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     Ηράκλειο,  25-07-2016 
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Σαχ. Δ/νςθ 
Σ.Θ.    
Πλθροφορίεσ 
Σθλζφωνο 
Fax    
e-mail 

: Μεταξοχωρίου 15, 71304 
: 2038 Ηράκλειο                 
: Λειβαδιϊτθσ Αλζξανδροσ 
: 2810529305 / 328      
: 2810372306     
: mail@dipe.ira.sch.gr 

  

 

ΘΕΜΑ: «Τποβολι αιτιςεων απόςπαςθσ εντόσ Π.Τ..Π.Ε. και δθλώςεων προςωρινισ 

τοποκζτθςθσ εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηρακλείου» 

Ο  Διευκυντισ  τθσ Δ/νςθσ  Π.Ε. Ηρακλείου ζχοντασ υπόψθ: 

1. Tισ διατάξεισ  του άρκρου 16, κεφ. Γϋ του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ. A’), 

2. Σισ διατάξεισ  του άρκρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Αϋ),  

3. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45 τ. Αϋ/8-3-1996) «Μετακζςεισ και 

τοποκετιςεισ των εκπ/κϊν τθσ Δθμόςιασ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπ/ςθσ» όπωσ τροποποιικθκε με το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94 τ. Αϋ/22-5-1997) και  το 

Π.Δ. 39/98 (ΦΕΚ 43 τ. Αϋ/9-3-1998) και (ΦΕΚ 262 Αϋ/27-11-1998), 

4. Σισ διατάξεισ των άρκρων 20 και 21 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/2-10-2008/τ./Α) 

5. Σισ διατάξεισ  του άρκρου39 παρ. 2, 46 παρ. 1ςτϋ του Ν. 4115/2013,  

6. Σισ διατάξεισ  του άρκρου 1 παρ.8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ.Αϋ),  

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

8. Σθν με αρικμ. 67505/E1/20-4-2016 εγκφκλιο του ΤΠΠΕΘ, με κζμα : «Πρόςκλθςθ 

εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για υποβολι 

αιτιςεων αποςπάςεων από ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ ςε ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ, ΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, 

ΚΕΔΔΤ, Μουςικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλθςιαςτικά χολεία για το διδακτικό ζτοσ 

2016- 2017». 

 

Καλοφνται οι εκπαιδευτικοί τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Ηρακλείου όλων των κλάδων και 

ειδικοτιτων, που επικυμοφν να αποςπαςτοφν για το διδακτικό ζτοσ 2016-2017 ςε άλλθ 
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χολικι Μονάδα εντόσ του Π.Τ..Π.Ε. Ηρακλείου, για ςοβαροφσ λόγουσ, να υποβάλουν 

αίτθςθ απόςπαςθσ από τnν Σρίτη 26 Ιουλίου 2016 μζχρι και την Παραςκευή 12 

Αυγοφςτου  2016.   

ΕΠΙΗΜΑΝΗ: ϋ αυτό  το  χρονικό διάςτθμα, δεν κα υποβάλουν αίτθςθ  οι 

εκπαιδευτικοί που βρίςκονται ςτθ διάκεςθ, κακϊσ επίςθσ και οι εκπαιδευτικοί που 

επικυμοφν ςυμπλιρωςθ του υποχρεωτικοφ τουσ ωραρίου για τουσ οποίουσ κα 

ακολουκιςει ςχετικι ανακοίνωςθ. 

Οι αποςπάςεισ εντόσ ΠΤΠΕ για το διδακτικό ζτοσ 2016-2017 κα 

πραγματοποιθκοφν βάςει των κριτθρίων μοριοδότθςθσ που κακορίςτθκαν για  τισ 

αποςπάςεισ από ΠΤΠΕ ςε ΠΤΠΕ, ςφμφωνα με τθν με αρικμ. 67505/E1/20-4-2016 

εγκφκλιο του ΤΠΠΕΘ, με κζμα: «Πρόςκλθςθ εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για υποβολι αιτιςεων αποςπάςεων από ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ ςε 

ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ, ΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΤ, Μουςικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλθςιαςτικά 

χολεία για το διδακτικό ζτοσ 2016- 2017», ςτθν  οποία αναφζρονται ποιοτικά και 

ποςοτικά τα κριτιρια μοριοδότθςθσ των εκπαιδευτικϊν για αποςπάςεισ. 

Άρα κα λθφκοφν υπόψθ τα εξισ κριτιρια μοριοδότθςθσ: 

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.  

 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.  
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 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.  

 Μονάδεσ γάμου και τζκνων λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που ζχουν 

ςυνάψει ςφμφωνο ςυμβίωςθσ. 

 
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΑΝΩΣΕΡΩ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

 
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. 

