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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
  
  

  

  
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ. 
 
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στο σχολείο σας και επιθυμούν να 

αποσπασθούν σε άλλο σχολείο εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης εντός 

ΠΥΣΔΕ μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά, από Πέμπτη 30-08-2018 μέχρι και Τετάρτη 05-09-2018 

και ώρα 15:00μ.μ.. Για την ενημέρωση του συνόλου του προσωπικού, η παρούσα πρόσκληση αναρτάται και στην 

ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας. 

Υποβληθείσες αιτήσεις μετά το πέρας της προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες. Μετά την παρέλευση της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή η προσθήκη δικαιολογητικών απόσπασης, ούτε και η 

τροποποίηση (προσθήκη ή διαγραφή) των προτιμήσεων απόσπασης. Ελλείψει δικαιολογητικών καμία σχετική 

ειδοποίηση δε θα γίνει.  

Στην αίτησή τους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν, κατά τη σειρά της προσωπικής τους επιλογής, 

οποιοδήποτε σχολείο επιθυμούν να αποσπασθούν, καθώς τα λειτουργικά κενά τα σχολικών μονάδων είναι υπό 

συνεχή διαμόρφωση (π.χ. λόγω λήψης μακροχρόνιων αδειών, κ.λ.)  ή και εξαιτίας μετακινήσεων εκπαιδευτικών (λ.χ. 

με αποσπάσεις εκτός ΠΥΣΔΕ). 

 

Οι αιτήσεις απόσπασης, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στη Γραμματεία της Δ.Δ.Ε. 

Φλώρινας, είτε αυτοπροσώπως, είτε με fax στο 2385054578, είτε ηλεκτρονικά με e-mail στο mail@dide.flo.sch.gr . 

Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης με fax ή με e-mail, απαιτείται και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054575 

ότι όντως η αίτηση παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε. Για πληροφορίες σχετικά με τα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά μπορείτε να απευθύνεστε στο 2385350546. 

 
  Δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά  –  Α π ο δ ε ι κ τ ι κ ά   σ τ ο ι χ ε ί α   κ ρ ι τ η ρ ί ω ν   α π ό σ π α σ η ς. 
 
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία των κριτηρίων ή των λόγων 

απόσπασης τους οποίους επικαλούνται οι εκπαιδευτικοί, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια.  

Τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν πρέπει να είναι πρόσφατα (τριμήνου). 

Ελλείψει δικαιολογητικών καμία σχετική ειδοποίηση δε θα γίνει και τα αντίστοιχα μόρια δεν θα προσμετρηθούν. 

 



  Κ ρ ι τ ή ρ ι α   Μ ο ρ ι ο δ ό τ η σ η ς. 
 
Για τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ, λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 50692/Ε2/27-03-

2018 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ: 

1) η συνολική υπηρεσία, που μοριοδοτείται κλιμακωτά ως ακολούθως: 

α) μία (1) μονάδα για κάθε έτος από 1 έως και 10 έτη υπηρεσίας 

β) μία και μισή (1,5) μονάδες για κάθε έτος από 10 έτη και άνω έως και 20 έτη 

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

2) η συνυπηρέτηση, που μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες, 

3) η εντοπιότητα, που μοριοδοτείται με (4) μονάδες, 

4) οι οικογενειακοί λόγοι, που μοριοδοτείται 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. 

 

----- 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Η έννοια των ανωτέρω τεσσάρων κριτηρίων, με επιφύλαξη των όσων παρακάτω διευκρινίζονται, ταυτίζεται 

εννοιολογικά με αυτή των μεταθέσεων. Τα κριτήρια αυτά όμως διαφοροποιούνται κατά τα ανωτέρω ως προς τους 

συντελεστές που αποδίδουν το σύνολο των μονάδων κάθε εκπαιδευτικού, λόγω του διαφορετικού χαρακτήρα των 

αποσπάσεων, και επομένως θα προκύψει διαφορετική μοριοδότηση για τις αποσπάσεις από εκείνη των μεταθέσεων 

για κάθε εκπαιδευτικό. 

