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ΡΟΣ:  1. 
 
 

 
 
Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ Ρ.Ε 
και Δ.Ε. Εκπαίδευςθσ 
        Ζδρεσ τουσ  

Ρλθροφορίεσ:  
Α/κμια:   
Ο. Ιντηζ                     
Γ. Μπουηιάνθ     
Μ. Αςλάνογλου      
A. Βερβζρθ               
Α. Σάββαρθ 
Α. Μποφςουλα 
Δ. Κυπαρίςςθσ                
 
Β/κμια:    
Ρ.ωςςζτθ (Ειδ.κατθγορίεσ) 
Γ. Δερτεριάν (κατά προτεραιότ.) 
Ν. Κονδφλθσ   
Α. Ραναγιϊταρου 
Γ. Μπεκρι   
Α. Φραϊδάκθ (Μουςικά) 
Ε. Μπιγζρθ (Καλλιτεχνικά)  
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210 3443266 
210 3442335 
210 3442435 
210 3442120 
210 3443246 
210 3442435 
210 3442167 
 
 
210 3442116 
210 3442804 
210 3442126 
210 3442750 
210 3442278 
210 3442235 
210 3442280  

2. 
 
  
 

      ΚΟΙΝ.:      

Διευκυντζσ  Α/κμιασ και  Β/κμιασ 
Εκπ/ςθσ  
        Ζδρεσ τουσ  
 
Ππωσ ο πίνακασ αποδεκτϊν 

 
        
ΘΕΜΑ: «Ρρόςκλθςθ εκπαιδευτικϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για 

υποβολι αιτιςεων αποςπάςεων από ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ ςε ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ, Μουςικά, 
Καλλιτεχνικά, Διαπολιτιςμικά και Εκκλθςιαςτικά Σχολεία για το διδακτικό ζτοσ 
2014-2015». 

 
 Το Υπουργείο Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ διενζργειασ 
των αποςπάςεων ςε ςχολικζσ μονάδεσ κατά το ςχολικό ζτοσ 2014-2015, 

κ α λ ε ί 

http://www.minedu.gov.gr/
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τουσ εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, οι οποίοι 
επικυμοφν να υποβάλουν αίτθςθ απόςπαςθσ για το διδακτικό ζτοσ 2014-2015,  για τισ 
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) από ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ ςε ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ,  
β) ςε Μουςικά Σχολεία,  
γ) ςε Καλλιτεχνικά Σχολεία,  
δ) ςε Διαπολιτιςμικά Σχολεία και 
ε) ςε Εκκλθςιαςτικά Σχολεία  
 
2. Ρροκεςμία υποβολισ αιτιςεων ορίηεται: από 20-06-2013 μζχρι 25-06-2014. Θ 

προκεςμία αυτι είναι αποκλειςτικι και ουδεμία παράταςθ κα δοκεί. 
 

ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   ΑΑΑ’’’   
ΝΝΝΟΟΟΜΜΜΙΙΙΚΚΚΟΟΟ    ΡΡΡΛΛΛΑΑΑΙΙΙΣΣΣΙΙΙΟΟΟ    

 
Οι ιςχφουςεσ διατάξεισ, βάςει των οποίων πραγματοποιοφνται οι αποςπάςεισ, είναι 

οι ακόλουκεσ: 

 άρκρο 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Αϋ),  

 άρκρο 39 παρ. 2, 46 παρ. 1ςτϋ του Ν. 4115/2013,  

 άρκρο 16 κεφ. Γϋ παρ. 5 του Ν.1566/1985(ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ. A’),   

 άρκρο 1 παρ.8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ.Αϋ),  

 άρκρο 46 παρ. 7 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124/17.6.1996 τ. Αϋ),  

 άρκρο 93 παρ. 7 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α’), όπωσ αντικαταςτάκθκε από 
το άρκρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-4-2012 τ.Αϋ),  

 άρκρο 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α’),  

 άρκρο 21 του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224/8-10-2001 τ.Αϋ), όπωσ αντικαταςτάκθκε με το 
άρκρο 91 του ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α’ 74), 

 άρκρο 17 παρ. 4 του Ν.3649/2008 (ΦΕΚ. 39, τ. Α)ϋ, 

 άρκρο 16 περ. Ιϋ του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε από τισ διατάξεισ 
του άρκρου 9 παρ. 9 του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Αϋ) και 

 άρκρα 52 και 44Α παρ. 12 α και β του ν. 4115/2013 (Α’ 24). 
 

   

ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   ΒΒΒ’’’   
ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΔΔΔΙΙΙΚΚΚΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑ    ΥΥΥΡΡΡΟΟΟΒΒΒΟΟΟΛΛΛΗΗΗΣΣΣ    ΑΑΑΙΙΙΤΤΤΗΗΗΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ    

 
1. ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΟ ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ ΣΕ 

ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ 
 

1.1. Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να ςυμπλθρϊςουν τθν επιςυναπτόμενθ ςτθν παροφςα 
εγκφκλιο αίτθςθ απόςπαςθσ και να τθν υποβάλουν μζςω του ενιαίου θλεκτρονικοφ 
ςυςτιματοσ διαχείριςθσ αιτιςεων αποςπάςεων ςτθν π λ θ ς ι ζ ς τ ε ρ θ  Διεφκυνςθ 
Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ανάλογα με τθ βακμίδα ςτθν οποία ανικει 
ο εκπαιδευτικόσ, όπου κα κατατεκοφν και τα δικαιολογθτικά, και να ζχουν υπόψθ τουσ 
κατά τθν υποβολι τθσ τα ακόλουκα: 

α) Θ αίτθςι τουσ κα καταχωριςκεί ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα κατά τθν υποβολι τθσ 
και κα παραλάβουν επικυρωμζνο αντίγραφό τθσ, κεωρθμζνο από το Διευκυντι τθσ οικείασ 
Διεφκυνςθσ ι από τον αρμόδιο υπάλλθλο ςτον οποίο ζχει παραχωρθκεί το δικαίωμα αυτό, 
το οποίο και κα προςυπογράφουν, αφοφ πρϊτα ελζγξουν και οι ίδιοι τθν ορκότθτα των 
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καταχωριςμζνων ςτοιχείων και κυρίωσ των κριτθρίων απόςπαςθσ, τα οποία και αποτελοφν 
τθ βάςθ τθσ μοριοδότθςθσ.  

Ενςτάςεισ για παράλειψθ καταχϊριςθσ κριτθρίων ςτθν εκτυπωμζνθ αίτθςθ που 
κα υπογράψει ο εκπαιδευτικόσ δε κα γίνονται δεκτζσ. 

β) Τα ςτοιχεία που δθλϊνονται ςτθν αίτθςθ απόςπαςθσ ζχουν τθν ζννοια τθσ 
υπεφκυνθσ διλωςθσ, με βάςθ τα οριηόμενα ςτο άρκρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδισ 
διλωςθ ςυνεπάγεται κυρϊςεισ που προβλζπονται από τθν παράγραφο 6 του άρκρου 22 
του ίδιου νόμου. 

γ) Θ αίτθςι τουσ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από τα απαραίτθτα επίςθμα 
αποδεικτικά ςτοιχεία των κριτθρίων ι των λόγων απόςπαςθσ τουσ οποίουσ επικαλοφνται, 
όπωσ αυτά αναλυτικά αναφζρονται παρακάτω. 

δ) Για τισ αποςπάςεισ από ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ ςε ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ οι εκπαιδευτικοί ζχουν 
τθ δυνατότθτα να επιλζγουν μζχρι και πζντε προτιμιςεισ ΡΥΣΡΕ ι ΡΥΣΔΕ αντίςτοιχα.  

Επίςθσ, μποροφν να υποβάλουν, ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ εγκφκλιο αποςπάςεων 
ςε φορείσ, αίτθςθ απόςπαςθσ και ςε ζνα μόνο φορζα ι υπθρεςία του Υπουργείου Ραιδείασ 
και Θρθςκευμάτων. 

ε) Θ αίτθςθ που κα υποβλθκεί με τθν παροφςα εγκφκλιο από ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ ςε 
ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ δεν κα εξετάηεται ςτθν περίπτωςθ που ικανοποιθκεί άλλθ αίτθςθ 
απόςπαςθσ του εκπαιδευτικοφ. Επίςθσ, εφόςον ικανοποιθκεί αίτθςθ απόςπαςθσ 
εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ ςε Μουςικό, Καλλιτεχνικό ι Εκκλθςιαςτικό Σχολείο, δε κα 
εξετάηεται θ αίτθςθ απόςπαςθσ από ΡΥΣΔΕ ςε ΡΥΣΔΕ. 

ςτ) Μετά τθν υποβολι των αιτιςεων δεν κα γίνονται δεκτζσ τροποποιιςεισ 
(προςκικεσ ι διαγραφζσ) των ΡΥΣΡΕ ι ΡΥΣΔΕ απόςπαςθσ με τθν επιφφλαξθ των όςων 
αναφζρονται παρακάτω ςτθν παρ. 5.  

η) Ανάκλθςθ τθσ αίτθςθσ απόςπαςθσ δεν κα γίνεται δεκτι, εκτόσ εάν οι λόγοι τουσ 
οποίουσ επικαλείται ο εκπαιδευτικόσ ζχουν προκφψει μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ τθσ αίτθςθσ απόςπαςθσ με τθν επιφφλαξθ των όςων αναφζρονται παρακάτω 
ςτθν παρ. 5.   

θ) Να ςυμπλθρωκοφν οπωςδιποτε ςτθν αίτθςθ τα πεδία που αφοροφν ςτθν 
επικοινωνία τθσ υπθρεςίασ με τον εκπ/κό (ςτακερό και κινθτό τθλζφωνο κακϊσ και e-mail).  

Επιςθμαίνεται ότι ο χρόνοσ απόςπαςθσ από ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ ςε ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ δε 
κεωρείται ςε καμιά περίπτωςθ υπθρζτθςθ τθσ οργανικισ και επομζνωσ με το χρόνο αυτό 
δε κεμελιϊνεται δικαίωμα μετάκεςθσ. 
 

1.2. Οι Ρροϊςτάμενοι Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ παρακαλοφνται: 
α)  Να κοινοποιιςουν άμεςα τθν εγκφκλιο αυτι ςε όλα τα ςχολεία τθσ 

αρμοδιότθτάσ τουσ, ϊςτε να λάβουν γνϊςθ οι εκπαιδευτικοί. 

β) Να κζςουν υπόψθ των πιςτοποιθμζνων χρθςτϊν του ςυςτιματοσ το ςυνθμμζνο 
αναλυτικό εγχειρίδιο οδθγιϊν. 

            γ) Με τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων κα πρζπει να 
ςυγκεντρϊςουν όλεσ τισ υποβλθκείςεσ ςτθν Διεφκυνςι τουσ αιτιςεισ μαηί με τα 
επιςυναπτόμενα δικαιολογθτικά και να φροντίςουν οι αιτιςεισ εκπαιδευτικϊν που 
ανικουν οργανικά ςε άλλα ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ να αποςταλοφν ςτισ οικείεσ Διευκφνςεισ. 

δ) Επίςθσ με τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων και μζχρι 10-07-2014 
κα πρζπει:  

 να προβοφν ςτον ζλεγχο των αιτιςεων απόςπαςθσ που υπζβαλαν οι 
εκπαιδευτικοί αρμοδιότθτάσ τουσ (δθλ. όςοι υπάγονται οργανικά ςε αυτοφσ) ςτο 
Ολοκλθρωμζνο Θλεκτρονικό Σφςτθμα Συλλογισ και Διαχείριςθσ Αιτιςεων 
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Απόςπαςθσ (https://anaplirotes.sch.gr). Ο ζλεγχοσ κα γίνει: α) με βάςθ τθν 
αίτθςθ και τα δικαιολογθτικά που κα τουσ αποςταλοφν από τισ Δ/νςεισ 
υποβολισ των αιτιςεων και β) ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του ατομικοφ φακζλου 
των εκπαιδευτικϊν.  

 Αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου να αποςτείλουν ςτισ 
αρμόδιεσ Διευκφνςεισ Ρροςωπικοφ Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ –Τμιματα Γ’ αντίςτοιχα– τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του Υπουργείου 
Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων: 

α) τισ αιτιςεισ των «αποςπάςεων κατά προτεραιότθτα» και 

β) το ςχετικό εκτυπωμζνο ζντυπο ελζγχου κεωρθμζνο. 

 Στθν περίπτωςθ που προκφπτει διαφορά ωσ προσ τθ μοριοδότθςθ τθσ αίτθςθσ 
που υπζγραψε ο εκπαιδευτικόσ ςτθ Διεφκυνςθ υποβολισ και ς’ αυτι που 
προκφπτει μετά τον τελικό ζλεγχο να ειδοποιείται ο εκπαιδευτικόσ άμεςα, ϊςτε 
να επιλφεται θ διαφορά.  

 

ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ: Διευκρινίηονται τα ακόλουκα ςχετικά με τα δικαιολογθτικά που 
υποχρεοφνται να υποβάλουν οι εκπαιδευτικοί Α/κμιασ και Β/κμιασ εκπαίδευςθσ με τισ 
αιτιςεισ απόςπαςθσ: 

 Με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του προαναφερόμενου νόμου καταργικθκε θ 
υποχρζωςθ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων που 
ζχουν εκδοκεί από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ που υπάγονται ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ και πλζον το Δθμόςιο υποχρεοφται να αποδζχεται τα 
απλά, ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτϊν. Επομζνωσ, όπου 
αναφζρεται ςτισ εγκυκλίουσ ότι απαιτείται υποβολι εγγράφων, πρζπει 
υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα αυτϊν. 

