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ΡΟΣ: 1. Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ
Εκπαίδευςθσ
Ζδρεσ τουσ
2. Διευκυντζσ Α/κμιασ και Β/κμιασ
Εκπ/ςθσ
Ζδρεσ τουσ
ΚΟΙΝ.:

Ππωσ ο πίνακασ αποδεκτϊν

ΘΕΜΑ: «Ρρόςκλθςθ εκπαιδευτικϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για
υποβολι αιτιςεων αποςπάςεων από ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ ςε ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ, Μουςικά
Γυμνάςια-Λφκεια, Καλλιτεχνικά Γυμνάςια-Λφκεια, Σ.Μ.Ε.Α. και Τμιματα Ζνταξθσ,
Διαπολιτιςμικά Σχολεία και Εκκλθςιαςτικά Σχολεία για το διδακτικό ζτοσ 20122013».
Το Υπουργείο Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, ςτο πλαίςιο τθσ
διαδικαςίασ διενζργειασ των αποςπάςεων ςε ςχολικζσ μονάδεσ κατά το ςχολικό ζτοσ 20122013,
καλεί
τουσ εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, οι οποίοι
επικυμοφν να υποβάλουν αίτθςθ απόςπαςθσ για το διδακτικό ζτοσ 2012-2013, για τισ
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:

ΑΔΑ: Β49Τ9-ΛΓΓ
α) από ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ ςε ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ,
β) ςε Μουςικά Γυμνάςια-Λφκεια,
γ) ςε Καλλιτεχνικά Γυμνάςια-Λφκεια,
δ) ςε Σ.Μ.Ε.Α. και Τμιματα Ζνταξθσ,
ε) ςε ΚΕΔΔΥ,
ςτ) ςε Διαπολιτιςμικά Σχολεία
η) ςε Εκκλθςιαςτικά Σχολεία και
θ ) ςε Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ
2. Ρροκεςμία υποβολισ αιτιςεων ορίηεται: από 23-5-2012 μζχρι 1-6-2012. Η
προκεςμία αυτι είναι αποκλειςτικι και ουδεμία παράταςθ κα δοκεί.

ΚΚΕΕΦ
ΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟ
Ο ΑΑ’’
ΝΝΟ
ΟΜ
ΜΙΙΚΚΟ
Ο ΡΡΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟ
Ο
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 33 παρ. 2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2-2-2012 τ.Α’)
παρ. 5 περ. γϋ του άρκρου 16 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ. A’)
του άρκρου 1 παρ.8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ.Αϋ),
του άρκρου 46 παρ. 7 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/17.6.1996 τ. Αϋ),
του άρκρου 139 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/ 8-6-2006 τ. Α’),
του άρκρου 21 του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224/8-10-2001 τ.Αϋ) και του άρκρου 12 παρ. 1
του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-4-2012 τ.Αϋ)
του άρκρου 16 περ. Ιϋ του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε από τισ
διατάξεισ του άρκρου 9 παρ. 9 του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240Αϋ) και
το ΡΔ 50/96 και ΡΔ 100/97.

