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      ΘΕΜΑ: «Μοριοδότηση κριτηρίων τοποθέτησης και μετακίνησης αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις 

Ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες και Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης εξωτερικού» 

Ενόψει των εσωτερικών μετακινήσεων των εκπαιδευτικών εντός της περιοχής ευθύνης του Συντονιστή 

Εκπαίδευσης, των μετακινήσεων από κρατίδιο σε κρατίδιο για την Ο.Δ. Γερμανίας και των τοποθετήσεων των 

νεοαποσπασμένων εκπαιδευτικών θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας τις παρακάτω κατηγορίες και τον πίνακα 

μοριοδοτούμενων κριτηρίων: 

Κατηγορία Α’ Κατά τις τοποθετήσεις και μετακινήσεις των αποσπασμένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών, οι 

εμπίπτοντες στις ειδικές κατηγορίες του αρ. 13 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45 τ. Α’), του άρ. 1 παρ. 8 του 

Ν.3194/2003 (ΦΕΚ  267 τ. Α’), του αρ. 17 του Ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 τ. Α’) και του αρ. 6 του 

Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75 τ. Α’) τοποθετούνται ή μετακινούνται κατά προτεραιότητα, συγκρινόμενοι 

μόνο μεταξύ τους. 

   

Κατηγορία Β’ 

(αν δεν 

υπάρχουν 

υποψήφιοι 

από την Α’ 

κατηγορία) 

 

1.  Οικογενειακά κριτήρια (Σύμφωνα με το Άρ. 16 του Π.Δ. 50/1996 

όπως αντικαταστάθηκε από το Άρ.1 του Π.Δ. 39/1998):   

i) Έγγαμοι, εκπ/κοί που έχουν άγαμα ανήλικα ή 

σπουδάζοντα τέκνα (φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα), 

μονογονεϊκή οικογένεια, διαζευγμένοι με επιμέλεια 

τέκνων) 

ii) Αριθμός τέκνων : 1
ο
 τέκνο 

                                    2
ο
 τέκνο 

                                    3
ο
 τέκνο 

                                    4
ο
 τέκνο και άνω 

iii) Συνυπηρέτηση
1
 ή συντοποθέτηση  

iv) Φοίτηση τέκνων σε σχολείο: Α’ θμια Εκπ/ση 

                                                         Β’ θμια Εκπ/ση 

    Εκπαιδευτικοί με παιδιά που φοιτούν σε Ελληνικά 

σχολεία 

 

 

4 μόρια 

 

 

 

4 μόρια 

4 μόρια 

6 μόρια 

7 μόρια για το καθένα 

4 μόρια 

4 μόρια 

6 μόρια 

2 μόρια ανεξαρτήτως αριθμού 

τέκνων 



  2. Πρώτη προτίμηση (Σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 10 του Π.Δ. 

50/1996) 

2 μόρια 

  3. Υπηρεσία σε περισσότερα του ενός σχολεία: 

i) Από 15 έως 30 χλμ. 

ii) Από 30 έως 50 χλμ. 

iii) Από 50 έως 100 χλμ. 

iv) Από 100 χλμ και άνω 

v) Σε τρία ή περισσότερα σχολεία σε διαφορετικές 

πόλεις 

 

1 μόριο 

2 μόρια 

3 μόρια 

4 μόρια 

6 μόρια 

 4. Διδακτορικό Δίπλωμα
2
   

i) Στην ειδικότητα ή στις επιστήμες της αγωγής 

ii) Σε άλλο αντικείμενο 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

i) Στην ειδικότητα ή στις επιστήμες της αγωγής 

ii) Σε άλλο αντικείμενο 

 

5 μόρια 

4 μόρια 

 

3 μόρια 

2 μόρια 

 5. Συνολική Υπηρεσία 2,5 μόρια ανά έτος 

 6. Χρόνος Υπηρεσίας στο εξωτερικό 2,5 μόρια ανά έτος 

 7. Γνώση της γλώσσας της χώρας απόσπασης 

i) Επίπεδο Γ2 

ii) Επίπεδο Γ1 

iii) Επίπεδο Β2 

iv) Η βαθμολογία στην ξένη γλώσσα κατά τις εξετάσεις 

του ΥΠΔΒΜΘ 

 

2 μόρια 

1,5 μόριο 

1 μόριο 

x 0.02 μόρια 

1.
 Ως συνυπηρέτηση εννοείται και η υπηρέτηση με σύζυγο μη εκπαιδευτικό. 

2.
 Σε περίπτωση που υπάρχουν Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Δίπλωμα στο ίδιο αντικείμενο, μοριοδοτείται το ανώτερο. Οι 

τίτλοι, σε περίπτωση που προέρχονται από ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

Κατ’ εξαίρεση της ανωτέρω διαδικασίας μοριοδότησης, για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών στα Γραφεία Συντονιστή 

Εκπαίδευσης Εξωτερικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας όπου εδρεύει το 

Γραφείο, η πιστοποιημένη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και, όπου κρίνεται απαραίτητο, η 

αποδεδειγμένη ικανότητα στη διαχείριση οικονομικών υποθέσεων. 

             Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

                

                             ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΦΑΡΑΓΚΟΥΛΙΤΑΚΗ 