 Οι Δ/νςεισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τισ ίδιεσ διατάξεισ, 
ζχουν τθν υποχρζωςθ διενζργειασ δειγματολθπτικοφ ελζγχου, ςε ποςοςτό 
τουλάχιςτον πζντε τοισ εκατό (5%) επί του ςυνόλου των φωτοαντιγράφων που 
κα κατατεκοφν.  

 

2. ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ Λ Ο Ι Ρ Ω Ν  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΟΣΡΑΣΗΣ 
 
Σχετικά με τον τρόπο υποβολισ των λοιπϊν αιτιςεων απόςπαςθσ (ςε Μουςικά 

Σχολεία, ςε Καλλιτεχνικά Σχολεία, ςε Σ.Μ.Ε.Α. κ..λ.π. ιςχφουν τα όςα αναφζρονται για κάκε 
περίπτωςθ χωριςτά παρακάτω. 
 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΚΩΛΥΜΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  
 
Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ απόςπαςθσ ζχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Ρρωτοβάκμιασ 

και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, με εξαίρεςθ όςουσ: 

α) διορίςτθκαν ςτα δυςπρόςιτα ςχολεία και διανφουν τθν υποχρεωτικι υπθρεςία 
ςτα ςχολεία αυτά, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 80/1-4-2005 

τ.Α’), 

β) είναι εκπαιδευτικοί μουςικισ παιδείασ οι οποίοι ζχουν διοριςτεί και τοποκετθκεί 

αποκλειςτικά ςε Μουςικά Σχολεία από το 2006 και μετζπειτα, βάςει ςυγκεκριμζνων ΦΕΚ 
διοριςμοφ. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ απόςπαςθσ μόνο για 
τα Μουςικά Σχολεία και τουσ φορείσ.  

γ) είναι ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ και θ κθτεία τουσ λιγει μετά τισ 31-08-2014, 

https://anaplirotes.sch.gr/
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δ) υπθρετοφν ςε κζςεισ με κθτεία θ οποία λιγει μετά τισ 31-08-2014 ι 

ε) υπθρετοφν με κθτεία ςτα Ρρότυπα Ρειραματικά Σχολεία.  

Αιτιςεισ απόςπαςθσ που τυχόν υποβάλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω 
περιπτϊςεων δεν κα γίνονται δεκτζσ. 

 
4. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΟΣΡΑΣΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΤΕΘΟΥΝ 

 
Επειδι δεν ζχουν ολοκλθρωκεί οι διαδικαςίεσ μετακζςεων Ρρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και προκειμζνου να πραγματοποιθκοφν ζγκαιρα οι 
αποςπάςεισ, για τουσ εκπαιδευτικοφσ που υπζβαλαν αίτθςθ μετάκεςθσ κα ιςχφςουν τα 
κάτωκι: 

 
Μετά τθν ζκδοςθ των αποφάςεων μετάκεςθσ και των δφο βακμίδων κα δοκεί θ 

δυνατότθτα μόνο ςε όςουσ εξ αυτϊν μετατεκοφν να υποβάλουν αίτθςθ ανάκλθςθσ τθσ 
αίτθςθσ απόςπαςθσ ι αίτθςθ τροποποίθςθσ των προτιμιςεων τουσ εντόσ τριϊν (3) θμερϊν 
από τθν ζκδοςθ των αποφάςεων.  

Επιςθμαίνεται όμωσ ότι: 

 θ αίτθςθ τροποποίθςθσ αφορά μόνο ςτισ προτιμιςεισ των ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ και 
ΟΧΙ ςτθν επιλογι φορζα απόςπαςθσ, 

 θ αίτθςθ αυτι κα μπορεί να γίνει δεκτι ΜΟΝΟ ςτθν Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ που 
υποβλικθκε θ αρχικι αίτθςθ απόςπαςθσ και 

 αυτονόθτο είναι ότι, εάν ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτισ προτιμιςεισ απόςπαςθσ θ 
περιοχι ςτθν οποία κα μετατεκεί ο/θ εκπαιδευτικόσ, θ ςυγκεκριμζνθ προτίμθςθ 
κα διαγράφεται από τθν αίτθςθ απόςπαςθσ. 

 
 
5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΑΡΟΣΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 
Μετά τθν ανακοίνωςθ των αποςπάςεων οι εκπαιδευτικοί Ρρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ δφνανται να υποβάλουν ςε οποιαδιποτε Δ/νςθ 
Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ αντίςτοιχα ζνςταςθ επί των αποτελεςμάτων, 
αναφζροντασ ςυνοπτικά και με ςαφινεια τουσ λόγουσ υποβολισ τθσ, κακϊσ και αιτιςεισ 
επανεξζταςθσ.  

Για τισ ενςτάςεισ και τισ αιτιςεισ αυτζσ ορίηεται αποκλειςτικι προκεςμία υποβολισ 
δφο (2) θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ ανακοίνωςθσ των αποςπάςεων, για λόγουσ δθμοςίου 
ςυμφζροντοσ, προκειμζνου με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ να μθν δθμιουργθκεί 
πρόβλθμα ςτθν εφρυκμθ λειτουργία των ςχολείων.  

Με ευκφνθ των Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ οι ενςτάςεισ κα πρζπει να διαβιβαςτοφν 
άμεςα ςτα αρμόδια τμιματα τθσ Κ.Υ. του ΥΡΑΙΘ με ΦΑΞ ι θλεκτρονικό ταχυδρομείο (αφοφ 
ψθφιοποιθκοφν ςε μορφι  pdf) και ταχυδρομικά. 

Αντίκετα οι αιτιςεισ επανεξζταςθσ κα παραμείνουν ςτισ Δ/νςεισ Εκπαίδευςθσ και 
κα δοκοφν οδθγίεσ για τον τρόπο καταχϊριςισ τουσ ςτο Ολοκλθρωμζνο Θλεκτρονικό 
Σφςτθμα Συλλογισ και Διαχείριςθσ Αιτιςεων Απόςπαςθσ. 

Οι αιτιςεισ που κα υποβάλλονται απευκείασ ςτθν Κ.Υ. του Υ.ΡΑΙ.Θ. δε κα 
λαμβάνονται υπόψθ. 
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6. ΑΡΟΣΡΑΣΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ 
 
Δίνεται θ δυνατότθτα ςε εκπαιδευτικοφσ των κλάδων ΡΕ05, ΡΕ06, ΡΕ07, ΡΕ08, 

ΡΕ11, ΡΕ16, ΡΕ19-20 και ΡΕ32 δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που επικυμοφν να 
αποςπαςτοφν ςε ςχολεία τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ να περιλάβουν ςτθν αίτθςι τουσ 
και τθν επιλογι «Επικυμϊ απόςπαςθ και ςε πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ». Στθν περίπτωςθ 
αυτι, επειδι τα ΡΥΣΔΕ και ΡΥΣΡΕ ςυμπίπτουν, θ αναγραφι ςυγκεκριμζνου ΡΥΣΔΕ 
προτίμθςθσ κα λαμβάνεται και ωσ αίτθςθ ςτο αντίςτοιχο ΡΥΣΡΕ. 

 
7. ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΟΣΡΑΣΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 
Για τθν Συνεξζταςθ αιτιςεων εκπαιδευτικϊν ιςχφουν τα παρακάτω:  

7.1. Το πεδίο «ςυνεξζταςθ» ςυμπλθρϊνεται μόνο αν και οι δυο ςφηυγοι είναι 
εκπαιδευτικοί τθσ ίδιασ βακμίδασ εκπαίδευςθσ. Εφόςον ςυμπλθρωκεί ωσ επάγγελμα θ 
επιλογι «Εκπαιδευτικόσ», τότε παρζχεται θ δυνατότθτα ςυνεξζταςθσ των αιτιςεων των 
ςυηφγων και επομζνωσ απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ του Αρικμοφ Μθτρϊου του/τθσ ςυηφγου 
εκπαιδευτικοφ. Στο ζντυπο ζχουν τθν δυνατότθτα να ςυμπλθρϊςουν μζχρι και 5 
ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ για τα οποία επικυμοφν ςυνεξζταςθ.   

7.2. Συνεξζταςθ ςθμαίνει ότι οι αιτιςεισ απόςπαςθσ των εκπαιδευτικϊν εξετάηονται 
ταυτόχρονα.  

Επιςθμαίνουμε, αν ζχουν δθλϊςει και οι δφο ότι επικυμοφν ςυνεξζταςθ για το 
ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ Α και ο ζνασ από τουσ δφο εκπαιδευτικοφσ ζχει τθν απαιτοφμενθ 
μοριοδότθςθ για να αποςπαςτεί ςε αυτό και ο άλλοσ όχι, τότε κανζνασ από τουσ δφο δεν κα 
αποςπαςτεί ςτο ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ Α.  

Αν οι δυο εκπαιδευτικοί διακζτουν διαφορετικά μόρια μεταξφ τουσ και ζχουν 
επιλζξει να αποςπαςτοφν ςτα ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ Α και Β κατά ςειρά, τότε κα αποςπαςτοφν 
ςυνεξεταηόμενοι ςτο ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ ςτο οποίο μπορεί να αποςπαςτεί εκείνοσ με τα 
λιγότερα μόρια, προκειμζνου να αποςπαςτοφν και οι δυο μαηί. 

7.3. Να ςθμειωκεί δε ότι για να ςυνεξεταςτοφν δφο αιτιςεισ πρζπει και οι δφο 
εκπαιδευτικοί να ζχουν ςυμπλθρϊςει ςτισ επιλογζσ περιοχϊν απόςπαςθσ τισ αντίςτοιχεσ 
περιοχζσ με τθν κατάλθξθ «Συνεξζταςθ» για το ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ που επικυμοφν με τθν ίδια 
ςειρά και ςτισ δφο ςυνεξεταηόμενεσ αιτιςεισ. Αν μόνο ο ζνασ εκπαιδευτικόσ ζχει επιλζξει 
τθν περιοχι ςυνεξζταςθσ, τότε θ ςυνεξζταςθ προφανϊσ δε κα ικανοποιθκεί. Οι 
εκπαιδευτικοί ζχουν τθν δυνατότθτα να δθλϊςουν τα ίδια (μζχρι 5) ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ είτε με 
είτε χωρίσ ςυνεξζταςθ. Θ ςειρά με τθν οποία κα δθλωκεί το ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ με τθ 
ςυνεξζταςθ και το ίδιο ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ χωρίσ τθ ςυνεξζταςθ, κακορίηει και τθ ςειρά με τθν 
οποία κα εξεταςτεί  θ αίτθςθ του εκπαιδευτικοφ γι’ αυτό το ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ.  

ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ 

Α. ΣΥΖΥΓΟΣ: 

Α/Α ΛΕΚΤΙΚΟ ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ  ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ 

1. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΝΑΙ 

2 ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   

3 ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΝΑΙ 

4 ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   

5 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ  ΝΑΙ 

6 ΡΙΕΙΑ   

 
Β. ΣΥΖΥΓΟΣ: 
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Α/Α ΛΕΚΤΙΚΟ ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ  ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ 

1. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΝΑΙ 

2 ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   

3 ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΝΑΙ 

4 ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   

5 ΣΕΕΣ   

6 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ  ΝΑΙ 

 
 Θ ςειρά επιλογισ ςυνεξετάςεων είναι θ ίδια. 
 Και οι δφο εκπαιδευτικοί ζχουν επιλζξει τισ περιοχζσ Ανατ. και Δυτ. 

Θεςςαλονίκθσ εκτόσ από ςυνεξζταςθ και ωσ μεμονωμζνεσ ϊςτε ςε 
περίπτωςθ που δεν αποςπαςτοφν και οι δφο, να μπορεί θ αίτθςθ του 
κακενόσ να εξεταςτεί χωριςτά, για να μθν αποκλειςτεί θ περίπτωςθ που 
κάποιοσ μποροφςε με τα μόριά του να αποςπαςτεί εκεί.  

 Τθ Χαλκιδικι επζλεξαν ωσ ςυνεξζταςθ μόνο. 
 Και οι δφο ζχουν επιπλζον και ξεχωριςτζσ προτιμιςεισ: ο πρϊτοσ για Ριερία 

και ο δεφτεροσ για Σζρρεσ. Αν ο δεφτεροσ αποςπαςτεί ςτισ Σζρρεσ θ 
ςυνεξζταςθ τθσ Χαλκιδικισ ακυρϊνεται.  

  

Επιςθμαίνουμε ότι θ ςειρά και ο αρικμόσ των μθ ςυνεξεταηόμενων ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ 
που κα δθλωκοφν από τουσ δφο εκπαιδευτικοφσ δεν είναι απαραίτθτο να είναι τα ίδια. 
Δζςμευςθ υπάρχει μόνο για τα ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ που κα ςυνεξεταςτοφν, τα οποία πρζπει να 
υπάρχουν και ςτισ 2 αιτιςεισ με τθν ίδια ςειρά. 

 
7.4. Η ικανοποίηςη τησ αίτηςησ ςυνεξζταςησ ςε ζνα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ δε ςυνεπάγεται 

και τοποθζτηςη από το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εντόσ τησ ίδιασ πόλεωσ ή τησ ίδιασ περιοχήσ. (Για 
παράδειγμα το ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ Μαγνθςίασ περιλαμβάνει όχι μόνο το Βόλο αλλά και το νθςί 
τθσ Σκοπζλου, επομζνωσ ςε περίπτωςθ απόςπαςθσ και των δφο ςυηφγων εκπαιδευτικϊν 
ςτο ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ Μαγνθςίασ θ τοποκζτθςθ ενδζχεται να μθ γίνει ςτθν ίδια πόλθ / διμο / 
περιοχι). 

ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   ΓΓΓ’’’       

ΑΑΑΡΡΡΟΟΟΣΣΣΡΡΡΑΑΑΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ    ΕΕΕΚΚΚΡΡΡΑΑΑΙΙΙΔΔΔΕΕΕΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΑΑΑΡΡΡΟΟΟ   ΡΡΡΥΥΥΣΣΣΡΡΡΕΕΕ///ΡΡΡΥΥΥΣΣΣΔΔΔΕΕΕ      

ΣΣΣΕΕΕ   ΡΡΡΥΥΥΣΣΣΡΡΡΕΕΕ///ΡΡΡΥΥΥΣΣΣΔΔΔΕΕΕ     

   

Α. ΑΡΟΣΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΙΤΗΙΑ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

1. ΤΟΡΟΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Για τισ αποςπάςεισ από ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ ςε ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ, λαμβάνονται υπόψθ τα εξισ 
κριτιρια: 

1) θ ςυνολικι υπθρεςία, που αποτιμάται κλιμακωτά ωσ ακολοφκωσ: 
α) μία (1) μονάδα  για κάκε ζτοσ από 1  ζωσ και 10 ζτθ υπθρεςίασ 
β) 1,5 μονάδεσ για κάκε ζτοσ από 10 ζτθ και άνω ζωσ και 20 ζτθ 
γ)  δφο (2) μονάδεσ για κάκε ζτοσ υπθρεςίασ από 20 ζτθ και άνω   

2) θ ςυνυπθρζτθςθ, που αποτιμάται με δζκα (10) μονάδεσ,  
3) θ εντοπιότθτα, που αποτιμάται με τζςςερισ (4) μονάδεσ,   
4) οι οικογενειακοί λόγοι, που αποτιμϊνται ωσ εξισ: 

 Οι ζγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τζςςερισ (4) μονάδεσ.  
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Κδιο αρικμό μονάδων λαμβάνουν και  οι διαηευγμζνοι ι ςε διάςταςθ γονείσ 
εκπαιδευτικοί ςτουσ οποίουσ ζχει ανατεκεί νόμιμα θ επιμζλεια άγαμων ανιλικων ι 
ςπουδαηόντων παιδιϊν (φυςικϊν, κετϊν ι αναγνωριςμζνων). 

 Οι εκπαιδευτικοί ςε χθρεία λαμβάνουν δϊδεκα (12) μονάδεσ αν ζχουν παιδί που 
είναι άγαμο ανιλικο ι ςπουδάηει, άλλωσ λαμβάνουν τζςςερισ (4) μονάδεσ.  

 Οι άγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν ζξι (6) μονάδεσ, εφόςον ζχουν παιδί που είναι 
άγαμο ανιλικο ι ςπουδάηει. 

 Μονάδεσ τζκνων λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ωσ εξισ: πζντε (5) μονάδεσ για το 
πρϊτο, ζξι (6) για το δεφτερο και οκτϊ (8) για το τρίτο παιδί (φυςικό, κετό ι 
αναγνωριςμζνο) και δζκα (10) μονάδεσ για κάκε ζνα από τα υπόλοιπα παιδιά, 
εφόςον αυτά είναι άγαμα ανιλικα ι ςπουδάηουν.  

 

ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΩ ΚΙΤΗΙΩΝ 
 

Θ ζννοια των ανωτζρω τεςςάρων (4) κριτθρίων, με επιφφλαξθ των όςων παρακάτω 
διευκρινίηουμε,  ταυτίηεται εννοιολογικά με αυτι των μετακζςεων. Τα κριτιρια αυτά όμωσ 
διαφοροποιοφνται ωσ προσ τουσ ςυντελεςτζσ που αποδίδουν το ςφνολο των μονάδων κάκε 
εκπαιδευτικοφ κατά τα ανωτζρω, λόγω του διαφορετικοφ χαρακτιρα των αποςπάςεων, και 
επομζνωσ κα προκφψει διαφορετικι μοριοδότθςθ για τισ αποςπάςεισ από εκείνθ των 
μετακζςεων για κάκε εκπαιδευτικό. 

Ζτςι κα ιςχφουν γενικά τα όςα αναφζρονται ςτισ αρικμ. 59755/Δ1/15-04-2014              
και 59747/Δ2/15-04-2014 αντίςτοιχεσ εγκυκλίουσ των μετακζςεων Α/κμιασ και Β/κμιασ 
Εκπαίδευςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα όςα παρακάτω διευκρινιςτικά αναφζρονται για κάκε 
κριτιριο: 

 
Ι.  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ 

Επειδι ο χρόνοσ ςυνολικισ υπθρεςίασ είναι ο ίδιοσ με τον κατά τθν ζννοια του 
χρόνου των μετακζςεων και πρζπει να ταυτίηεται με αυτόν, ςτθν περίπτωςθ που οι 
εκπαιδευτικοί ζχουν υποβάλλει αίτθςθ μετάκεςθσ να αναγράφουν και ςτθν αίτθςθ 
απόςπαςθσ το ακριβζσ χρονικό διάςτθμα χρόνου που αναφζρεται ςτθν αίτθςθ μετάκεςθσ, 
εννοείται επικαιροποιθμζνο κατά το τρζχον ζτοσ ςτθν περίπτωςθ που υποβλικθκαν 
αιτιςεισ μετάκεςθσ τα προθγοφμενα ζτθ.  

Σε διαφορετικι περίπτωςθ πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτισ οδθγίεσ τθσ 
εγκυκλίου των μετακζςεων για τον υπολογιςμό του χρόνου των προχπθρεςιϊν, κάτι που 
οπωςδιποτε ςυνιςτά προςεκτικό ζλεγχο του φακζλου των εκπαιδευτικϊν, ϊςτε να υπάρξει 
ςφγκλιςθ ςτο χρόνο που κα αναφζρουν ςτθ χειρόγραφθ αίτθςι τουσ οι εκπαιδευτικοί και 
ςτον χρόνο που κα προκφψει από τον ζλεγχο τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ. 

 
ΙΙ. ΣΥΝΥΡΗΕΤΗΣΗ 

α) Οι μονάδεσ ςυνυπθρζτθςθσ λαμβάνονται για όλο το ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ (ζνα), όπου 
υπθρετεί οργανικά (όχι με απόςπαςθ) ι εργάηεται ο/θ ςφηυγοσ κατά το τελευταίο ζνα (1) 
ζτοσ (1), ςτο όποιο δφναται να περιλθφκοφν και διαςτιματα ανεργίασ επιδοτοφμενθσ ι μθ. 
Θ προχπόκεςθ του ενόσ ζτουσ ςτο κατά περίπτωςθ ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ πρζπει να ςυντρζχει κατά 
τισ θμερομθνίεσ υποβολισ των αιτιςεων απόςπαςθσ. 

β) Δεν απαιτείται ενεργόσ ςφμβαςθ εργαςίασ κατά τθν υποβολι των αιτιςεων, αλλά 
κα πρζπει κατά το τελευταίο ζτοσ να ζχουν εργαςτεί ζςτω και μία (1) θμζρα εντόσ του 
ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ που ηθτείται θ ςυνυπθρζτθςθ. Επομζνωσ οι εκπαιδευτικοί δεν κα λαμβάνουν 
μονάδεσ ςυνυπθρζτθςθσ όταν κατά τθ διάρκεια ολόκλθρου του τελευταίου ζτουσ οι 
ςφηυγοί τουσ βρίςκονταν ςε ανεργία (επιδοτοφμενθ ι μθ). 
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γ) Ρροκειμζνου για τουσ/τισ ςυηφγουσ εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν με κθτεία, οι 
μονάδεσ ςυνυπθρζτθςθσ λαμβάνονται για το ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ που υπθρετεί ο/θ ςφηυγοσ και 
όχι για το ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ που είναι θ οργανικι τουσ.  

δ) Για τα μόρια ςυνυπθρζτθςθσ με ςφηυγο εκπαιδευτικό, λαμβάνεται υπόψθ και θ 
εργαςία τουσ ωσ αναπλθρωτϊν ι ωρομιςκίων με τθν προχπόκεςθ ότι το διάςτθμα 
εργαςίασ ι ανεργίασ τουσ ιταν ςτο ίδιο ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ. 

ε) Θ ςυνυπθρζτθςθ για τισ πόλεισ τθσ Ακινασ και τθσ Θεςςαλονίκθσ 
αντιμετωπίηεται ενιαία, με βάςθ τισ Νομαρχίεσ για τθν Ακινα και το Νομό αντίςτοιχα για τθ 
Θεςςαλονίκθ, όπωσ διαμορφϊκθκαν ςφμφωνα τισ διατάξεισ του άρκρ. 1 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α’). Οι εκπαιδευτικοί επομζνωσ που ζχουν ςυνυπθρζτθςθ ςε ζνα 
ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ από τα Α, Β, Γ, ι Δϋ Ακινασ λαμβάνουν ςυνυπθρζτθςθ ςε όλα τα 
προαναφερόμενα ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ  και όςοι ζχουν ςυνυπθρζτθςθ είτε ςτθν Ανατ. είτε ςτθ 
Δυτ. Θεςςαλονίκθ λαμβάνουν ςυνυπθρζτθςθ και για τα δφο ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ του Ν. 
Θεςςαλονίκθσ. 

ΙΙΙ. ΕΝΤΟΡΙΟΤΗΤΑ 

Θ εντοπιότθτα ςτισ αποςπάςεισ προςδιορίηεται με βάςθ τθν αντίςτοιχθ κεϊρθςθ 
των μετακζςεων με διαφοροποίθςθ μόνο ωσ προσ το ότι αυτι ιςχφει για όλθ τθ Δ/νςθ 
(ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ). 

ΙV. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 

Οι εκπαιδευτικοί δικαιοφνται μόρια για τα τζκνα τουσ τα οποία φοιτοφςαν κατά το 
ςχολικό ζτοσ 2013-2014 ςτθ Γ’  Λυκείου, μολονότι ενδζχεται να ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο 
ζτοσ και δεν φοιτοφν ακόμθ ςε κάποια ανϊτερθ ι ανϊτατθ δθμόςια ςχολι. 

 

5) Σοβαροί λόγοι υγείασ:  

α. των ίδιων των εκπαιδευτικϊν, των παιδιϊν ι των ςυηφγων τουσ (μονάδεσ 5 για 
ποςοςτό αναπθρίασ 50-66%, μονάδεσ 20 για ποςοςτό 67-79% και μονάδεσ 30 για ποςοςτό 
80% και άνω), 

β. των γονζων τουσ που είναι δθμότεσ από διετίασ και διαμζνουν ςε διμο τθσ 
περιοχισ όπου ηθτείται θ απόςπαςθ, (μονάδα 1 για ποςοςτό αναπθρίασ 50-66% και 
μονάδεσ 3 για ποςοςτό 67% και άνω),  

γ. αδελφϊν τουσ με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω, εφόςον ζχουν με δικαςτικι 
απόφαςθ τθν επιμζλειά τουσ (μονάδεσ 5). 

ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Για τθν απόδειξθ του ποςοςτοφ αναπθρίασ των τριϊν ωσ άνω 
περιπτϊςεων απαιτείται εν ιςχφ γνωμάτευςθ πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ 
υγειονομικισ επιτροπισ ι Κζντρου Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Ρ.Α.), που εκδίδεται 
βάςει του Ενιαίου Κανονιςμοφ Ρροςδιοριςμοφ Ροςοςτοφ Αναπθρίασ, όπωσ ιςχφει κάκε 
φορά (άρκρο 7 του ν. 3863/2010). 

ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Για τισ τρεισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ των ςοβαρϊν λόγων 
υγείασ θ μοριοδότθςθ δεν γίνεται προςκετικά εντόσ τθσ ίδιασ κατθγορίασ ςτθν περίπτωςθ 
που ςυντρζχει λόγοσ μοριοδότθςθσ ςε περιςςότερα του ενόσ ςυγγενικά άτομα.  

δ) θ κεραπεία για εξωςωματικι γονιμοποίθςθ (μονάδεσ 3). Τθ μοριοδότθςθ αυτι 
λαμβάνουν και οι ςφηυγοι των εκπαιδευτικϊν. 

Για τθν απόδειξθ του κριτθρίου αυτοφ απαιτείται βεβαίωςθ από Ειδικό Κζντρο 
Εξωςωματικισ Γονιμοποίθςθσ δθμόςιου ι ιδιωτικοφ. 

6) Λοιποί λόγοι 
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Οι ςπουδζσ του εκπαιδευτικοφ (μεταπτυχιακζσ ι για απόκτθςθ άλλου τίτλου 
Ρανεπιςτθμίου ι ΤΕΙ) ςε ςχολι που εδρεφει ςε διαφορετικι περιοχι από αυτιν όπου 
ανικει οργανικά (μονάδεσ 2). Οι μονάδεσ αυτζσ χορθγοφνται για το ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ που 
βρίςκεται θ ςχολι που φοιτά ο εκπ/κόσ. Για ςπουδζσ ςτο Ελλθνικό Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο 
(Ε.Α.Ρ.) δε χορθγοφνται οι εν λόγω μονάδεσ. 

2. ΑΡΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΡΟΥ ΘΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ 
ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΩ 

Τόςο οι αιτιςεισ όςο και τα δικαιολογθτικά -όπου αυτά απαιτοφνται- για τθν 
απόδειξθ των ανωτζρω κριτθρίων (ςυνολικισ υπθρεςίασ, ςυνυπθρζτθςθσ, εντοπιότθτασ, 
οικογενειακϊν λόγων και ςοβαρϊν λόγων υγείασ) κα διαβιβαςτοφν από τισ Δ/νςεισ 
υποβολισ των αιτιςεων ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ ςτθν οποία ανικουν οργανικά οι 
εκπαιδευτικοί, ϊςτε να ςυνεκτιμθκοφν με τα υπόλοιπα ςτοιχεία που υπάρχουν ςτουσ 
ατομικοφσ φακζλουσ τουσ και να ελεγχκεί τελικϊσ θ ορκότθτα των υποβλθκειςϊν 
αιτιςεων.  

Σϋ αυτό κακίςταται ςαφζσ ότι υπεφκυνοι για τον τελικό ζλεγχο, προκειμζνου να 
γίνει ορκι αποτίμθςθ των μονάδων βάςει των οποίων και κα γίνουν οι αποςπάςεισ, είναι οι 
Διευκυντζσ των Διευκφνςεων Ρρωτοβάκμιασ/Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτα οποία 
ανικουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί. 
 

ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ 
Ι. Οι αιτιςεισ αυτζσ δε κα διαβιβαςτοφν ςτισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ του 

Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων. 

ΙΙ. Σχετικά με τθν αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ των δικαιολογθτικϊν εφιςτοφμε τθν 
προςοχι ςτουσ Διευκυντζσ και ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ Γραφείων Α/κμιασ και Β/κμιασ 
Εκπαίδευςθσ ότι -όπου προβλζπεται αυτι- πρζπει οπωςδιποτε να γίνεται από τθν 
υπθρεςία. 

Β. ΑΡΟΣΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΡΟΤΕΑΙΟΤΗΤΑ 

 Επειδι οι αποςπάςεισ ζχουν, ςφμφωνα και με τισ διατάξεισ που υλοποιοφνται, 
κοινωνικοκεντρικό και ανκρωποκεντρικό χαρακτιρα με γνϊμονα πάντα τθν εφρυκμθ 
λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων, οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω κατθγοριϊν 
αποςπϊνται από ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ ςε ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ, ςυγκρινόμενοι μόνο μεταξφ τουσ, κατά 
ςειρά προτεραιότθτασ ωσ ακολοφκωσ: 

α) Πςοι ανικουν ςε ειδικι κατθγορία μετάκεςθσ.  

Διευκρινίηουμε για τθν κατθγορία αυτι τα ακόλουκα: 

(1) Ρζραν των αναφερομζνων αςκενειϊν ςτο άρκρο 13 του Ρ.Δ. 50/96 επιπρόςκετα 
ςε ειδικι κατθγορία μετάκεςθσ ανικουν και οι εκπαιδευτικοί που πάςχουν από: 

 δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία (Άρκρο 17 του N. 
3402/2005 ΦΕΚ 258 17/10/2005), 

 ςκλήρυνςη κατά πλάκασ (Ραρ. 8 του άρκρου 1 του Ν.3194/03 ΦΕΚ 227/Α), 

 Ε. Hodgkin, no Hodgkin και Willebrand (αρικμ. 19 Απόφαςθ τθσ 
217θσ/18.9.08 Ολομζλειασ του Κεντρικοφ Συμβουλίου Υγείασ (ΚΕ.Σ.Υ.) τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Υγείασ του Υπουργείου Υγείασ)  

(2) Στθν ειδικι κατθγορία μετάκεςθσ υπάγονται και οι πολφτεκνοι κακϊσ και οι 
εκπ/κοί που τυγχάνουν γονείσ δφο (2) αναπιρων τζκνων, με ποςοςτό αναπθρίασ 
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67%, κακϊσ εξομοιϊνονται με τουσ πολυτζκνουσ (άρκρο 52, του ν. 4115/2013 
(Αϋ24). 

(3) Ρροκειμζνου για απόςπαςθ με υπαγωγι ςε ειδικι κατθγορία αρκεί γνωμάτευςθ 
πρωτοβάκμιασ υγειονομικισ επιτροπισ και όχι αποκλειςτικά δευτεροβάκμιασ ι 
Κ.Ε.Ρ.Α., όπωσ απαιτείται με το νομικό πλαίςιο των μετακζςεων.  

β) Είναι ςφηυγοι ςτρατιωτικϊν των Ενόπλων Δυνάμεων, ζνςτολου προςωπικοφ τθσ 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, του Ρυροςβεςτικοφ και Λιμενικοφ Σϊματοσ, τθσ ΕΥΡ κακϊσ και 
του προςωπικοφ των Καταςτθμάτων Κράτθςθσ (παρ. 1 του άρκρου 21 ν. 2946/2001 ΦΕΚ 
224/8-10-2001 τ.Αϋ όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 91 του ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α’ 74) και 
παρ. 4, άρκρο 17 του Ν.3649/2008 (ΦΕΚ. 39, τ. Α)ϋ. 

Διευκρινίηουμε ςχετικά με τισ αιτιςεισ των ςυηφγων ςτρατιωτικϊν ότι εάν αυτοί 
βρίςκονται υπό μετακίνθςθ και δεν είναι γνωςτόσ ο τόποσ εργαςίασ τουσ, δε κα υποβλθκεί 
αίτθςθ από τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ με τισ κακοριςκείςεσ διαδικαςίεσ τθσ παροφςθσ 
εγκυκλίου. Θ αίτθςθ όμωσ δφναται να υποβάλλεται χειρόγραφα μόλισ καταςτεί γνωςτόσ ο 
τόποσ μετακίνθςθσ και κα εξετάηεται από τθν υπθρεςία ςε ςχζςθ και με τισ λοιπζσ αιτιςεισ 
που κα υπάρχουν και ςτο πλαίςιο φπαρξθσ λειτουργικϊν αναγκϊν των ςχολικϊν μονάδων. 

γ) Είναι εκλεγμζνοι περιφερειακοί ςφμβουλοι, διμαρχοι, δθμοτικοί ςφμβουλοι, 
πρόεδροι και μζλθ των δθμοτικϊν και τοπικϊν κοινοτιτων ι εκπρόςωποι τοπικϊν 
κοινοτιτων (άρκρο 93 παρ. 7 του Ν.3852/2010, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 7 
παρ. 2 του Ν.4071/2012, άρκρο 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010 και άρκρο 46 παρ. 7 του Ν. 
2413/1996). 

Επειδι οι αποςπάςεισ γίνονται για το διδακτικό ζτοσ που άρχεται από 1-9-2014, 
θμερομθνία που ξεκινά θ κθτεία των ανωτζρω, ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία των κατά ςτθ 
ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ των κατά προτεραιότθτα αποςπάςεων είναι αυτονόθτο ότι 
υπάγονται όςοι εκλζχκθκαν ςτισ δθμοτικζσ και περιφερειακζσ εκλογζσ 2014 και κα πρζπει 
προκειμζνου να ενταχκοφν ςτθν κατθγορία αυτι να προςκομίςουν τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά που κα αποδεικνφουν τθν εκλογι τουσ. 

δ) Είναι ςφηυγοι δικαςτικϊν λειτουργϊν και ςφηυγοι του κφριου προςωπικοφ του  
ΝΣΚ (παρ. 3, άρκρου  47 ν. 2304/95, παρ. 3 άρκρου 50 ν.1756/1988 όπωσ αντικαταςτάκθκε 
με τθν παρ.1 του άρκρου 94 ν.4055/2012 και παρ. 20, άρκρου 19 ν.2386/1996). 

             ε) Είναι ςφηυγοι μελϊν ΔΕΡ (άρκρο 44Α παρ. 12α του ν. 4115/2013). 
 

ΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωςθ που δε δθλωκεί ωσ πρϊτθ προτίμθςθ το ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ 
που υφίςταται θ ςυνυπθρζτθςθ δεν ιςχφει θ κατά προτεραιότθτα απόςπαςθ. 

Στισ ανωτζρω περιπτϊςεισ β, γ, δ και ε κατά προτεραιότθτα αποςπάςεων, αν δεν 
υπάρχουν λειτουργικά κενά ςτθν περιοχι όπου ςυντρζχει ο λόγοσ τθσ κατά 
προτεραιότθτα απόςπαςθσ, θ απόςπαςθ δφναται να πραγματοποιείται ςε όμορθ αυτισ 
περιοχι. Γι’ αυτό εφιςτοφμε τθν προςοχι να δθλϊνονται και περιοχζσ όμορεσ τθσ 
περιοχισ πρϊτθσ προτίμθςθσ. 

 
 

2. ΑΡΟΣΤΟΛΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ  
ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΟΣΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΡΟΤΕΑΙΟΤΗΤΑ 

Οι αιτιςεισ μαηί με τα δικαιολογθτικά των εκπαιδευτικϊν που κζλουν να υπαχκοφν 
ςτθν κατθγορία των κατά προτεραιότθτα αποςπάςεων κα πρζπει απαραίτθτα, αφοφ γίνει 
ζλεγχοσ ωσ προσ τα λοιπά ςτοιχεία από τουσ φακζλουσ των εκπαιδευτικϊν ςτισ οργανικζσ 
κζςεισ τουσ, όπου τθρείται και ο φάκελόσ τουσ, να διαβιβαςτοφν ςτισ αρμόδιεσ 
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Διευκφνςεισ Ρροςωπικοφ Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ –Τμιματα Γ’ 
αντίςτοιχα– τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, ϊςτε 
αφενόσ μεν να γίνει ζλεγχοσ των ςτοιχείων, αφετζρου δε να εξεταςτεί θ υπαγωγι ι μθ των 
εκπαιδευτικϊν ςε ειδικι κατθγορία από τα αρμόδια κεντρικά υπθρεςιακά ςυμβοφλια. 

   

   

ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   ΔΔΔ’’’   

ΛΛΛΟΟΟΙΙΙΡΡΡΕΕΕΣΣΣ    ΑΑΑΡΡΡΟΟΟΣΣΣΡΡΡΑΑΑΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ   

 
1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία. 

Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ απόςπαςθσ ςτα Μουςικά Σχολεία ζχουν: 
α) Οι εκπαιδευτικοί γενικϊν ειδικοτιτων, οι οποίοι κα ζχουν ςυμπλθρϊςει πενταετι 

τουλάχιςτον διδακτικι υπθρεςία ςτα ςχολεία τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων (ωσ μόνιμοι, αναπλθρωτζσ ι 
ωρομίςκιοι) ζωσ 31 Αυγοφςτου 2014.  

 
β) Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ μουςικισ παιδείασ(ΡΕ16- ΤΕ16)  

οι οποίοι ζχουν τουσ παρακάτω κατά μάκθμα αναφερόμενουσ τίτλουσ ςπουδϊν και 
πενταετι τουλάχιςτον διδακτικι υπθρεςία ςτα ςχολεία τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων(ωσ μόνιμοι, αναπλθρωτζσ ι 
ωρομίςκιοι) ζωσ 31 Αυγοφςτου 2014: 
 

 Ι. Μάκθμα των Θεωρθτικϊν τθσ Μουςικισ (Μουςικι κεωρία και πράξθ): 
Ρτυχίο αντίςτιξθσ ι φοφγκασ ι δίπλωμα ςφνκεςθσ. Τεκμθριωμζνθ εναςχόλθςθ με το 

προσ διδαςκαλία αντικείμενο τουλάχιςτον πζντε ετϊν. 
 ΙΙ. Μάκθμα τθσ Ελλθνικισ Ραραδοςιακισ Μουςικισ: 

  Δίπλωμα Βυηαντινισ Εκκλθςιαςτικισ Μουςικισ. Τεκμθριωμζνθ εναςχόλθςθ με το 
προσ διδαςκαλία  αντικείμενο τουλάχιςτον πζντε ετϊν. 

 ΙΙΙ. Μάκθμα τθσ Διεφκυνςθσ Χορωδιακϊν και Ορχθςτρικϊν Συνόλων: 
Τίτλοι ςπουδϊν αντιςτοίχου ειδικότθτασ τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, 

αναγνωριςμζνοι από το  Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α/ ΔΟΑΤΑΡ. Αν δεν υπάρχουν υποψιφιοι με τα 
παραπάνω τυπικά προςόντα είναι δυνατό να προτακοφν κατά τθν κρίςθ τθσ 
καλλιτεχνικισ επιτροπισ, εκπαιδευτικοί που ζχουν τα προβλεπόμενα τυπικά προςόντα 
του αντικειμζνου «Θεωρθτικά τθσ Μουςικισ» και τεκμθριωμζνθ εναςχόλθςθ με το προσ 
διδαςκαλία αντικείμενο τουλάχιςτον πζντε ετϊν. 

 IV. Μάκθμα των Ευρωπαϊκϊν Μουςικϊν Οργάνων: 
Δίπλωμα ι πτυχίο του ςχετικοφ οργάνου. Τεκμθριωμζνθ εναςχόλθςθ με το προσ 

διδαςκαλία αντικείμενο τουλάχιςτον πζντε ετϊν. 
 V. Μάκθμα των Ραραδοςιακϊν Μουςικϊν Οργάνων: 

Δίπλωμα Βυηαντινισ Εκκλθςιαςτικισ Μουςικισ. Τεκμθριωμζνθ γνϊςθ- εναςχόλθςθ 
με το παραδοςιακό όργανο τουλάχιςτον πζντε ετϊν. 