ΚΚΕΕΦ
ΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟ
Ο ΒΒ’’
ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ ΥΥΡΡΟ
ΟΒΒΟ
ΟΛΛΘΘΣΣ ΑΑΙΙΤΤΘΘΣΣΕΕΩ
ΩΝΝ
1. ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΑΙΤΘΣΕΩΝ ΑΡΟ ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ ΣΕ ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ
1.1. Η αίτθςθ από ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ ςε ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ κα υποβλθκεί 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.
Το ζντυπο τθσ αίτθςθσ απόςπαςθσ που κα ςυμπλθρϊςουν οι εκπαιδευτικοί υπάρχει
ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων
(www.minedu.gov.gr) και επιςυνάπτεται και ςτθν παροφςα εγκφκλιο.
1.2. Οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να ζχουν υπόψθ τουσ κατά τθν υποβολι τθσ
αίτθςθσ ότι:
α) Η 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
καταχωριςμζνων ςτοιχείων και κυρίωσ των κριτθρίων απόςπαςθσ, τα οποία και αποτελοφν
τθ βάςθ τθσ μοριοδότθςθσ.
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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) Η 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, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων.
ε) Η αίτθςθ που κα υποβλθκεί με τθν παροφςα εγκφκλιο από ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ ςε
ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ δεν κα εξετάηεται ςτθν περίπτωςθ που ικανοποιθκεί τυχόν αίτθςθ που
υποβλικθκε από τουσ εκπαιδευτικοφσ με τθ διαδικαςία τθσ αντίςτοιχθσ εγκυκλίου μασ ςε
φορζα ι υπθρεςία του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων.
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.
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.
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).
κ) Τζλοσ, ςτθν αίτθςθ απόςπαςθσ όςοι μετατζκθκαν το ςχολικό ζτοσ 2011-12 πρζπει
να αναγράψουν ωσ ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ οργανικισ αυτό τθσ μετάκεςθσ και να ζχουν υπόψθ τουσ
ότι γι’ αυτοφσ απαιτείται διετισ υπθρεςία υπθρζτθςθσ τθσ οργανικισ.
Επιςθμαίνεται ότι με τθν απόςπαςθ από ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ ςε ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ δε
κεμελιϊνεται δικαίωμα μετάκεςθσ.
1.3. 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 υπθρεςία τουσ αιτιςεισ μαηί με τα
επιςυναπτόμενα δικαιολογθτικά και να τισ αποςτείλουν ςτθ Δ/νςθ τθσ οργανικισ κζςθσ
των εκπαιδευτικϊν.
δ) Επίςθσ με τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων και μζχρι 11-6-2012
κα πρζπει:
να προβοφν ςτον ζλεγχο των αιτιςεων απόςπαςθσ που υπζβαλαν οι
εκπαιδευτικοί αρμοδιότθτάσ τουσ (δθλ. όςοι υπάγονται οργανικά ςε αυτοφσ) ςτο
Ολοκλθρωμζνο Ηλεκτρονικό Σφςτθμα Συλλογισ και Διαχείριςθσ Αιτιςεων
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Απόςπαςθσ (https://anaplirotes.sch.gr), ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που κα
αποςταλοφν. Ο ζλεγχοσ κα γίνει: α) με βάςθ τθν αίτθςθ και τα δικαιολογθτικά
που κα τουσ αποςταλοφν από τα Γραφεία ι 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, Δια Βίου Μάκθςθσ 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 Δ/νςθ υποβολισ και ς’ αυτι που προκφπτει
μετά τον τελικό ζλεγχο να ειδοποιείται ο εκπαιδευτικόσ άμεςα, ϊςτε να
επιλφεται θ διαφορά.
2. ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ Λ Ο Ι Ρ Ω Ν ΑΙΤΘΣΕΩΝ ΑΡΟΣΡΑΣΘΣ
Σχετικά με τον τρόπο υποβολισ των λοιπϊν αιτιςεων απόςπαςθσ (ςε Μουςικά
Γυμνάςια-Λφκεια, ςε Καλλιτεχνικά Γυμνάςια-Λφκεια, ςε Σ.Μ.Ε.Α. κλπ ιςχφουν τα όςα
αναφζρονται για κάκε περίπτωςθ χωριςτά παρακάτω.
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΚΩΛΥΜΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΑΙΤΘΣΘΣ
Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ απόςπαςθσ ζχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/κμιασ και
Β/κμιασ 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’) ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 4 του άρκρου 4 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α’ ),
β) διορίςτθκαν το ςχολικό ζτοσ 2011-2012 και διανφουν τθν διετι υπθρεςία τουσ
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 4 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.
Αϋ), όπωσ τροποποιικθκαν με τισ όμοιεσ του άρκρου 33 παρ. 2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ
14/2-2-2012 τ.Α’).
Εξαιροφνται οι νεοδιόριςτοι εκπαιδευτικοί που εντάςςονται ςε ειδικι κατθγορία,
εφόςον διατθρείται ςε ιςχφ, ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 30 του
3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Αϋ), θ διάταξθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 8 του Ρ.Δ.
50/1996 που αναφζρει ότι «δεν απαιτείται η ςυμπλήρωςη ενόσ ζτουσ ςτην οργανική θζςη
ςτισ περιπτώςεισ τησ μετάθεςησ ειδικών κατηγοριών».
γ) είναι εκπαιδευτικοί κλάδου ΡΕ16, απόφοιτοι Ωδείου, οι οποίοι διορίςτθκαν και
τοποκετικθκαν αποκλειςτικά ςε Μουςικά Σχολεία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου
20 του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146 Αϋ). Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ
απόςπαςθσ μόνο για τα Μουςικά Σχολεία.
δ) είναι ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ και θ κθτεία τουσ λιγει μετά τισ 31-08-2012 ι
ε) υπθρετοφν ςε κζςεισ με κθτεία θ οποία λιγει μετά τισ 31-08-2012.
Αιτιςεισ απόςπαςθσ που τυχόν υποβάλλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω
περιπτϊςεων δεν κα γίνονται δεκτζσ.
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4. ΑΡΟΣΡΑΣΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΣΤΘΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ
Δίνεται θ δυνατότθτα ςε εκπαιδευτικοφσ των κλάδων ΡΕ06, ΡΕ11 και ΡΕ16,
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.

