
 

Θέμα: «Αιτήςεισ απόςπαςησ ςε Τ.Ε τησ ΔΔΕ Δυτ. Θεςςαλονίκησ» 
 

Από το ΠΤΔΕ Δυτ. Θεςςαλονίκθσ καλοφνται όςοι εκπαιδευτικοί διακζτουν τα 
προβλεπόμενα τυπικά προςόντα ΕΑΕ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 20 παρ. 1.3 και 
του άρκρου 21 παρ. 1 και 3 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/ τ. Α’) όπωσ αντικαταςτάκθκαν με το 
άρκρο 48 παρ. 4 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α’/06-09-2016) κακώσ και το άρκρο 3 παρ. 2α 
του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ.α’/30-05-2017)και επικυμοφν να αποςπαςτοφν ςε Σ.Ε τθσ ΔΔΕ 
Δυτ. Θεςςαλονίκθσ να υποβάλουν αίτθςθ απόςπαςθσ και διλωςθ τοποκζτθςθσ για 
ςυγκεκριμζνεσ ςχολικζσ μονάδεσ, ςφμφωνα με τα επιςυναπτόμενα κενά. 

Η αίτθςθ απόςπαςθσ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, 
όπωσ αυτά αναφζρονται ςτα παρακάτω κριτιρια μοριοδότθςθσ και κα πρζπει να κατατεκεί 
ςτο Πρωτόκολλο τθσ ΔΔΕ Δυτ. Θεςςαλονίκθσ έωσ την Παραςκευή 07-09-2018 ςτισ 10:00πμ. 

 

Ωο θξηηήξηα κνξηνδόηεζεο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1.3 ηνπ άξζξνπ 20 θαη παξ.1 θαη 3 ηνπ 
άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 3699/2008 , όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 48 παξ. 4 ηνπ 
Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/η.Α’/06-09-2016) κακώσ και το άρκρο 3 παρ. 2α του Ν.4473/2017 
(ΦΕΚ 78/τ.α’/30-05-2017), νξίδνληαη ηα εμήο : 

Καηά προηεραιόηηηα εθπαηδεπηηθνί κε: 

1. Δηδαθηνξηθό δίπισκα ζηελ Ε.Α.Ε ή ζηε Σρνιηθή Ψπρνινγία, κε βαζηθέο ζπνπδέο ζε Α.Ε.Ι. 
ηεο εκεδαπήο ή κε αλαγλσξηζκέλν σο ηζόηηκν θαη αληίζηνηρν πηπρίν ηεο αιινδαπήο: 
ηέζζεξηο (4) κνλάδεο.  

2. Μεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ ζηελ Ε.Α.Ε ή ζηε Σρνιηθή Ψπρνινγία, κε βαζηθέο ζπνπδέο 
ζε Α.Ε.Ι. ηεο εκεδαπήο ή κε αλαγλσξηζκέλν σο ηζόηηκν θαη αληίζηνηρν πηπρίν ηεο 
αιινδαπήο: δπν (2) κνλάδεο 

3. Πηπρίν δηεηνύο κεηεθπαίδεπζεο ζηελ Ε.Α.Ε ησλ Δηδαζθαιείσλ ηεο εκεδαπήο ή 
αλαγλσξηζκέλν σο ηζόηηκν θαη αληίζηνηρν πηπρίν ηεο αιινδαπήο: κηάκηζε (1,5) κνλάδα.  

4. Πηπρίν Α.Ε.Ι. ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλν σο ηζόηηκν θαη αληίζηνηρν πηπρίν ηεο 
αιινδαπήο κε ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή απνδεδεηγκέλε πξνϋπεξεζία ζηελ ΕΑΕ. κηα(1) 
κνλάδα 
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5. Εηδηθά γηα ηνλ θιάδν ΠΕ11, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε εμεηδίθεπζε ζηελ ΕΑΕ απνδεηθλύεηαη 
επηπξνζζέησο κε πηπρίν ΤΕΦΑΑ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλν σο 
αληίζηνηρν θαη ηζόηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο κε θύξηα εηδηθόηεηα ηελ «ΕΑΕ» ή ηελ «Εηδηθή 
Φπζηθή Αγσγή» ή ηελ «Εηδηθή Φπζηθή Αγσγή-Θεξαπεπηηθή Γπκλαζηηθή» ή ηελ 
«Πξνζαξκνζκέλε Κηλεηηθή Αγσγή» ή ηελ «Άζθεζε ζε ρξόληεο παζήζεηο θαη Αλαπεξία». 
κηα(1) κνλάδα 

Ακολοσθούν εκπαιδεσηικοί νη νπνίνη πιεξνύλ κηα από ηηο παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο θαηά 
ηελ αθόινπζε ηεξάξρεζε: 