 
γ) Κακθγθτζσ μουςικισ, οι οποίοι διορίςτθκαν ςε Μουςικά ςχολεία, ζχουν δικαίωμα 

υποβολισ αίτθςθσ απόςπαςθσ για άλλο μουςικό ςχολείο, εφόςον ζχουν υπθρετιςει τθν 
κατεχόμενθ οργανικι κζςθ, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά όλων των ανωτζρω. 

 

ΕΡΙΣΗΜΑΝΣH Ι:  Οι εκπαιδευτικοί μποροφν να ηθτιςουν απόςπαςθ μόνον για τα ςχολεία 
ςτα οποία είχαν τθ δυνατότθτα να τοποκετθκοφν βάςει των προςόντων τουσ κατά το 
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διοριςμό τουσ, και ςυνεπϊσ όςοι  εκπ/κοί μουςικισ παιδείασ ζχουν διοριςτεί και 
τοποκετθκεί αποκλειςτικά ςε Μουςικά Σχολεία βάςει ςυγκεκριμζνων ΦΕΚ  διοριςμοφ, 
μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ απόςπαςθσ μόνο για τα Μουςικά Σχολεία και τουσ 
φορείσ.  
         Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 20 παρ. 7α του 
Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146 Αϋ) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΡΕ16, απόφοιτοι Ωδείου, οι οποίοι 
διορίςτθκαν από το 2006 και μετζπειτα με προχπθρεςία 30μινου και τοποκετικθκαν 
αποκλειςτικά ςε Μουςικά Σχολεία, μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ απόςπαςθσ μόνο για 
τα Μουςικά Σχολεία και τουσ φορείσ. 

 

Πςοι πλθροφν τισ παραπάνω προχποκζςεισ κα πρζπει να υποβάλουν αίτθςθ 
ςυμπλθρϊνοντασ το ειδικό ςυνθμμζνο ζντυπο (όχι θλεκτρονικά) ςτθ Διεφκυνςθ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όπου υπάγεται το ςχολείο, ςτο οποίο ανικουν οργανικά. 
Στθ ςυνζχεια οι αιτιςεισ αυτζσ κα αποςταλοφν από τισ υπθρεςίεσ, ςτισ οποίεσ 
υποβλικθκαν, ςτθ Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Υπουργείου 
Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, το αργότερο μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν θμερομθνία 
λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων απόςπαςθσ.  

Θ αίτθςθ αυτι κα ςυνοδεφεται από αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα, φάκελο 
δικαιολογθτικϊν (και ςτθν περίπτωςθ των ξενόγλωςςων  φωτοαντίγραφα  επικυρωμζνθσ  
μετάφραςθσ  ςτθν ελλθνικι γλϊςςα) για τθν απόδειξθ των απαιτοφμενων προςόντων και 
αναλυτικό πίνακα των δικαιολογθτικϊν αυτϊν. Για τισ επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ και 
βιβλία, αρκεί φωτοαντίγραφο του εξωφφλλου και τθσ πρϊτθσ ςελίδασ. 

 

ΕΡΙΣΗΜΑΝΣH ΙΙ: Τα δικαιολογθτικά, τα οποία  κα ςυνοδεφουν τισ αιτιςεισ απόςπαςθσ για 
τα Μουςικά Σχολεία, κα πρζπει να είναι απολφτωσ ςχετικά με το αντικείμενο το οποίο 
καλοφνται οι προσ απόςπαςθ εκπαιδευτικοί να διδάξουν ςτα Μουςικά Σχολεία ι τθ 
μουςικι και τισ τζχνεσ.  
       Σε περίπτωςθ που ζχει κατατεκεί φάκελοσ με δικαιολογθτικά και βιογραφικό κατά τθ 
διαδικαςία υποβολισ αίτθςθσ μετάκεςθσ ςε Μουςικά Σχολεία για το ςχολ. ζτοσ 2014-
2015 ςφμφωνα με τθν αρικμ. πρωτ. 59747/Δ2/15.04.2014 εγκφκλιο μετακζςεων, δεν κα 
προςκομιςκοφν εκ νζου πλθν τθσ περίπτωςθσ προςκόμιςθσ νζων ςτοιχείων ι 
δικαιολογθτικϊν. 
      Τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά δε κα επιςτρζφονται. 

 
      Οι Διευκφνςεισ κα πρζπει να ελζγχουν τα δικαιολογθτικά και όςα δεν ανταποκρίνονται 
ςτισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ εγκυκλίου κακϊσ και ςτθ διαμόρφωςθ κρίςθσ για τουσ προσ 
απόςπαςθ εκπαιδευτικοφσ, όπωσ απολυτιρια Λυκείου, Στρατοφ, δίπλωμα οδιγθςθσ, 
βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ, που δεν αφοροφν τα Μουςικά  Σχολεία, φωτοτυπίεσ και 
αποκόμματα εφθμερίδων, κα πρζπει να απορρίπτονται και να μθν επιςυνάπτονται ςτισ 
αιτιςεισ απόςπαςθσ. Θα πρζπει επίςθσ να ελζγχεται προςεκτικά θ διδακτικι προχπθρεςία 
ςε ςχολεία Β/κμιασ Εκπ/ςθσ αρμοδιότθτασ ΥΡΑΙΘ, θ δυνατότθτα των εκπαιδευτικϊν για 
απόςπαςθ και τυχόν κωλφματα.  

Θ απόςπαςθ ςτα Μουςικά Σχολεία γίνεται με απόφαςθ Υπουργοφ Ραιδείασ και 
Θρθςκευμάτων. Το Υπθρεςιακό Συμβοφλιο (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), προκειμζνου να γνωμοδοτιςει, 
λαμβάνει υπόψθ τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, τθν επιμόρφωςθ, τθ μετεκπαίδευςθ, τθν 
προθγοφμενθ διδακτικι εμπειρία ςτα Μουςικά Σχολεία, τθν επιςτθμονικι ςυγκρότθςθ και 
γενικά τα αυξθμζνα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα, ενϊ για τουσ εκπαιδευτικοφσ 
μουςικισ παιδείασ ηθτά τθ γνϊμθ τθσ Καλλιτεχνικισ Επιτροπισ Μουςικϊν Σχολείων. 
    Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκφνεςτε ςτο τθλζφωνο: 210 3442235 (κ. 
Αγγ.Φραϊδάκθ).  
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2. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Καλλιτεχνικά Σχολεία  

Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ απόςπαςθσ ςτα Καλλιτεχνικά Σχολεία ζχουν οι 
εκπαιδευτικοί που κα ζχουν ςυμπλθρϊςει πενταετι τουλάχιςτον διδακτικι υπθρεςία ςτα 
ςχολεία τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Ραιδείασ και 
Θρθςκευμάτων (ωσ μόνιμοι, αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι) ζωσ 31 Αυγοφςτου 2014. 
 

Πςοι πλθροφν τθν παραπάνω προχπόκεςθ κα πρζπει να υποβάλουν αίτθςθ 
ςυμπλθρϊνοντασ το ειδικό ςυνθμμζνο ζντυπο (όχι θλεκτρονικά) ςτθ Διεφκυνςθ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτο οποίο υπάγεται το ςχολείο τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ. 
Στθ ςυνζχεια οι αιτιςεισ αυτζσ κα αποςταλοφν, από τισ υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ 
υποβλικθκαν, ςτο Τμιμα Γ’ τθσ Διεφκυνςθσ Ρροςωπικοφ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, το αργότερο μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από 
τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων απόςπαςθσ.  

Θ αίτθςθ αυτι κα ςυνοδεφεται από αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα, φάκελο 
δικαιολογθτικϊν (ςτθν περίπτωςθ των ξενόγλωςςων φωτοαντίγραφα επικυρωμζνθσ  
μετάφραςθσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα) για τθν απόδειξθ των απαιτοφμενων προςόντων και 
αναλυτικό πίνακα των δικαιολογθτικϊν αυτϊν. Για τισ επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ και 
βιβλία, αρκεί επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο του εξωφφλλου και τθσ πρϊτθσ ςελίδασ. 

 

ΕΡΙΣΗΜΑΝΣH IΙΙ: Τα δικαιολογθτικά τα οποία κα ςυνοδεφουν τισ αιτιςεισ απόςπαςθσ για 
τα Καλλιτεχνικά Σχολεία κα πρζπει να είναι απολφτωσ ςχετικά με το αντικείμενο το οποίο 
καλοφνται οι προσ απόςπαςθ εκπαιδευτικοί να διδάξουν ςτα Καλλιτεχνικά Σχολεία  ι τισ 
τζχνεσ.  
       Σε περίπτωςθ που ζχει κατατεκεί φάκελοσ με τα δικαιολογθτικά και βιογραφικό κατά 
τθ διαδικαςία υποβολισ αίτθςθσ μετάκεςθσ για το ςχολ. ζτοσ 2014-2015 ςφμφωνα με τθν 
αρικμ. πρωτ. 59747/Δ2/15.04.2014 εγκφκλιο μετακζςεων, δεν κα προςκομιςκοφν εκ 
νζου πλθν τθσ περίπτωςθσ προςκόμιςθσ νζων ςτοιχείων ι δικαιολογθτικϊν. 
      Τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά δε κα επιςτρζφονται. 

 
       Οι Διευκφνςεισ Δ.Ε. κα πρζπει να ελζγχουν τα δικαιολογθτικά και όςα δεν 
ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ εγκυκλίου κακϊσ και ςτθ διαμόρφωςθ κρίςθσ 
για τουσ προσ απόςπαςθ εκπαιδευτικοφσ, όπωσ απολυτιρια Λυκείου, Στρατοφ, δίπλωμα 
οδιγθςθσ, βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ που δεν αφοροφν τα Καλλιτεχνικά Σχολεία, 
φωτοτυπίεσ και αποκόμματα εφθμερίδων, κα πρζπει να απορρίπτονται και να μθν 
επιςυνάπτονται ςτισ αιτιςεισ απόςπαςθσ. Θα πρζπει επίςθσ να ελζγχεται προςεκτικά θ 
διδακτικι προχπθρεςία ςε ςχολεία Β/κμιασ Εκπ/ςθσ αρμοδιότθτασ ΥΡΑΙΘ, θ δυνατότθτα 
των εκπαιδευτικϊν για απόςπαςθ και τυχόν κωλφματα.  

Θ απόςπαςθ ςτα Καλλιτεχνικά Σχολεία γίνεται με απόφαςθ Υπουργοφ Ραιδείασ και 
Θρθςκευμάτων. Το Υπθρεςιακό Συμβοφλιο, προκειμζνου να γνωμοδοτιςει τθν 
επιμόρφωςθ, τθ μετεκπαίδευςθ, τθν προθγοφμενθ διδακτικι εμπειρία ςτα Καλλιτεχνικά 
Σχολεία, τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, τθ τθν επιςτθμονικι ςυγκρότθςθ και γενικά τα 
αυξθμζνα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα, ενϊ για τουσ εκπαιδευτικοφσ καλλιτεχνικϊν 
μακθμάτων δφναται να ηθτά τθ γνϊμθ τθσ Καλλιτεχνικισ Επιτροπισ.   

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκφνεςτε ςτο τθλζφωνο: 210 
3442280 (κ. Ε. Μπιγζρθ).  
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3. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 

Τυχόν κενζσ κζςεισ ςτα ςχολεία Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ δφναται να  
καλυφκοφν με απόςπαςθ εκπαιδευτικϊν είτε από τουσ ανικοντεσ οργανικά ςε ςχολεία τθσ 
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ είτε από εκπαιδευτικοφσ που είναι ςτθ διάκεςθ του οικείου κατά 
περίπτωςθ ςυμβουλίου. Οι αποςπάςεισ αυτζσ γίνονται με απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου 
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ και γνϊμθ του οικείου ςυμβουλίου. 

Σε περίπτωςθ που εκπαιδευτικόσ επικυμεί να τοποκετθκεί ςε ζνα από τα παραπάνω 
ςχολεία, το οποίο όμωσ ανικει ςε άλλο ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ από αυτό τθσ οργανικισ του κζςθσ, 
υποβάλλει αίτθςθ απόςπαςθσ από ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ ςε ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ, ςφμφωνα με τθν 
παροφςα εγκφκλιο και ςτθ ςυνζχεια, εφόςον ικανοποιθκεί το αίτθμα του, υποβάλλει νζα 
αίτθςθ ςτο ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ ςτο οποίο αποςπάςτθκε για τθν τοποκζτθςθ του ςε ζνα από τα 
ςυγκεκριμζνα ςχολεία. 

Οι υποψιφιοι για απόςπαςθ ςτα ςχολεία αυτά κα πρζπει να διακζτουν αυξθμζνα 
προςόντα ςφμφωνα με τα παρακάτω κριτιρια τα οποία μποροφν να αποδείξουν με τα 
παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α. Ριςτοποιθτικό για τθ γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ (κατά προτεραιότθτα τθσ μθτρικισ 
γλϊςςασ τθσ πλειοψθφίασ των μακθτϊν). 

β. Βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ ςεμιναρίων ςχετικϊν με τθ διδαςκαλία ςε 
παλιννοςτοφντεσ μακθτζσ. 

γ. Βεβαιϊςεισ για τυχόν προχπθρεςία τουσ ςε Διαπολιτιςμικά Σχολεία ι  ςε Σχολεία 
του εξωτερικοφ. 
 

4. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης σε Εκκλησιαστικά Σχολεία 

Εκπαιδευτικοί τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, των κλάδων ΠΕ01 Θεολόγων, 
ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04.01 Φυςικών, ΠΕ04.02 Χημικών, ΠΕ05 
Γαλλικήσ Γλώςςασ, ΠΕ06 Αγγλικήσ Γλώςςασ, ΠΕ11 Φυςικήσ Αγωγήσ, ΠΕ16.01 ή ΤΕ16.01 
Μουςικήσ (οι οποίοι είναι κάτοχοι και Διπλϊματοσ Βυηαντινισ Μουςικισ- ςφμφωνα με τθν 
παρ. 9 του άρκρου 39 του Ν.3848/2010) και ΠΕ 19-20 Πληροφορικήσ, οι οποίοι επικυμοφν 
να αποςπαςτοφν ςε ςχολεία τθσ Εκκλθςιαςτικισ Εκπαίδευςθσ, κα πρζπει να υποβάλουν 
ςτθν πλθςιζςτερθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αίτθςθ ςυμπλθρϊνοντασ το 
ειδικό ςυνθμμζνο ζντυπο.  

Σθμειϊνεται, ότι ςτο Γενικό Εκκλθςιαςτικό Λφκειο-Γυμνάςιο τθσ Ακωνιάδασ 
Εκκλθςιαςτικισ Ακαδθμίασ, λόγω του ειδικοφ κακεςτϊτοσ, δε μποροφν να αποςπαςτοφν 
γυναίκεσ εκπαιδευτικοί. 

Για τισ αποςπάςεισ ςε ςχολεία τθσ Εκκλθςιαςτικισ Εκπαίδευςθσ οι εκπαιδευτικοί 
ζχουν τθ δυνατότθτα να επιλζγουν μζχρι και τρία ςχολεία. Σε περίπτωςθ που οι 
εκπαιδευτικοί επικυμοφν ςυνεξζταςθ των αιτιςεων τουσ, ζχουν τθ δυνατότθτα να 
δθλϊςουν τα ίδια (μζχρι 3) ςχολεία Εκκλθςιαςτικισ Εκπαίδευςθσ είτε με είτε χωρίσ 
ςυνεξζταςθ. 

Θ αίτθςθ καταχωρίηεται θλεκτρονικά από τον αρμόδιο υπάλλθλο, με τθν 
ταυτόχρονθ αντιπαραβολι τθσ εγκυρότθτασ των δθλϊςεων, και ςτθ ςυνζχεια, αφοφ 
υπογραφεί από τον ενδιαφερόμενο και τον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ όπου κατατίκεται, 
αντίγραφο τθσ θλεκτρονικά καταχωριςμζνθσ αίτθςθσ, αποςτζλλεται από τισ υπθρεςίεσ, ςτισ 
οποίεσ υποβλικθκαν, ςτο Τμιμα Α’ Ρροςωπικοφ τθσ Διεφκυνςθσ Εκκλθςιαςτικισ 
Εκπαίδευςθσ και Θρθςκευτικισ Αγωγισ τθσ Κ.Υ. του Υπουργείου Ραιδείασ και 
Θρθςκευμάτων το αργότερο μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων απόςπαςθσ.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ςυγκεκριμζνα ςχολεία, μπορείτε να 
απευκφνεςτε ςτα τθλζφωνα 210 3442445, 2103442412, και 2103342174.  
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5. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε  ΚΕΔΔΥ, 
ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) 
και δομές Ειδικής Αγωγής (Τμήματα Ένταξης) 

 
Για τισ αποςπάςεισ εκπαιδευτικϊν από ΚΕΔΔΥ ι ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ ςε  ΚΕΔΔΥ, 

ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ ςε Σχολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (ΣΜΕΑΕ) και δομζσ 
Ειδικισ Αγωγισ (Τμιματα Ζνταξθσ) κα εκδοκεί ςχετικι εγκφκλιοσ από τθ Διεφκυνςθ Ειδικισ 
Αγωγισ, Τμιμα Βϋ Ρροςωπικοφ του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων.  
 

 
 
                Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΔΕΜΕΝΤΖΟΡΟΥΛΟΣ 

Συνθμμζνα:   
4 ζντυπα αίτθςθσ-διλωςθσ 
1 πίνακασ εκκλθςιαςτικϊν ςχολείων 
 
Ρίνακασ Αποδεκτϊν:  
1. Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Εκπαίδευςθσ  
2. ΙΔΕΚΕ 
3. Ι.Τ.Υ.Ε. 
4. ΟΛΜΕ 
5. ΔΟΕ 

 
Εςωτερικι Διανομι:   
1. Γραφείο κ. Υπουργοφ 
2. Γραφείο κ.κ. Υφυπουργϊν 
3. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα 
4. Γραφείο Ειδικοφ Γραμματζα 
5. Γενικζσ Διευκφνςεισ, Διευκφνςεισ και Ανεξάρτθτα  

Τμιματα Κ.Υ. του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων. 
6. Κ.Υ.Σ.Ρ.Ε. 
7. Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.  
8. Γ.Ε.ΡΟ. 
9. Δ/νςθ Ρρος/κοφ Ρ.Ε. /Τμιμα Γ’      
10. Δ/νςθ Ρρος/κοφ Δ.Ε. /Τμιμα Γ’      
11. Δ/νςθ ΣΕΡΕΔ (Επιτροπζσ Μουςικϊν και Καλλιτεχνικϊν Σχολείων)        
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1. ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΘΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΘΩΝΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΘΣΙΑΣΤΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΙΑΣ  Καρυζσ Αγίου Προυσ, TK 630 86 

2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΘΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΛΑΣ Βελλά Ιωαννίνων, TK 450 01 Ιωάννινα 

3. ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΘΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Σινϊπθσ 1, Νζα Μαγνθςία,TK 351 00 Λαμία 

4. ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΘΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
ΝΕΑΡΟΛΕΩΣ Ν. Καπάτου 6, Ξθροκρινθ,TK 54629 Θες/νίκθ 

5. ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΘΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΘΣ Ιερά Μονι Ταξιαρχϊν, ΤΚ 67100 Ξάνκθ 

6. ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΘΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΡΑΤΜΙΑΔΑΣ ΕΚΚΛΘΣΙΑΣΤΙΚΘΣ ΣΧΟΛΘΣ Ράτμοσ, 855 00 

7. ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΘΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΤΑΣ Ρατρϊν-Ρφργου 85, ΤΚ 263 33 , Ραραλία 
Ρφργου, Ράτρα  

8. ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΘΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΗΑΕΙΟΥ 
ΕΚΚΛΘΣΙΑΣΤΙΚΘΣ ΣΧΟΛΘΣ ιηαρείου 1, ΤΚ 152 33, Χαλάνδρι 

9. ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΘΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΙΝΑΣ Μθτροπόλεωσ 8, TK 531 00 Φλϊρινα 

10. ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΘΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Άγιοσ Ματκαίοσ, TK 731 00 Χανιά 
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ΔΝΗΑΗΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΠΑΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ 201 4-2015 
Ζ  Α Η Σ Ζ  Ζ  Δ Π Δ Υ Δ Η  Θ Δ  Ζ  Κ Α Η  Τ Π Δ Τ Θ Τ Ν Ζ   Γ Ζ Λ Ω  Ζ   

 
 

Α. ΤΠΖΡΔΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
 

1. ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΩΟΤ  2. Α.Φ.Μ  

 

 

3.           

    (α) ΔΠΩΝΤΜΟ   (β) ΟΝΟΜΑ    (γ) ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ   (δ)ΚΛΑΓΟ                          (ε) ΟΜ. ΔΗΓ. 

4.  

    (α)ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΘΔΖ         (β) ΓΗΔΤΘΤΝΖ              (γ) ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΣΑΘΔΖ (δ)  ΣΖΛ.  ΥΟΛΔΗΟΤ ΠΟΤ ΤΠΖΡΔΣΔΗ              (ε) ΔΣΟ   (ζη) E-MAIL  

‘Ζ ΓΗΑΘΔΖ ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ                                                                                                                                                                                                                         ΓΗΟΡΗΜΟΤ                 

 

5. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΜΟΝΗΜΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ  

      
    

  (α) ΠΟΛΖ    (β) ΟΓΟ   (γ) ΑΡΗΘΜΟ   (δ) ΣΚ          (ε) ΣΖΛ. ΜΟΝ. ΚΑΣΟΗΚΗΑ (ζη) ΚΗΝΖΣΟ ΣΖΛΔΦΩΝΟ 

 

 

 

6. ΔΠΗΛΟΓΔ ΑΠΟΠΑΖ 

  

Δπηζπκώ απόζπαζε θαη ζε πξωηνβάζκηα εθπαίδεπζε                   
 
 
               

Β. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΜΟΡΗΟΓΟΣΖΖ 

  

1. ΤΝΟΛΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ:   ΔΣΖ   ΜΖΝΔ         ΖΜΔΡΔ      

 

 

2. ΤΝΤΠΖΡΔΣΖΖ:        
ΠΤΔΕ ή ΠΤΠΕ ΤΝΤΠΗΡΕΣΗΗ   

 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΖΤΓΟΤ   

 

 

ΑΡ. ΜΖΣΡΩΟΤ ΤΕΤΓΟΤ: ……..……..    ΤΝΔΞΔΣΑΖ ΑΗΣΖΖ     

 

 

3. ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟΗ ΛΟΓΟΗ: 

      

    ΔΓΓΑΜΟ      

   ΓΗΑΕΔΤΓΜΔΝΟ                 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΑΝΖΛΗΚΟΤ Ή ΠΟΤΓΑΕΟΝΣΟ ΣΔΚΝΟΤ  

   Δ ΓΗΑΣΑΖ                 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΑΝΖΛΗΚΟΤ Ή ΠΟΤΓΑΕΟΝΣΟ ΣΔΚΝΟΤ 

   Δ ΥΖΡΔΗΑ                  ΑΝΖΛΗΚΟ Ή ΠΟΤΓΑΕΟΝ ΣΔΚΝΟ    

   ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ       ΑΝΖΛΗΚΟ Ή ΠΟΤΓΑΕΟΝ ΣΔΚΝΟ                    
 

 

ΣΔΚΝΑ ΑΝΖΛΗΚΑ Ή ΠΟΤΓΑΕΟΝΣΑ 

 ΑΡΗΘ. ΣΔΚΝΩΝ  

 

 

4. ΔΝΣΟΠΗΟΣΖΣΑ:       
ΠΤΔΕ ή ΠΤΠΕ ΕΝΣΟΠΘΟΣΗΣΑ   
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5. ΟΒΑΡΟΗ ΛΟΓΟΗ ΤΓΔΗΑ 

 

Λόγνη Τγείαο Ηδίωλ Αλαπεξία 50-66%                

Αλαπεξία 67-79%                

Αλαπεξία 80% θαη άλω       

 

 

Λόγνη Τγείαο πδύγνπ Αλαπεξία 50-66%                

Αλαπεξία 67-79%                

Αλαπεξία 80% θαη άλω       

 

Λόγνη Τγείαο Σέθλωλ Αλαπεξία 50-66%                

Αλαπεξία 67-79%                

Αλαπεξία 80% θαη άλω       

 

 

Λόγνη Τγείαο Γνλέωλ Αλαπεξία 50-66%                

Αλαπεξία 67% θαη άλω       

  
ΠΤΔΕ ή ΠΤΠΕ ΠΕΡΘΟΥΗ ΕΝΣΟΠΘΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΔΘΑΜΟΝΗ ΓΟΝΕΩΝ 

 

 

Λόγνη Τγείαο Αδεξθώλ Αλαπεξία 67% θαη άλω κε απόθαζε 

επηκέιεηαο                                                   

 

 
ΠΤΔΕ ή ΠΤΠΕ ΠΕΡΘΟΥΗ ΔΘΑΜΟΝΗ ΑΔΕΡΦΟΤ(-ΩΝ) 

 

 

6. ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΩΩΜΑΣΗΚΖ ΓΟΝΗΜΟΠΟΗΖΖ     
   
 

 

 

7. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ/ΑΛΛΟ ΣΗΣΛΟ ΑΔΗ-ΣΔΗ             
ΠΤΔΕ ή ΠΤΠΕ ΠΕΡΘΟΥΗ ΠΟΤΔΩΝ  

 
    

    

 

8. ΕΖΣΩ ΑΠΟΠΑΖ Δ ΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΠΤΠΔ / ΠΤΓΔ ΚΑΣΑ ΔΗΡΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ  

(Γηα ζπλεμεηαδόκελε πεξηνρή πξνζζέζηε δίπια ζηελ επηινγή ζαο ηε ιέμε «πλεμέηαζε») 

 

α/α ΛΔΚΣΗΚΟ ΠΤΠΔ / ΠΤΓΔ ΚΩΓΗΚΟ ΠΤΠΔ / ΠΤΓΔ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
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Γ. ΑΠΟΠΑΔΗ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

 

Δηδηθή θαηεγνξία κεηάζεζεο  (παξ. 1, άξζξν 13, ΠΓ 50/1996)                                                                                     

 

                                    ----------------------------------------------------------- 
Περιγραφή  Ειδικής  Κατηγορίας 

ύδπγνο ζηξαηηωηηθνύ ηωλ Δλόπιωλ Γπλάκεωλ, θιπ. (άξζξν 21 λ. 2946/2001, άξζξν 12 λ.4071/2012)                   
                                                                                                                            

Αηξεηόο Ο.Σ.Α. (άξζξν 93, παξ. 7 θαη 182 παξ. 10, λ. 3852/2010)                                                                                 

ύδπγνο Γηθαζηηθνύ Λεηηνπξγνύ (άξζξν 47, παξ. 3, λ. 2304/1995)                                                            
  

ύδπγνο Μέινπο Γ.Δ.Π. (άξζξν 44Α, παξ. 12α λ. 4115/2013)                                                                  

 

 

 

Γ. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ΓΖΛΩΝΩ ΟΣΗ ΔΥΩ ΜΔΛΔΣΖΔΗ ΣΖΝ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΣΩΝ ΑΠΟΠΑΔΩΝ   

 

       

      
 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  ΤΠΟΒΟΛΖ                         ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

 

       

               

 
ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΑΗΣΟΤΝΣΟ                          Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
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(α*)  Γ/ΝΖ ΜΟΝΗΜΟΤ ΚΑΣΟΗΚΗΑ:ΟΓΟ……..................………......ΑΡ....ΠΟΛΖ.…...................Σ.Κ.....……… 
(β*) ΣΖΛ. ΜΟΝΗΜΟΤ ΚΑΣΟΗΚΗΑ:............………..............………........……………………….…..… 
(γ)   ΣΖΛ. ΥΟΛΔΗΟΤ ΠΟΤ ΤΠΖΡΔΣΩ:...............………........……..…………………………….…...  