Έτσι θα ισχύουν γενικά τα όσα αναφέρονται στην αριθμ. 190079/Ε2/06-11-2017 εγκύκλιο των μεταθέσεων Β/θμιας 

Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα παρακάτω διευκρινιστικά αναφέρονται για κάθε κριτήριο:    

 
Ι. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ο χρόνος συνολικής υπηρεσίας που υπολογίζεται στις αποσπάσεις ταυτίζεται με τον χρόνο των μεταθέσεων. Στην 

περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης (φέτος ή κατά τα προηγούμενα έτη) να 

αναγράφουν και στην αίτηση απόσπασης το ακριβές διάστημα χρόνου όπως αυτό εμφανίζεται συμπληρωμένο στην 

ηλεκτρονική αίτηση,  επικαιροποιημένο για το τρέχον έτος. 

 

 

 



ΙΙ. ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

α) Οι μονάδες συνυπηρέτησης λαμβάνονται για σχολικές μονάδες που ανήκουν στο δήμο, όπου ο/η σύζυγος 

υπηρετεί οργανικά (όχι με απόσπαση) σε υπηρεσίες του δημοσίου τομέα ή εργάζεται κατά το τελευταίο ένα (1) έτος 

στον ιδιωτικό τομέα, στο οποίο έτος δύναται να περιληφθούν και διαστήματα ανεργίας επιδοτούμενης ή μη. Η 

προϋπόθεση του ενός έτους για την κατά περίπτωση σχολική μονάδα (δήμο), πρέπει να συντρέχει κατά τις 

ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων απόσπασης. 

β) Δεν απαιτείται ενεργός σύμβαση εργασίας κατά την υποβολή των αιτήσεων, αλλά θα πρέπει κατά το τελευταίο 

έτος να έχουν εργαστεί έστω και μία (1) ημέρα εντός του δήμου όπου ανήκει η σχολική μονάδα που ζητείται η 

συνυπηρέτηση. Επομένως οι εκπαιδευτικοί δεν θα λαμβάνουν μονάδες συνυπηρέτησης αν, κατά τη διάρκεια 

ολόκληρου του τελευταίου έτους, οι σύζυγοί τους βρίσκονταν σε ανεργία (επιδοτούμενη ή μη). 

γ) Προκειμένου για τους/τις συζύγους εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία, οι μονάδες συνυπηρέτησης 

λαμβάνονται για το δήμο όπου ανήκει η σχολική μονάδα/φορέας στην οποία υπηρετεί ο/η σύζυγος και όχι για το 

δήμο όπου είναι η οργανική τους. 

δ) Για τα μόρια συνυπηρέτησης με σύζυγο εκπαιδευτικό, λαμβάνεται υπόψη και η εργασία του ως αναπληρωτή ή 

ωρομισθίου με την προϋπόθεση ότι το διάστημα εργασίας ή ανεργίας τους ήταν στον ίδιο δήμο. 

ε) Μονάδες συνυπηρέτησης λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. 

 

ΙΙΙ. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

Η εντοπιότητα στις αποσπάσεις προσδιορίζεται με βάση τα ισχύοντα στις μεταθέσεις (περιοχή μετάθεσης) με 

διαφοροποίηση μόνο ως προς το ότι η εντοπιότητα ισχύει για τον δήμο όπου ανήκει η σχολική μονάδα στην οποία 

αιτείται απόσπαση ο/η εκπαιδευτικός. 

 

IV.  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 

Οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται μόρια τέκνων τα οποία φοιτούσαν κατά το σχολικό έτος 2017-2018 στη Γ΄ Λυκείου, 

μολονότι ενδέχεται να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν φοιτούν ακόμη σε κάποια ανώτερη ή ανώτατη 

δημόσια σχολή. 

----- 

5) Σοβαροί λόγοι Υγείας: 

α. των ιδίων των εκπαιδευτικών, των τέκνων ή/και 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 ιδίων 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). 



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ 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 

δημόσιο ή ιδιωτικό. 