ΚΚΕΕΦ
ΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟ
Ο ΓΓ’’
ΑΑΡΡΟ
ΟΣΣΡΡΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ ΕΕΚΚΡΡΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΩ
ΩΝ
Ν ΑΑΡΡΟ
Ο ΡΡΥΥΣΣΡΡΕΕ//ΡΡΥΥΣΣΔΔΕΕ
ΣΣΕΕ ΡΡΥΥΣΣΡΡΕΕ//ΡΡΥΥΣΣΔΔΕΕ
Α. ΑΡΟΣΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΙΤΘΙΑ ΜΟΙΟΔΟΤΘΣΘΣ
1. ΤΟΡΟΣ ΜΟΙΟΔΟΤΘΣΘΣ
Για τισ αποςπάςεισ από ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ ςε ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ, λαμβάνονται υπόψθ τα εξισ
κριτιρια:
1) θ ςυνολικι υπθρεςία, που αποτιμάται αυξθτικά 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.
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 ανιλικο ι ςπουδάηει, άλλωσ λαμβάνουν τζςςερισ (4) μονάδεσ.
Οι εκπαιδευτικοί με μονογονεϊκι οικογζνεια, λόγω απόκτθςθσ παιδιϊν χωρίσ να
ζχει προθγθκεί γάμοσ, λαμβάνουν ζξι (6) μονάδεσ, εφόςον ζχουν παιδί που είναι
ανιλικο ι ςπουδάηει.
Οι εκπαιδευτικοί που είναι ζγγαμοι, ςε διάςταςθ, ςε διάηευξθ ι χθρεία ι με
μονογονεϊκι οικογζνεια λαμβάνουν 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 ΚΙΤΘΙΩΝ
Η ζννοια των ανωτζρω τεςςάρων 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.
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Ζτςι κα ιςχφουν γενικά τα όςα αναφζρονται ςτισ αρικμ. 128501/Δ1/8-11-2011 και
128511/Δ2/08-11-2011 αντίςτοιχεσ εγκυκλίουσ των μετακζςεων Α/κμιασ και Β/κμιασ
Εκπαίδευςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα όςα παρακάτω διευκρινιςτικά αναφζρονται για κάκε
κριτιριο:
Ι. ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ
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 του Γραφείου ι Διεφκυνςθσ τθσ οργανικισ
τουσ κζςθσ.
ΙΙ. ΣΥΝΥΡΘΕΤΘΣΘ
α) Οι μονάδεσ ςυνυπθρζτθςθσ υπολογίηονται για όλο το ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ (ζνα), όπου
υπθρετεί οργανικά (όχι με απόςπαςθ) ι εργάηεται ο/θ ςφηυγοσ, εφόςον θ απόςπαςθ
γίνεται ςε ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ κι όχι ςε περιοχι μετάκεςθσ. 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. Η 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 87/7-62010 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.
β) Τα μόρια ςυνυπθρζτθςθσ δίνονται με τθν προχπόκεςθ ότι ο/θ ςφηυγοσ εργάηεται
ςτο εν λόγω ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ ζνα ζτοσ (1) ςτο όποιο δφναται να περιλθφκοφν και διαςτιματα
επιδοτοφμενθσ ι μθ ανεργίασ χωρίσ να απαιτείται ενεργόσ ςφμβαςθ εργαςίασ κατά τθν
υποβολι των αιτιςεων. Η ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου ενόσ ζτουσ μπορεί να γίνει μζχρι
τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ των αιτιςεων απόςπαςθσ.
ΙΙΙ. ΕΝΤΟΡΙΟΤΘΤΑ
Η εντοπιότθτα κα προςδιορίηεται με βάςθ τθν αντίςτοιχθ κεϊρθςθ των μετακζςεων
με διαφοροποίθςθ μόνο ωσ προσ το ότι θ εντοπιότθτα για τισ αποςπάςεισ ιςχφει για όλθ τθ
Δ/νςθ (ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ) ςτθ βάςθ τθσ νζασ ςυγκρότθςθσ των διμων με τισ διατάξεισ του Ν.
1785/2010 (ΦΕΚ 87/2-6-2010 τ. Α’) «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ
Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ − Πρόγραμμα Καλλικράτησ».
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ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΘ
Για τθν Συνεξζταςθ αιτιςεων εκπαιδευτικϊν ιςχφουν τα παρακάτω:
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.
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.
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. Η 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. ΣΥΗΥΓΟΣ:
α/α
1.
2
3
4
5
6