α) Είλαη θάηνρνη πηζηνπνηεηηθνύ παξαθνινύζεζεο ζεκηλαξίσλ εηήζηαο επηκόξθσζεο-
εμεηδίθεπζεο ζηελ ΕΑΕ από Παλεπηζηήκηα ή από αλαγλσξηζκέλνπο θξαηηθνύο θνξείο πνπ 
επνπηεύνληαη από ην Υπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, απνδεδεηγκέλεο 
δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ηεηξαθνζίσλ (400) σξώλ. 0,5 κνλάδα 

β) Έρνπλ πξνϋπεξεζία ηνπιάρηζηνλ ελόο δηδαθηηθνύ έηνπο ζηηο αλσηέξσ δνκέο θαη 
πξνγξάκκαηα: 0,5 κνλάδα 

γ) Είλαη γνλείο παηδηώλ κε πνζνζηό αλαπεξίαο άλσ ηνπ 67%: 0,5 κνλάδα 

δ) Είλαη θάηνρνη πηζηνπνηεηηθνύ παξαθνινύζεζεο ζεκηλαξίσλ επηκόξθσζεο-εμεηδίθεπζεο 
ζηελ ΕΑΕ από Παλεπηζηήκηα ή από αλαγλσξηζκέλνπο θξαηηθνύο θνξείο πνπ επνπηεύνληαη 
από ην ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 0,10 κνλάδεο θαη κε αλώηαην όξην ηηο 0,20 κνλάδεο (Μνξηνδνηνύληαη 
αζξνηζηηθά κέρξη δπν πηζηνπνηεηηθά παξαθνινύζεζεο ζεκηλαξίσλ επηκόξθσζεο ζηελ 
ΕΑΕ) 

Οη αηηνύληεο απόζπαζε ζα πξέπεη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο λα πξνζθνκίζνπλ θαη ηα 
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ επηθαινύληαη (ηίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη ό,ηη απαηηείηαη θαηά 
πεξίπησζε). 

Γηα ηνπο δηδαθηνξηθνύο ηίηινπο ζα ζπλππνβάιιεηαη πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ελώ γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνύο ηίηινπο ην αλαιπηηθό πξόγξακκα 
ζπνπδώλ από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ ζπλόινπ ησλ καζεκάησλ πνπ 
παξαθνινύζεζε ν εθπαηδεπηηθόο, είλαη καζήκαηα Εηδηθήο Αγσγήο κε βάζε ηνλ ηίηιν θαη ην 
πεξηερόκελν ηνπ θάζε καζήκαηνο θαζώο θαη πεξίιεςε ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο πνπ 
εθπνλήζεθε. 

Η θαηνρή δεύηεξνπ κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ δελ κνξηνδνηείηαη 
επηπξνζζέησο. 

Σε πεξίπησζε μέλσλ ηίηισλ ζπνπδώλ, ζπλππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ε επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο (πηπρίνπ θαη αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο) θαζώο θαη ζρεηηθή ηζνηηκία από ην 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

Επηπιένλ ζηε ζπλνιηθή κνξηνδόηεζε ζπλππνινγίδνληαη θαη ηα παξαθάησ: 

1)  ζσνολική σπηρεζία, πνπ απνηηκάηαη απμεηηθά σο αθνινύζσο: 

α) κηα (1) κνλάδα γηα θάζε έηνο από 1 έσο 10 έηε ππεξεζίαο, 

β) κηάκηζε (1,5) κνλάδα γηα θάζε έηνο από 10 θαη άλσ έσο θαη 20 έηε 

γ) δπν (2) κνλάδεο γηα θάζε έηνο ππεξεζίαο από 20 έηε θαη άλσ 

2) ζσνσπηρέηηζη, πνπ απνηηκάηαη κε δέθα (10) κνλάδεο,  

3) ενηοπιόηηηα, πνπ απνηηκάηαη κε ηέζζεξηο (4) κνλάδεο,  

4) οι οικογενειακοί λόγοι, πνπ απνηηκώληαη σο εμήο: 

 Οη έγγακνη εθπαηδεπηηθνί ιακβάλνπλ ηέζζεξηο (4) κνλάδεο.  

Ίδην αξηζκό κνλάδσλ ιακβάλνπλ θαη νη δηαδεπγκέλνη ή ζε δηάζηαζε γνλείο εθπαηδεπηηθνί 
ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαηεζεί λόκηκα ε επηκέιεηα άγακσλ αλήιηθσλ ή ζπνπδαδόλησλ 
παηδηώλ (θπζηθώλ, ζεηώλ ή αλαγλσξηζκέλσλ). 



 Οη εθπαηδεπηηθνί ζε ρεξεία ιακβάλνπλ δώδεθα (12) κνλάδεο αλ έρνπλ παηδί πνπ είλαη 
άγακν αλήιηθν ή ζπνπδάδεη, άιισο ιακβάλνπλ ηέζζεξηο (4) κνλάδεο.  

 Οη άγακνη εθπαηδεπηηθνί ιακβάλνπλ έμη (6) κνλάδεο, εθόζνλ έρνπλ παηδί πνπ είλαη άγακν 
αλήιηθν ή ζπνπδάδεη. 