ΑΙΣΗΗ ΑΠΟΠΑΗ Δ ΜΟΤΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ 2014 
      ΤΠΗΡΔΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 1.    ΑΡΗΘΜΟ  ΜΖΣΡΩΟΤ                

 
2. ΔΠΩΝΤΜΟ ..................................…………. ΟΝΟΜΑ …............................……… 
 
3. ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ ..............................…………….... 
 
4.* ΚΛΑΓΟ........…...….ΟΜΑΓΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ…………………..……………...……….. 
      ΜΟΤΗΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ (π.τ. πηάλο, ζεωρεηηθά εσρωπαϊθής κοσζηθής):…………………………………… 
5.* ΟΡΓΑΝΗΚΖ  ΘΔΖ............................. ………………………………………………………… 
      ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΣΑΘΔΖ ΟΠΟΤ ΑΝΖΚΩ ΟΡΓΑΝΗΚΑ…………………………………  ΚΩΓ.    
 
6.  ΕΖΣΩ  ΑΠΟΠΑΖ  Δ  ΔΝΑ  ΑΠΟ  ΣΑ  ΠΑΡΑΚΑΣΩ  ΜΟΤΗΚΑ  ΥΟΛΔΗΑ  ΚΑΣΑ ΔΗΡΑ  

ΠΡΟΣΗΜΖΖ: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

7.*  ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΤ ΔΠΙΘΤΜΩ ΝΑ ΓΙΓΑΞΩ ΣΑ ΑΝΣΙΣΟΙΥΑ ΥΟΛΔΙΑ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ( μόνο για ηοσς 
εκπαιδεσηικούς  κλάδοσ ΠΔ16 &ΣΔ16 μοσζικής)  (π.τ. 1.ΠΗΑΝΟ, 2.ΚΗΘΑΡΑ ΚΛΑΗΚΖ,3. ΒΗΟΛΗ ΚΛΑΗΚΟ,θ ι.π.) 

:  
         α1.:………………….                 α3: …………….. …...                           
         α2.: ………………….                                           α4:…………………...          θ.ι.π. 
8.*  ΠΡΟΟΝΣΑ: 
 

 α.  ΣΤΠΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΗΟΡΗΜΟΤ : 
……………………………………………………………………………………………………….……………………. 

 β.  ΑΛΛΟ ΠΣΤΥΗΟ ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΔΚΔΗΝΟ ΣΟΤ ΓΗΟΡΗΜΟΤ : 
.....…....................................................................................................................................……………………… 
 γ.  ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ή ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ ΓΗΠΛΩΜΑ : 
…….....................................................................................................................................……………………… 
 δ.  ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ: 
........................................................................................…………………………………………………………......
....................................................……................................................................................................................. 
 ε.   ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ : 
.........................................................................................……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ζη.  ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΜΟΤΗΚΑ ΥΟΛΔΗΑ : 
..........................................................………………………………………………………………………………….. 
δ.   ΔΜΗΝΑΡΗΑ, ΤΝΔΓΡΗΑ, Κ.ΛΠ.: 
...................................................................................……………………………………………………….………. 
........................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 ε.   ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ : 
.........................................................................................................……………………………………….…. ……     
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ζ.  ΓΝΩΔΗ Ζ/Τ…………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
η.   ΑΛΛΑ ΠΡΟΟΝΣΑ : 
.......................................................................................................……………………………………………….....
θ.  ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Δκηός από  ηην αίηηζη και ηο βιογραθικό ζημείωμα καηαθέηω δικαιολογηηικά 
και αναλσηικό πίνακα ασηών. 

      
 ζελίδων               

 Έτω  καηαθέζει αίηηζη και θάκελο δικαιολογηηικών για ηις μεηαθέζεις ζε Μοσζικά τολεία για  ηο ζτολ.  
έηος   2014-15   ΝΑΗ           ΟΥΗ 

                                                                                                                                   

                                                                                                  ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΔΚΠ/ΚΟΤ 
                                                                                                                                                     
                                                                                                               /     /2014 
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9.*                                            ΔΙΗΓΗΗ   ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ 
                                                η ο η τ ε ί α   α η ηο ύ λ η ο ς   

 
α.  Φ.Δ.Κ. ΓΗΟΡΗΜΟΤ : .........................................……………………………………………………. 

β. σνολικός τρόνος εκπ/κής σπηρεζίας (ελλοείηαη θαη εθπ/θής προϋπερεζίας αλαγλωρηζκέλες,  

π.τ. ως ωροκίζζηος, αλαπιερωηής, ή ζε άιιε βαζκίδα εθπ/ζες θαη αδεηώλ ποσ ιογίδοληαη ως 

τρόλος πραγκαηηθής σπερεζίας) κέτρη 31-8-2014:έηε...…….....κήλες ……..…εκέρες………….. 

γ.  σνολικός τρόνος σπηρεζίας ΜΟΝΟ ζηε Β/θμια   (ελλοείηαη θαη  εθπ/θής προϋπερεζίας 

αλαγλωρηζκέλες π.τ. ως ωροκίζζηος ή αλαπιερωηής ζηε Β/θμια Δκπ/ζη-περηιακβάλοληαη επίζες 

αποζπάζεης ζε θορείς, άδεηες, θιπ.) κέτρη 31-8-2014 : έηε.................κήλες… …….…εκέρες……… 

δ.  σνολικός τρόνος αδειών (θσοθορίας, θύεζες, ιοτείας, αλαηροθής, καθροτρόληες 

αλαρρωηηθές, εθπαηδεσηηθές   ή άλεσ αποδοτώλ πέραλ ηοσ ελός κελός) κέτρη 31-8-2014:  

έηε..........……..κήλες....…….....εκέρες…………… 

ε.  σνολικός τρόνος αποζπάζεων ζε σπερεζίες ΔΚΣΟ  ζτολείων  Β΄θμιας εθπαίδεσζες 

(γραθεία Γ/λζεωλ,Κ.Τ. ΤΠΑΗΘ, Α.Δ.Η., θ.ιπ.) κέτρη 31-8-2014: έηε...…........κήλες….......εκέρες…… 

ζη. σνολικός τρόνος διδακηικής εμπειρίας (αλαγλωρηζκέλες-δελ περηιακβάλοληαη αποζπάζεης 

ζε θορείς, άδεηες θ.ιπ.) ζηα ζτολεία ηης   Β΄θμιας  εθπ/ζες κέτρη 31-8-2014: 

έηε...…........κήλες…...…...εκέρες……..…  

δ. Υρόλος ζηελ ηειεσηαία οργαληθή ζέζε κέτρη 31-8-2014:έηε............κήλες..........εκέρες………... 

ε. Βεβαηώλεηαη όηη ο/ε αλωηέρω εθπ/θός έτεη 5εηή ηοσιάτηζηολ διδακηική εμπειρία 

(αλαγλωρηζκέλε) ζηα  ζτολεία ηες  Β΄θμιας Δθπ/ζες ΝΑΗ          ΟΥΗ 

ζ.   ΛΟΗΠΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: ...................................................................................…….…………… 

 ………………………………………………………………………………………………………….……….. 

                                                              Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ Γ/ΝΗ Γ.Δ.  

                                                                   
 
                                                                                                       /   /2014                                                      
 
ΟΓΗΓΙΔ (*): 
  
 (1)  Ζ παράγραθος 4  λα ζσκπιερωζεί κε ηολ θιάδο θαη ηελ οκαδοποηεκέλε εηδηθόηεηα, (π.τ. θιάδος   ΠΔ04.01, 

οκαδοποηεκέλε εηδηθόηεηα 105, Φσζηθός, θιάδος ΠΔ16 ή ΣΔ16, οκαδοποηεκέλε εηδηθόηεηα 26,  παραδοζηαθώλ 
θροσζηώλ θιπ.)             

 (2)  ηελ παράγραθο 5 (οργαληθή ζέζε), ζα πρέπεη λα αλαθέρεηαη ζαθώς εάλ πρόθεηηαη γηα προζωρηλή ηοποζέηεζε / ο 

εθπαηδεσηηθός βρίζθεηαη ζηε δηάζεζε ΠΤΓΔ.    
        Δπίζες ζσκπιερώλεηαη ε αληίζηοητε περηοτή οργαληθής θαη ο θωδηθός ηες: π.τ. Α΄ Αζήλας, 26101.       
 (3)  Ζ παράγραθος 7 λα ζσκπιερωζεί μόνο από ηοσς εθπαηδεσηηθούς θιάδοσ ΠΔ16 -ΣΔ16 κοσζηθής, ζύκθωλα κε ηης 

κοσζηθές εηδηθεύζεης-ΦΔΚ δηορηζκού. 
 (4) Ζ παράγραθος 8 λα ζσκπιερωζεί από ηολ/ηελ εθπ/θό επιγραμμαηικά (ηα αληίζηοητα δηθαηοιογεηηθά, ποσ πρέπεη λα 

είλαη θαηά περίπηωζε αλαγλωρηζκέλα από ηο ΓΗΚΑΣΑ/ΓΟΑΣΑΠ,επίζεκα κεηαθραζκέλα/επηθσρωκέλα 
(θωηοαληίγραθα)  ζηελ ειιεληθή γιώζζα, λα ζσκπερηιεθζούλ ζηελ αποζηοιή ηες αίηεζες). 

 (5)    Ζ παράγραθος 9 λα ζσκπιερωζεί από ηελ σπερεζία κε ζαθήλεηα ζε όλα ηα πεδία. 
 (6)   ηολ αρηζκό ζειίδωλ δηθαηοιογεηηθώλ δελ περηιακβάλοληαη ε αίηεζε θαη ηο βηογραθηθό. 
 (7)  Παραθαιούληαη οη σπάιιειοη ηωλ Γηεσζύλζεωλ Γ.Δ. λα ειέγτοσλ ζσλοιηθά ηε ζωζηή ζσκπιήρωζε ηες αίηεζες από 

ηοσς εθπαηδεσηηθούς. 

  

ΑΔΑ: 7ΕΒΣ9-ΡΝΣ



(α)  Γ/ΝΖ ΜΟΝΗΜΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ: ΟΓΟ.............………....……....ΑΡ...…..... ΠΟΛΖ.....………………….............Σ.Κ…….......... 
(β) ΣΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ:  …...........……….........................…. (γ) ΣΖΛ. ΥΟΛΔΗΟΤ ΠΟΤ ΤΠΖΡΔΣΩ: ………………………….. 
 

ΑΙΣΗΗ ΑΠΟΠΑΗ Δ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ 2014 
 

ΤΠΗΡΔΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 1.   ΑΡΗΘΜΟ  ΜΖΣΡΩΟΤ  

    

2. ΔΠΩΝΤΜΟ ..........................………  ΟΝΟΜΑ …............................… ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ………..………….... 
 

3*. ΚΛΑΓΟ ........…………….   ΟΜΑΓΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ………………………….…………..... 
            

4*.  ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΘΔΖ .............................................................................................................................. 
       
       ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΣΑΘΔΖ ΟΠΟΤ ΑΝΖΚΩ ΟΡΓΑΝΗΚΑ ………………………………….     ΚΩΓ.    
 

5. ΕΖΣΩ ΜΔΣΑΘΔΖ Δ ΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΑ ΥΟΛΔΗΑ ΚΑΣΑ ΔΗΡΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ: 

1. 

2. 

3. 

6*. ΠΡΟΟΝΣΑ: 
 α.  ΣΤΠΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΗΟΡΗΜΟΤ : 
....................................................................................................................................................................................................... 
 β.  ΑΛΛΟ ΠΣΤΥΗΟ ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΔΚΔΗΝΟ ΣΟΤ ΓΗΟΡΗΜΟΤ : 
....................................................................................................................................................................................................... 
 γ.  ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ή ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ ΓΗΠΛΩΜΑ : 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 δ.  ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ:  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
ε.  ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ:  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
ζη.  ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΑ ΥΟΛΔΗΑ: 
....................................................................................................................................................................................................... 
δ.  ΔΜΗΝΑΡΗΑ - ΤΝΔΓΡΗΑ: 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 ε. ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ: 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 ζ. ΓΝΩΔΗ Ζ/Τ:  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 η. ΑΛΛΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
Δθηός από ηελ αίηεζε θαη ηο βηογραθηθό ζεκείωκα, θαηαζέηω δηθαηοιογεηηθά  ζειίδωλ, θαζώς θαη 

αναλσηικό πίνακα ηωλ δηθαηοιογεηηθώλ ασηώλ. 