ΛΕΚΤΙΚΟ ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ
ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ
ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ
ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ
ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ
ΡΙΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ

Συνεξζταςθ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Β. ΣΥΗΥΓΟΣ:
α/α
1.
2
3
4
5
6







ΛΕΚΤΙΚΟ ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ
ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ
ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ
ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ
ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ
ΣΕΕΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ

Συνεξζταςθ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Η 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.

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).

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).
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ Ι: Για τθν απόδειξθ του ποςοςτοφ αναπθρίασ των τριϊν ωσ άνω
περιπτϊςεων απαιτείται γνωμάτευςθ πρωτοβάκμιασ, δευτεροβάκμιασ υγειονομικισ
επιτροπισ ι Κζντρου Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Ρ.Α.), που εκδίδεται βάςει του Ενιαίου
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Κανονιςμοφ Ρροςδιοριςμοφ Ροςοςτοφ Αναπθρίασ, όπωσ ιςχφει κάκε φορά (άρκρο 7 του ν.
3863/2010).
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ 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.
6) Λοιποί λόγοι
Οι ςπουδζσ του εκπαιδευτικοφ (μεταπτυχιακζσ ι για απόκτθςθ άλλου τίτλου) 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 Ε.Α.Ρ. δε χορθγοφνται οι εν λόγω μονάδεσ.

2. ΑΡΟΣΤΟΛΘ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΘΣΕΩΝ ΡΟΥ ΘΑ ΕΞΕΤΑΗΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΘ
ΜΟΙΟΔΟΤΘΣΘ 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, Δια Βίου Μάκθςθσ 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 ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑ
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
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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) και
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) Ρροκειμζνου για απόςπαςθ με υπαγωγι ςε ειδικι κατθγορία αρκεί γνωμάτευςθ
πρωτοβάκμιασ υγειονομικισ επιτροπισ και όχι αποκλειςτικά δευτεροβάκμιασ,
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 κακϊσ και του Ειδικοφ
Ζνςτολου προςωπικοφ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ (παρ. 1 του άρκρου 21 ν. 2946/2001 ΦΕΚ
224/8-10-2001 τ.Αϋ και παρ. 1 του άρκρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-4-2012 τ.Αϋ)
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. Η 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 δθμοτικϊν και τοπικϊν κοινοτιτων ι εκπρόςωποι τοπικϊν κοινοτιτων (άρκρα
93 παρ. 7 και 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010).
δ) Είναι ςφηυγοι δικαςτικϊν λειτουργϊν (παρ.3, άρκρου 47 ν. 2304/95).

ΡΟΣΟΧΘ! Στισ ανωτζρω κατά προτεραιότθτα αποςπάςεισ, αν δεν υπάρχουν
λειτουργικά κενά ςτθν περιοχι όπου κεμελιϊνουν δικαίωμα απόςπαςθσ οι
εκπαιδευτικοί, ςφμφωνα με τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικουν, θ απόςπαςθ δφναται να
πραγματοποιείται ςε όμορθ αυτισ περιοχι. Γι’ αυτό εφιςτοφμε τθν προςοχι να
δθλϊνονται και περιοχζσ όμορεσ τθσ περιοχισ πρϊτθσ προτίμθςθσ.

2. ΑΡΟΣΤΟΛΘ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΘ
ΤΩΝ ΑΙΤΘΣΕΩΝ ΑΡΟΣΡΑΣΘΣ ΚΑΤΑ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑ
Οι αιτιςεισ μαηί με τα δικαιολογθτικά των εκπαιδευτικϊν που κζλουν να υπαχκοφν
ςτθν κατά προτεραιότθτα απόςπαςθ 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 Διευκφνςεισ Ρροςωπικοφ
Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ –Τμιματα Γ’ αντίςτοιχα– τθσ Κεντρικισ
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Υπθρεςίασ του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ 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.