 

6) Λοιποί Λόγοι   

Οι σπουδές του εκπαιδευτικού (μεταπτυχιακές ή για απόκτηση άλλου τίτλου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) σε σχολή που 

εδρεύει σε διαφορετική περιοχή από αυτήν όπου ανήκει οργανικά (μονάδες 2). Οι μονάδες αυτές χορηγούνται για το 

δήμο στον οποίο βρίσκεται η σχολή όπου φοιτά ο εκπαιδευτικός κατά τον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησής του. 

  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΙΙΙ: Για σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και για απόκτηση διδακτορικού τίτλου 

δεν χορηγούνται οι εν λόγω μονάδες. 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ 

Για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ και Τμήματα Ένταξης 

της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας διευκρινίζεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης, σύμφωνα με την παρ.3 

του άρθρου 48 του Ν.4415/2016 (Α΄ 159) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ.2α του άρθρου 3 του 

Ν.4473/2017 (Α΄ 78) έχουν οι εκπαιδευτικοί  που ανήκουν σε όλους τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες 

διατάξεις κλάδους γενικής εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στην ΕΑΕ.  

Η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται με (παρ.2 του άρθρου 48 του Ν.4415/2016): 

αα) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή με 

αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής. 

ββ) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή 

με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής. 

γγ) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων της ημεδαπής, η αναγνωρισμένο ως ισότιμο και 

αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και 

αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής. 

δδ) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με τουλάχιστον 

πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην ΕΑΕ.  

εε) Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ-11 Φυσικής Αγωγής, πέραν των ανωτέρω, η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται και με 

πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής 

με κύρια ειδικότητα στην «ΕΑΕ» ή στην «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή – Θεραπευτική 

Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε 

χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία». 

Για τα κριτήρια μοριοδότησης εφαρμόζονται τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση όπως ορίζεται στο άρθρο 28, παρ.2 

του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193Α/17-09-2013) όπως περιγράφονται στα προηγούμενα.   



 

Επισήμανση:  Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 48 του Ν.4415/2016 σε συνδυασμό και με το αρθ.3 του 

Ν.4473/2017: 

«Όταν δεν καλύπτονται τα κενά με μετάθεση ή διορισμό, δύνανται να αποσπώνται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις και τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, Τμήματα Ένταξης, προγράμματα 

παράλληλης στήριξης, πρώιμης παρέμβασης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι, μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ως 

ακολούθως:  

α) Κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της παραγράφου 1 του άρθρου 16. (Σημειώνεται ότι η παράγραφος 1 του 

άρθρου 16 του Ν.3699/2008 έχει αντικατασταθεί από την παρ.2 του άρθρου 48 του Ν.4415/2016). 

β) Ακολουθούν εκπαιδευτικοί οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις τουλάχιστον μίας (1) εκ των κατωτέρω 

περιπτώσεων, κατά την ακόλουθη ιεράρχηση:  

αα) 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.  

ββ) Έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους στις ανωτέρω δομές και προγράμματα. 

γγ) Είναι γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. 

δδ) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων επιμόρφωσης-εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από 

Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων.»  

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης για ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ οι εκπαιδευτικοί που δεν διαθέτουν 

κανένα από τα παραπάνω προσόντα.  

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ και Τμήματα Ένταξης 

εννοείται ότι θα πρέπει να προσκομίσουν και τα απαιτούμενα πρόσθετα γι’ αυτήν την περίπτωση αποδεικτικά 

δικαιολογητικά.  

Εφόσον ικανοποιηθεί αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ δεν θα εξετάζονται οι αιτήσεις 

απόσπασης που έχουν υποβληθεί για τις λοιπές σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Το παρόν έγγραφο μαζί με το έντυπα της αίτησης για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και τον κατάλογο των σχολικών 

μονάδων, αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης της Δ.Ε. Φλώρινας.  

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα εξετασθούν από το ΠΥΣΔΕ Φλώρινας. 

 

 

Επισυναπτόμενα: 

1. Αίτηση για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ. 

2. Κατάλογος σχολικών μονάδων. 

Ο Διευθυντής  
της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας 

 
 

Ιωάννου Παύλος 

Κοινοποίηση: 

1. Σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας. 

 