Έτω θαηαζέζεη αίηεζε θαη θάθειο δηθαηοιογεηηθώλ γηα ηης μεηαθέζεις ζε Καλλιηετνικά ζτολεία 2014 ΝΑΗ   
        
                          ΟΥΗ      
                   

                                                                                                        ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΔΚΠ/ΚΟΤ 

                                       

 

     

                            / 06 /2014 

 

 

      

   

     

 

ΑΔΑ: 7ΕΒΣ9-ΡΝΣ



 

 

7.*                                               ΔΙΗΓΗΗ   ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ 
       η ο η τ ε ί α   α η ηο ύ λ η ο ς 
 

α.  Φ.Δ.Κ. ΓΗΟΡΗΜΟΤ : .........................................……………………………………………………. 

 

β. σλοιηθός τρόλος εθπ/θής σπερεζίας (ελλοείηαη θαη εθπ/θής προϋπερεζίας αλαγλωρηζκέλες, π.τ. ως 

ωροκίζζηος, αλαπιερωηής ή ζε άιιε βαζκίδα εθπ/ζες θαη αδεηώλ ποσ ιογίδοληαη ως τρόλος πραγκαηηθής 

σπερεζίας) έως 31.08.2014: έηε...……..... κήλες ……..… εκέρες……….. 

γ. σλοιηθός τρόλος σπερεζίας ΜΟΝΟ ζηε Β/θμια Δκπ/ζη (ελλοείηαη θαη εθπ/θής προϋπερεζίας    

αλαγλωρηζκέλες π.τ. ως ωροκίζζηος ή αλαπιερωηής ζηε Β/θμια Δκπ/ζη - περηιακβάλοληαη επίζες 

αποζπάζεης ζε θορείς, άδεηες θ.η.ι.) έως 31.08.2014: έηε........  κήλες……  εκέρες …….. 

δ. σλοιηθός τρόλος αδεηώλ (θσοθορίας, θύεζες, ιοτείας, αλαηροθής, καθροτρόληες αλαρρωηηθές, εθπαηδεσηηθές ή 

άλεσ αποδοτώλ) κέτρη 31.08.2014: έηε........  κήλες……  εκέρες …….. 

ε. σλοιηθός τρόλος αποζπάζεωλ ζε σπερεζίες ΔΚΣΟ ζτολείων Β/θμιας Δκπαίδεσζης (Γ/λζεης, Κ.Τ., Π.Η., 

Α.Δ.Η., θ.η.ι.) κέτρη 31.08.2014: έηε...…...κήλες….....εκέρες……..…. 

 

ζη. σλοιηθός τρόλος διδακηικής εμπειρίας ζε ζτολεία Β/θμιας Δκπαίδεσζης (αλαγλωρηζκέλες - δελ 

περηιακβάλοληαη αποζπάζεης ζε θορείς, άδεηες θ.η.ι.) κέτρη 31.08.2014: έηε.…….. κήλες…….. εκέρες………. 

 

δ.  Υρόλος ζηελ ηειεσηαία οργαληθή ζέζε κέτρη 31.08.2014: έηε............ κήλες.......... εκέρες………... 

 

ε.  Βεβαηώλεηαη όηη ο/ε αλωηέρω εθπ/θός έτεη 5εηή ηοσιάτηζηολ διδακηική εμπειρία (αλαγλωρηζκέλε) ζε ζτοιεία 

Β/ζκηας Δθπ/ζες   ΝΑΗ       ΟΥΗ  

 

ζ.   ΛΟΗΠΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: ...................................................................................…….………………………. 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

                      Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ Γ/ΝΗ Γ.Δ.  

                                                                   
 
 
 

                                                                                                                 /    /2014                                                      
 
 

*ΟΓΗΓΙΔ: 

1. Ζ παράγραθος 3 λα ζσκπιερωζεί κε ηολ θιάδο θαη ηελ οκαδοποηεκέλε εηδηθόηεηα (π.τ. θιάδος ΠΔ04.01, οκαδοποηεκέλε εηδηθόηεηα 105, 
Φσζηθός, θιάδος ΠΔ16, οκαδοποηεκέλε εηδηθόηεηα 26,  παραδοζηαθώλ θροσζηώλ θηι)             

2. ηελ παράγραθο 4 (οργαληθή ζέζε), ζα πρέπεη λα αλαθέρεηαη κε ζαθήλεηα εάλ πρόθεηηαη γηα προζωρηλή ηοποζέηεζε (ο εθπαηδεσηηθός 
βρίζθεηαη ζηε δηάζεζε ΠΤΓΔ).    

       Δπίζες λα ζσκπιερώλεηαη ε αληίζηοητε περηοτή οργαληθής θαη ο θωδηθός ηες.       

3. Ζ παράγραθος 6 λα ζσκπιερωζεί από ηολ/ηελ εθπ/θό επηγρακκαηηθά (ηα αληίζηοητα δηθαηοιογεηηθά, ποσ πρέπεη λα είλαη θαηά περίπηωζε 
αλαγλωρηζκέλα από ηο ΓΗΚΑΣΑ/ΓΟΑΣΑΠ, επίζεκα κεηαθραζκέλα ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαη επηθσρωκέλα θωηοαληίγραθα, λα 
ζσκπερηιεθζούλ ζηελ αποζηοιή ηες αίηεζες). 

4. Ζ παράγραθος 7 λα ζσκπιερωζεί από ηην σπηρεζία κε ζαθήλεηα ζε όλα ηα πεδία. 

5. ηολ αρηζκό ζειίδωλ δηθαηοιογεηηθώλ δελ περηιακβάλοληαη ε αίηεζε θαη ηο βηογραθηθό. 

6. Παραθαιούληαη οη σπάιιειοη ηωλ Γηεσζύλζεωλ Γ.Δ. λα ειέγτοσλ ζσλοιηθά ηε ζωζηή ζσκπιήρωζε ηες αίηεζες από ηοσς      
εθπαηδεσηηθούς. 

  

ΑΔΑ: 7ΕΒΣ9-ΡΝΣ



ΕΝΣΤΠΟ ΑΠΟΠΑΗ ΕΚΠ /ΚΩΝ  Δ.Ε .  Ε   
ΕΚΚΛΗΚΑΣΚΚΑ ΧΟΛΕΚΑ  2014-2015 

Η  Α Κ Σ Η  Η  Ε Π Ε Χ Ε Κ  Ι Ε  Η  Κ Α Κ  Τ Π Ε Τ Ι Τ Ν Η   Δ Η Λ Ω  Η   

 

Α. ΤΠΗΡΕΚΑΚΑ ΣΟΚΧΕΚΑ 
 
1. ΑΡΚΙΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ  2. Α.Φ.Μ  
 
 
3.           

    
(α) ΕΠΩΝΤΜΟ   (β) ΟΝΟΜΑ    (γ) ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ   (δ)ΚΛΑΔΟ   (ε) ΟΜ. ΕΚΔ. 

4.  

    
(α)ΟΡΓΑΝΚΚΗ ΙΕΗ  (β) ΔΚΕΤΙΤΝΗ Θ ΓΡΑΦΕΚΟ           (γ) ΠΕΡΚΟΧΗ ΜΕΣΑΙΕΗ (δ)  ΣΗΛ.  ΧΟΛΕΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΗΡΕΣΕΚ              (ε) ΕΣΟ   (ςτ) E-MAIL  

‘Η ΔΚΑΙΕΗ ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ                                                                                                                                                                                                                                                   ΔΚΟΡΚΜΟΤ                 

 
5. ΔΚΕΤΙΤΝΗ ΜΟΝΚΜΗ ΚΑΣΟΚΚΚΑ  

      
    

  (α) ΠΟΛΗ    (β) ΟΔΟ   (γ) ΑΡΚΙΜΟ   (δ) ΣΚ          (ε) ΣΗΛ. ΜΟΝ. ΚΑΣΟΚΚΚΑ (ςτ) ΚΚΝΗΣΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟ 

 

 
 

 
Β. ΚΡΚΣΗΡΚΑ ΜΟΡΚΟΔΟΣΗΗ 
  

1. ΤΝΟΛΚΚΗ ΤΠΗΡΕΚΑ:   ΕΣΗ   ΜΗΝΕ         ΗΜΕΡΕ      
 
2. ΤΝΤΠΗΡΕΣΗΗ:        

ΠΤΔΕ ή ΠΤΠΕ ΤΝΤΠΗΡΕΣΗΗ   

          
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΖΤΓΟΤ   

ΑΡ. ΠΡΩΣ. ΑΚΣΗΗ ΤΖΤΓΟΤ   ΑΡ. ΜΗΣΡΩΟΤ ΤΖΤΓΟΤ   ΤΝΕΞΕΣΑΗ ΑΚΣΗΗ     
 
3. ΟΚΚΟΓΕΝΕΚΑΚΟΚ ΛΟΓΟΚ:   

ΕΓΓΑΜΟ      

ΔΚΑΖΕΤΓΜΕΝΟ    ΕΠΚΜΕΛΕΚΑ ΣΕΚΝΩΝ    
Ε ΔΚΑΣΑΗ    ΕΠΚΜΕΛΕΚΑ ΣΕΚΝΩΝ  

Ε ΧΗΡΕΚΑ    ΑΝΗΛΚΚΟ ΣΕΚΝΟ   

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΚΚΟΓΕΝΕΚΑ  
 
 ΣΕΚΝΑ ΑΝΗΛΚΚΑ Θ ΠΟΤΔΑΖΟΝΣΑ 

 ΑΡΚΙ. ΣΕΚΝΩΝ    
 

4. ΕΝΣΟΠΚΟΣΗΣΑ:            
ΠΤΔΕ ή ΠΤΠΕ ΕΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ   

 
5. ΟΒΑΡΟΚ ΛΟΓΟΚ ΤΓΕΚΑ 
 

Λόγοι Τγείασ Κδίων Αναπθρία 50-66%                 

Αναπθρία 67-79%                 

Αναπθρία 80% και άνω       
 

Λόγοι Τγείασ υηφγου Αναπθρία 50-66%                 

Αναπθρία 67-79%                 

Αναπθρία 80% και άνω       
 

Λόγοι Τγείασ Σζκνων Αναπθρία 50-66%                 

Αναπθρία 67-79%                 

Αναπθρία 80% και άνω       
 
 

Λόγοι Τγείασ Γονζων Αναπθρία 50-66%                

               

ΑΔΑ: 7ΕΒΣ9-ΡΝΣ



Αναπθρία 67% και άνω       
  

ΠΤΔΕ ή ΠΤΠΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΟΝΕΩΝ 

 
Λόγοι Τγείασ Αδερφών Αναπθρία 67% και άνω με απόφαςθ 

επιμζλειασ                                                   
 

ΠΤΔΕ ή ΠΤΠΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΔΕΡΦΟΤ(-ΩΝ) 

 

6. ΙΕΡΑΠΕΚΑ ΕΞΩΩΜΑΣΚΚΗ ΓΟΝΚΜΟΠΟΚΗΗ     
   
 

7. ΜΕΣΑΠΣΤΧΚΑΚΕ ΠΟΤΔΕ/ΑΛΛΟ ΣΚΣΛΟ                 
ΠΤΔΕ ή ΠΤΠΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΤΔΩΝ   

 
       

8. ΖΗΣΩ ΑΠΟΠΑΗ Ε ΕΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΕΚΚΛΗΚΑΣΚΚΑ ΧΟΛΕΚΑ ΚΑΣΑ ΕΚΡΑ ΠΡΟΣΚΜΗΗ:  
 

1.  

2.  

3.  

 

 
Γ. ΑΠΟΠΑΕΚ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΚΟΣΗΣΑ 
 

Ειδικι κατθγορία μετάκεςθσ  (παρ. 1, άρκρο 13, ΠΔ 50/1996)                                                                                     
 

                                    ----------------------------------------------------------- 
Περιγραφή  Ειδικής  Κατηγορίας 

φηυγοσ ςτρατιωτικοφ των Ενόπλων Δυνάμεων, κλπ. (άρκρο 21 ν. 2946/2001, άρκρο 12 ν.4071/2012)                   
                                                                                                                            

Αιρετόσ Ο.Σ.Α. (άρκρο 93, παρ. 7 και 182 παρ. 10, ν. 3852/2010)                                                                                 

φηυγοσ Δικαςτικοφ Λειτουργοφ (άρκρο 47, παρ. 3, ν. 2304/1995)                                                            
  

φηυγοσ Μζλουσ Δ.Ε.Π. (άρκρο 44Α, παρ. 12α ν. 4115/2013)                                                                  

 
 
 

 
Δ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΚ 
 

 

 
 

ΔΗΛΩΝΩ ΟΣΚ ΕΧΩ ΔΚΑΒΑΕΚ ΣΗΝ ΕΓΚΤΚΛΚΟ ΣΩΝ ΑΠΟΠΑΕΩΝ   

 
 
            
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΚΑ  ΤΠΟΒΟΛΗ         ΗΜΕΡΟΜΗΝΚΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
           
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΚΣΟΤΝΣΟ                          Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΚΕΤΙΤΝΗ 

ΑΔΑ: 7ΕΒΣ9-ΡΝΣ
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