ΚΚΕΕΦ
ΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟ
Ο ΔΔ’’
ΛΛΟ
ΟΙΙΡΡΕΕΣΣ ΑΑΡΡΟ
ΟΣΣΡΡΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ
1. Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών ςε Μουςικά Γυμνάςια και Λύκεια.
Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ απόςπαςθσ ςτα Μουςικά Σχολεία ζχουν:
α) Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΡΕ01 ζωσ και ΡΕ11, οι εκπαιδευτικοί του κλάδου
ΡΕ12 για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ, κακϊσ και οι εκπαιδευτικοί
των κλάδων ΡΕ13, ΡΕ19, ΡΕ20, ΡΕ32, οι οποίοι κα ζχουν ςυμπλθρϊςει πενταετι
τουλάχιςτον διδακτικι υπθρεςία ςτα ςχολεία τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
αρμοδιότθτασ ΥΡΔΒΜΘ (ωσ μόνιμοι, αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι) ζωσ 31 Αυγοφςτου 2012.
β) Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του κλάδου ΡΕ16 Μουςικισ οι
οποίοι ζχουν τουσ παρακάτω κατά μάκθμα αναφερόμενουσ τίτλουσ ςπουδϊν και πενταετι
τουλάχιςτον διδακτικι υπθρεςία ςτα ςχολεία τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
αρμοδιότθτασ ΥΡΔΒΜΘ ζωσ 31 Αυγοφςτου 2012:
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
κατεχόμενθ οργανικι κζςθ, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά όλων των ανωτζρω.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣH Ι: Οι εκπαιδευτικοί μποροφν να ηθτιςουν απόςπαςθ μόνον για τα ςχολεία
ςτα οποία είχαν τθ δυνατότθτα να τοποκετθκοφν βάςει των προςόντων τουσ κατά το
διοριςμό τουσ. Πςοι ζχουν διοριςτεί αποκλειςτικά ςε Μουςικά Σχολεία, δφνανται να
υποβάλουν αίτθςθ απόςπαςθσ μόνο για τα Μουςικά Σχολεία και τουσ φορείσ.
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Συνεπϊσ, οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΡΕ16, απόφοιτοι Ωδείου, οι οποίοι διορίςτθκαν και
τοποκετικθκαν αποκλειςτικά ςε Μουςικά Σχολεία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 20 παρ. 7α του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146 Αϋ) 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, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, το αργότερο μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ
από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων απόςπαςθσ. Η
αίτθςθ αυτι κα ςυνοδεφεται από αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα, φάκελο
δικαιολογθτικϊν (τα οποία πρζπει να είναι επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα και ςτθν
περίπτωςθ ξενόγλωςςων μεταφραςμζνα 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.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣH ΙΙ: Τα δικαιολογθτικά που 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 τα δικαιολογθτικά και βιογραφικό κατά
τθ διαδικαςία υποβολισ αίτθςθσ μετάκεςθσ για το ςχολ. ζτοσ 2012-2013, δεν κα
προςκομιςκοφν εκ νζου πλθν τθσ περίπτωςθσ προςκόμιςθσ νζων ςτοιχείων ι
δικαιολογθτικϊν.
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 ελζγχουν τθ δυνατότθτα των εκπαιδευτικϊν για
απόςπαςθ και να δζχονται μόνο τισ αιτιςεισ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ.
Η απόςπαςθ ςτα Μουςικά Σχολεία γίνεται με απόφαςθ Υπουργοφ Ραιδείασ, Δια
Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων. Το Υπθρεςιακό Συμβοφλιο, προκειμζνου να
γνωμοδοτιςει, λαμβάνει υπόψθ τθ γνϊμθ τθσ Καλλιτεχνικισ Επιτροπισ Μουςικϊν
Σχολείων (για τουσ εκπαιδευτικοφσ μουςικισ παιδείασ) και πζραν αυτισ τισ μεταπτυχιακζσ
ςπουδζσ, τθν επιμόρφωςθ, τθ μετεκπαίδευςθ, τθν προθγοφμενθ διδακτικι εμπειρία ςτα
Μουςικά Σχολεία, τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, τθν επιςτθμονικι ςυγκρότθςθ και γενικά τα
αυξθμζνα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣH ΙΙΙ: Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ηθτοφν απόςπαςθ ςε Τμιματα Ζνταξθσ
Μουςικϊν Σχολείων υπάγονται ςτθν περίπτωςθ 3 τθσ εγκυκλίου (Αποςπάςεισ ςε ΣΜΕΑΕ),
δθλαδι κα πρζπει να υποβάλουν αίτθςθ απόςπαςθσ για το ΡΥΣΔΕ ςτο οποίο ανικει το
ςχολείο με το Τμιμα ϋΕνταξθσ και ςτθ ςυνζχεια, με αίτθςι τουσ ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ
Δ.Ε, να ηθτιςουν τθ ςχετικι τοποκζτθςθ.
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Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκφνεςτε ςτα τθλζφωνα: 210
3442235 (κ. Φραϊδάκθ).
2. Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών ςε Καλλιτεχνικά Γυμνάςια και Λύκεια
Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ απόςπαςθσ ςτα Καλλιτεχνικά Σχολεία ζχουν οι
εκπαιδευτικοί που κα ζχουν ςυμπλθρϊςει πενταετι τουλάχιςτον διδακτικι υπθρεςία ςτα
ςχολεία τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αρμοδιότθτασ ΥΡΔΒΜΘ (ωσ μόνιμοι,
αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι) ζωσ 31 Αυγοφςτου 2012.
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 ΥΡΔΒΜΘ, το αργότερο μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων απόςπαςθσ. Η αίτθςθ αυτι κα ςυνοδεφεται από
αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα, φάκελο δικαιολογθτικϊν (τα οποία πρζπει να είναι
επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα και ςτθν περίπτωςθ ξενόγλωςςων μεταφραςμζνα 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.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣH IV: 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 2012-2013, δεν κα
προςκομιςκοφν εκ νζου πλθν τθσ περίπτωςθσ προςκόμιςθσ νζων ςτοιχείων ι
δικαιολογθτικϊν.
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 ελζγχουν τθ δυνατότθτα