 Μνλάδεο ηέθλσλ ιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί σο εμήο: πέληε (5) κνλάδεο γηα ην πξώην, έμη 
(6) γηα ην δεύηεξν θαη νθηώ (8) γηα ην ηξίην παηδί (θπζηθό, ζεηό ή αλαγλσξηζκέλν) θαη δέθα 
(10) κνλάδεο γηα θάζε έλα από ηα ππόινηπα παηδηά, εθόζνλ απηά είλαη άγακα αλήιηθα ή 
ζπνπδάδνπλ. 

 Μνλάδεο γάκνπ θαη ηέθλσλ ιακβάλνπλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζύκθσλν 
ζπκβίσζεο. 

 5) Σοβαροί λόγοι σγείας:  

α. ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ησλ παηδηώλ ή ησλ ζπδύγσλ ηνπο (κνλάδεο 5 γηα πνζνζηό 
αλαπεξίαο 50-66%, κνλάδεο 20 γηα πνζνζηό 67-79% θαη κνλάδεο 30 γηα πνζνζηό 80% θαη 
άλσ), 

β. ησλ γνλέσλ ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ (θαη όρη ησλ ζπδύγσλ ηνπο) πνπ είλαη δεκόηεο 
από δηεηίαο θαη δηακέλνπλ ζε δήκν ηεο πεξηνρήο όπνπ δεηείηαη ε απόζπαζε, (κνλάδα 1 γηα 
πνζνζηό αλαπεξίαο 50-66% θαη κνλάδεο 3 γηα πνζνζηό 67% θαη άλσ), 

γ. αδειθώλ ηνπο κε πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, εθόζνλ έρνπλ κε δηθαζηηθή απόθαζε 
ηελ επηκέιεηά ηνπο (δηθαζηηθνί ζπκπαξαζηάηεο) (κνλάδεο 5). 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Γηα ηελ απόδεημε ηνπ πνζνζηνύ αλαπεξίαο ησλ ηξηώλ σο άλσ πεξηπηώζεσλ 
απαηηείηαη ελ ηζρύ γλσκάηεπζε πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο ή 
Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΕ.Π.Α), πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηνπ Εληαίνπ Καλνληζκνύ 
Πξνζδηνξηζκνύ Πνζνζηνύ Αλαπεξίαο, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά ( άξζξν 7 ηνπ Ν.3863/2010). 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Γηα ηηο ηξεηο πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο ησλ ζνβαξώλ ιόγσλ πγείαο ε 
κνξηνδόηεζε δελ γίλεηαη πξνζζεηηθά εληόο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ζπληξέρεη ιόγνο κνξηνδόηεζεο ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο ζπγγεληθά άηνκα. 

  

δ. Η ζεξαπεία γηα εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε (κνλάδεο 3). Τε κνξηνδόηεζε απηή ιακβάλνπλ 
θαη νη ζύδπγνη ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Γηα ηελ απόδεημε ηνπ θξηηεξίνπ απηνύ απαηηείηαη βεβαίσζε 
από Εηδηθό Κέληξν Εμσζσκαηηθήο Γνληκνπνίεζεο δεκόζηνπ ή ηδησηηθνύ. 

Τα ζηνηρεία πνπ δειώλνληαη ζηηο αλσηέξσ αηηήζεηο έρνπλ ηελ έλλνηα ηεο ππεύζπλεο 
δήισζεο, κε βάζε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/86 θαη ςεπδήο δήισζε ζπλεπάγεηαη 
θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ ίδηνπ λόκνπ. 

Οη αλήθνληεο ζε εηδηθή θαηεγνξία κεηάζεζεο ζα εμεηαζζνύλ πξώηνη, ζπγθξηλόκελνη κεηαμύ 
ηνπο κε θξηηήξηα ηνλ αξηζκό ησλ κνξίσλ ηνπο. 

Γηα ηελ θαηεγνξία απηή δηεπθξηλίδνληαη ηα αθόινπζα: 

i) Πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ αζζελεηώλ ζην άξζξν 13 ηνπ Π.Δ. 50/96 επηπξόζζεηα ζε 
εηδηθή θαηεγνξία κεηάζεζεο αλήθνπλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πάζρνπλ από: 

 δξεπαλνθπηηαξηθή θαη κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία (Άξζξν 17 ηνπ N. 3402/2005 
ΦΕΚ 258 17/10/2005), 

 ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο (Παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3194/03 ΦΕΚ 227/Α) θαη 



ii) Πξνθεηκέλνπ γηα απόζπαζε κε ππαγσγή ζε εηδηθή θαηεγνξία εθηόο από ηηο 
γλσκαηεύζεηο ησλ ΚΕΠΑ ιακβάλνληαη ππόςε θαη γλσκαηεύζεηο πξσηνβάζκηαο θαη 
δεπηεξνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο. 
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