5 μονάδα 

δ) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων επιμόρφωσης-εξειδίκευσης 

στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται 

από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 0,10 µονάδες και µε ανώτατο όριο τις 0,20 µονάδες (Μοριοδοτούνται 

αθροιστικά µέχρι δυο πιστοποιητικά παρακολούθησης σεµιναρίων επιµόρφωσης στην 

ΕΑΕ) 

Οι αιτούντες απόσπαση θα πρέπει μαζί με την αίτησή τους να προσκομίσουν και τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά που επικαλούνται (τίτλοι, πιστοποιητικά και ό,τι απαιτείται κατά 

περίπτωση). 



Για τους διδακτορικούς τίτλους θα συνυποβάλλεται περίληψη του περιεχομένου της 

διδακτορικής διατριβής ενώ για τους μεταπτυχιακούς τίτλους το αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών από το οποίο προκύπτει ότι τουλάχιστον το 50% του συνόλου των μαθημάτων που 

παρακολούθησε ο εκπαιδευτικός, είναι μαθήματα Ειδικής Αγωγής με βάση τον τίτλο και το 

περιεχόμενο του κάθε μαθήματος καθώς και περίληψη της μεταπτυχιακής διατριβής που 

εκπονήθηκε. 

Η κατοχή δεύτερου µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν µοριοδοτείται 

επιπροσθέτως. 

Σε περίπτωση ξένων τίτλων σπουδών, συνυποβάλλεται υποχρεωτικά η επίσημη 

μετάφρασή τους (πτυχίου και αναλυτικής βαθμολογίας) καθώς και σχετική ισοτιμία από το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

Επιπλέον στη συνολική μοριοδότηση συνυπολογίζονται 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), 

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. 

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.Δ. 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 Διεύθυνσης Δημόσιας 

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. 

 

 

 

  Ο Διευθυντής Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης 

   

  Παύλος Α. Ματζιάρης  

  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ12.01 

 