των εκπαιδευτικϊν για απόςπαςθ και να δζχονται μόνο τισ αιτιςεισ που πλθροφν τισ
προχποκζςεισ.
Η απόςπαςθ ςτα Καλλιτεχνικά Σχολεία γίνεται με απόφαςθ Υπουργοφ Ραιδείασ,
Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων. Το Υπθρεςιακό Συμβοφλιο, προκειμζνου να
γνωμοδοτιςει, λαμβάνει υπόψθ τθ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Καλλιτεχνικϊν Σχολείων (για τουσ
εκπαιδευτικοφσ καλλιτεχνικϊν μακθμάτων) και πζραν αυτισ τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ,
τθν επιμόρφωςθ, τθ μετεκπαίδευςθ, τθν προθγοφμενθ διδακτικι εμπειρία ςτα
Καλλιτεχνικά Σχολεία, τθν επιςτθμονικι ςυγκρότθςθ και γενικά τα αυξθμζνα τυπικά και
ουςιαςτικά προςόντα.
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Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκφνεςτε ςτο τθλζφωνο: 210
3442280 (κ. Ε. Μπιγζρθ).
3. Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών (μη ειδικού προςωπικού) ςε Σ.Μ.Ε.Α. και
Τμήματα Ένταξησ τησ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ.
Τυχόν κενζσ κζςεισ ςτα ςχολεία αυτά δφνανται να καλυφκοφν με απόςπαςθ
εκπαιδευτικϊν είτε από τουσ ανικοντεσ οργανικά ςε ςχολεία του νομοφ 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.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣH V: Για τθν απόςπαςθ μθ ειδικοφ προςωπικοφ ςε Σ.Μ.Ε.Α και Τμιματα
Ζνταξθσ, οι προσ απόςπαςθ εκπαιδευτικοί ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ αυτζσ κα πρζπει να
ζχουν τα προςόντα που αναφζρονται ςτο άρκρο 4 παρ. Α4 του Ν. 2817/2000
«Εκπαίδευςθ των ατόμων με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ.
78Αϋ/14.3.2000), όπωσ αυτό τροποποιικθκε κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2 του
Ν.3194/2003 (ΦΕΚ.267Αϋ/20.11.2003 και τισ διατάξεισ του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ. 199 Αϋ).
4. Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών ςε Διαπολιτιςμικά Σχολεία.
Τυχόν κενζσ κζςεισ ςτα Διαπολιτιςμικά ςχολεία κα καλυφκοφν ςφμφωνα με τισ
οδθγίεσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. 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.
5. Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Β/θμιασ Εκπ/ςησ ςε Εκκληςιαςτικά Σχολεία
Οι εκπαιδευτικοί τθσ Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που επικυμοφν να
αποςπαςτοφν ςε ςχολεία τθσ Εκκλθςιαςτικισ εκπαίδευςθσ 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, ςτο Τμιμα Γ’ τθσ Διεφκυνςθσ Ρροςωπικοφ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, το αργότερο μζςα ςε
δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων
απόςπαςθσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκφνεςτε ςτο τθλζφωνο: 210
3442280 (κ. Ε. Μπιγζρθ).
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Για τα ςχολεία τθσ Εκκλθςιαςτικισ Εκπαίδευςθσ αρμόδια είναι θ Διεφκυνςθ
Εκκλθςιαςτικισ Εκπαίδευςθσ και Θρθςκευτικισ Αγωγισ του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου
Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ςυγκεκριμζνα
ςχολεία, μπορείτε να απευκφνεςτε ςτο τθλζφωνο 210 3442445 (κ. Ρολυμενάκου).
6. Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών ςε Σχολεία Δεύτερησ Ευκαιρίασ
Για τισ αποςπάςεισ εκπαιδευτικϊν ςτα Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ κα εκδοκεί
ςχετικι εγκφκλιοσ από τθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ
και Θρθςκευμάτων. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκφνεςτε ςτθν κ.
Ξερογιαννάκθ, τθλ. 2131311644.
7. Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών ςε ΚΕΔΔΥ
Α. ΓΕΝΙΚΑ:
Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ για απόςπαςθ ςε ΚΕΔΔΥ, ζχουν οι εκπαιδευτικοί
Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ, οι οποίοι πλθροφν τισ προχποκζςεισ που ορίηονται από
τισ διατάξεισ των άρκρων 12 και 21 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ τ.Αϋ 199) με τθν επιφφλαξθ του
Κεφαλαίου Α’ (Νομικό πλαίςιο).
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΑΙΤΘΣΕΩΝ:
Πςοι ζχουν τα παραπάνω προςόντα κα πρζπει μζχρι τισ 1-6-2012 να υποβάλουν
αίτθςθ ςυμπλθρϊνοντασ το ειδικό ςυνθμμζνο ζντυπο (όχι θλεκτρονικά) ςτθ Διεφκυνςθ ι
ςτο Γραφείο Εκπαίδευςθσ ςτο οποίο υπάγεται το ςχολείο τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ ι ςτο
ΚΕΔΔΥ τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ. Στθ ςυνζχεια οι αιτιςεισ αυτζσ κα αποςταλοφν, από τισ
υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ υποβλικθκαν, ςτθ Διεφκυνςθ Ειδικισ Αγωγισ, Τμιμα Β’
Ρροςωπικοφ του ΥΡΔΒΜΘ, το αργότερο μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία
λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων απόςπαςθσ. Θ αίτθςθ αυτι κα ςυνοδεφεται
από αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα και επίςθμα ζγγραφα (επικυρωμζνα αντίγραφα)
για τθν απόδειξθ των απαιτοφμενων προςόντων.
Σθμειϊνεται ότι κανζνασ τίτλοσ ςπουδϊν δε κα λαμβάνεται υπόψθ εάν δεν είναι
επικυρωμζνοσ.
Σε καμία περίπτωςθ θ αίτθςθ δεν κα υποβάλλεται απευκείασ από τουσ ίδιουσ τουσ
εκπαιδευτικοφσ ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και
Θρθςκευμάτων ι ςτο ΚΕΔΔΥ ςτο οποίο ενδιαφζρονται να αποςπαςτοφν.
Υπενκυμίηεται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ότι τα ςτοιχεία που δθλϊνονται ςτθν αίτθςθ
απόςπαςθσ, ζχουν τθν ζννοια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, με βάςθ τα οριηόμενα ςτο άρκρο
8 του Ν.1599/86 (ΦΕΚ 75Αϋ) και ψευδισ διλωςθ ςυνεπάγεται κυρϊςεισ που
προβλζπονται από τθν παράγραφο 6 του άρκρου 22 του παραπάνω νόμου.

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ Ι:
Οι εκπ/κοί οι οποίοι εκτόσ από απόςπαςθ ςε ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ επικυμοφν απόςπαςθ
ςε ΚΕΔΔΥ κα ςυμπλθρϊςουν επιπλζον και το ζντυπο απόςπαςησ ςε ΚΕΔΔΥ με δικαίωμα
δήλωςησ προτιμήςεων μζχρι 5 ΚΕΔΔΥ.
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Εάν για ζναν εκπαιδευτικό ικανοποιθκεί αίτθςθ απόςπαςθσ ςε ΚΕΔΔΥ, ςτθ
ςυνζχεια δεν εξετάηεται θ αίτθςι του για απόςπαςθ ςε ΡΥΣΡΕ/ΡΥΣΔΕ.
Οι Διευκφνςεισ, τα Γραφεία Εκπαίδευςθσ και τα ΚΕΔΔΥ τθσ χϊρασ κα πρζπει να
ελζγχουν τα δικαιολογθτικά και να δζχονται μόνο τισ αιτιςεισ που πλθροφν τισ
προχποκζςεισ.
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ ΙΙ:
Μετά τον ζλεγχο για τθν ορκότθτα των δθλουμζνων από τουσ εκπαιδευτικοφσ
υπθρεςιακϊν ςτοιχείων κακϊσ και αν οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί κεμελιϊνουν δικαίωμα
υποβολισ αίτθςθσ απόςπαςθσ, κα διαβιβαςτεί ςτθ Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ, Τμιμα Βϋ
Ρροςωπικοφ ΥΡΔΒΜΘ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ των υποβλθκειςϊν αιτιςεων μαηί
με τισ αιτιςεισ και τα δικαιολογθτικά.
Για πλθροφορίεσ που αφοροφν ςε αποςπάςεισ ςε ΚΕΔΔΥ (Κζντρα
Διαφοροδιάγνωςθσ Διάγνωςθσ και Υποςτιριξθσ), μπορείτε να απευκφνεςτε ςτθν κ.
Τριανταφφλλου, τθλ. 210 344 2332 (Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ, Τμιμα Β’ Ρροςωπικοφ).

8. Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 τησ Πρωτοβάθμιασ και
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςτα τμήματα Αθλητικήσ Διευκόλυνςησ (Τ.Α.Δ) και
Ειδικά Τμήματα Αθλητικήσ Διευκόλυνςησ (ΕΤΑΔ).
Για αποςπάςεισ ςε τμιματα Ακλθτικισ Διευκόλυνςθσ (Τ.Α.Δ) και Ειδικά Τμιματα
Ακλθτικισ Διευκόλυνςθσ (Ε.Τ.Α.Δ) κα εκδοκεί εγκφκλιοσ από τθν αρμόδια υπθρεςία
(Διεφκυνςθ Φυςικισ Αγωγισ του ΥΡΔΒΜΘ). Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να
απευκφνεςτε ςτουσ: κ. Καραγιάννθ, τθλ. 210 3442209 και κα Ραυλοποφλου, τθλ. 210
3442206.
9. Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 τησ Πρωτοβάθμιασ και
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ωσ Νομαρχιακών Υπευθύνων.
Θα εκδοκεί εγκφκλιοσ από τθν αρμόδια υπθρεςία (Διεφκυνςθ Φυςικισ Αγωγισ του
ΥΡΔΒΜΘ). Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκφνεςτε ςτθν κ. Τηαβάρα, τθλ.
210 344 3012 και κ. Μθλιϊνθ 210 3442753.

Θ ΥΡΟΥΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΘ-ΕΥΦΟΣΥΝΘ ΚΙΑΟΥ
Συνθμμζνα:
5 ζντυπα αίτθςθσ-διλωςθσ
Ρίνακασ Αποδεκτϊν:
1. Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Εκπαίδευςθσ
2. ΙΔΕΚΕ
3. ΕΑΙΤΥ
4. ΟΛΜΕ
5. ΔΟΕ
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Εςωτερικι Διανομι:
1. Γραφείο κασ Υπουργοφ
2. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα
3. Γραφεία Ειδικϊν Γραμματειϊν
4. Γενικζσ Διευκφνςεισ, Διευκφνςεισ και Ανεξάρτθτα
Τμιματα Κ.Υ. ΥΡΔΒΜΘ.
5. Κ.Υ.Σ.Ρ.Ε.
6. Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
7. Γ.Ε.ΡΟ.
8. Δ/νςθ Ρρος/κοφ Ρ.Ε. /Τμιμα Γ’
9. Δ/νςθ Ρρος/κοφ Δ.Ε. /Τμιμα Γ’
10. Δ/νςθ ΣΕΡΕΔ (Επιτροπζσ Μουςικϊν και Καλλιτεχνικϊν Σχολείων)
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