Ζτςι κα ιςχφουν γενικά τα όςα αναφζρονται ςτισ αρικμ. 200980/Ε1/09-12-2015 
και  200986/Ε2/09-12-2015 αντίςτοιχεσ εγκφκλιουσ των μετακζςεων Α/κμιασ 
Εκπαίδευςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα όςα παρακάτω διευκρινιςτικά αναφζρονται για 
κάκε κριτιριο: 

 
Ι.  ΤΝΟΛΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

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.  

 
ΙΙ. ΤΝΤΠΗΡΕΣΗΗ 

α) Οι μονάδεσ ςυνυπθρζτθςθσ υπολογίηονται όπου υπθρετεί οργανικά (όχι με 
απόςπαςθ) ι εργάηεται ο/θ ςφηυγοσ, Προκειμζνου για τουσ/τισ ςυηφγουσ εκπαιδευτικϊν 
που υπθρετοφν με κθτεία, οι μονάδεσ ςυνυπθρζτθςθσ λαμβάνονται για τθν περιοχι του 
Διμου που υπθρετεί ο/θ ςφηυγοσ και όχι για τθν περιοχι του Διμου που είναι θ οργανικι 
τουσ.  

β) Τα μόρια ςυνυπθρζτθςθσ δίνονται με τθν προχπόκεςθ ότι ο/θ ςφηυγοσ 
εργάηεται ςτθν εν λόγω περιοχι  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. 

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 ςτθν περιοχισ 
που επικυμεί να αποςπαςτεί. Επομζνωσ οι εκπ/κοί δεν κα λαμβάνουν μονάδεσ 
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ςυνυπθρζτθςθσ όταν κατά τθ διάρκεια ολόκλθρου του τελευταίου ζτουσ οι ςφηυγοί τουσ 
βρίςκονται ςε ανεργία (επιδοτοφμενθ ι μθ). 
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 ςτθν περιοχι που επικυμεί να αποςπαςτεί. 
    γ) Μονάδεσ ςυνυπθρζτθςθσ λαμβάνουν και οι εκπ/κοί που ζχουν ςυνάψει ςφμφωνο 
ςυμβίωςθσ. 
 

ΙΙΙ. ΕΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ 

Η εντοπιότθτα κα προςδιορίηεται με βάςθ τθν αντίςτοιχθ κεϊρθςθ των 
μετακζςεων.  
 

IV. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 
 
Οι εκπ/κοί δικαιοφνται μόρια για τα τζκνα τουσ τα οποία φοιτοφςαν κατά το 

ςχολικό ζτοσ 2015-2016 ςτθ Γϋ Λυκείου, μολονότι ενδζχεται να ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο 
ζτοσ και δεν φοιτοφν ακόμθ ςε κάποια ανϊτερθ ι ανϊτατθ ςχολι. 

         5. οβαροί 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 των ίδιων των εκπ/κϊν (και όχι των ςυηφγων 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). 

(ΕΠΙΗΜΑΝΗ Ι: Για τθν απόδειξθ του ποςοςτοφ αναπθρίασ των τριϊν ωσ άνω 

περιπτϊςεων απαιτείται γνωμάτευςθ πρωτοβάθμιασ ή δευτεροβάθμιασ υγειονομικήσ 

επιτροπήσ ή Κζντρου Πιςτοποίηςησ Αναπηρίασ (ΚΕ.Π.Α.), που εκδίδεται βάςει του 

Ενιαίου Κανονιςμοφ Προςδιοριςμοφ Ποςοςτοφ Αναπθρίασ, όπωσ ιςχφει κάκε φορά 

(άρκρο 7 του ν. 3863/2010). 

ΕΠΙΗΜΑΝΗ ΙΙ: Για τισ τρεισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ των ςοβαρών 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). Σθ μοριοδότθςθ αυτι 

λαμβάνουν και οι ςφηυγοι των εκπαιδευτικϊν. Για τθν απόδειξθ του κριτθρίου αυτοφ 

απαιτείται βεβαίωςθ από Ειδικό Κζντρο Εξωςωματικισ Γονιμοποίθςθσ δθμόςιου ι 

ιδιωτικοφ. 
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6. Λοιποί λόγοι 

Οι ςπουδζσ του εκπαιδευτικοφ (μεταπτυχιακζσ ι για απόκτθςθ άλλου τίτλου 

Πανεπιςτθμίου ι ΣΕΙ) ςε ςχολι που εδρεφει ςε διαφορετικι περιοχι από αυτιν όπου 

ανικει οργανικά (μονάδεσ 2). Οι μονάδεσ αυτζσ χορθγοφνται για το ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ που 

βρίςκεται θ ςχολι που φοιτά ο εκπ/κόσ. Για ςπουδζσ ςτο Ελλθνικό Ανοικτό Πανεπιςτιμιο 

(Ε.Α.Π.) δε χορθγοφνται οι εν λόγω μονάδεσ. 

ΑΠΟΠΑΕΙ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 

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, ςυγκρινόμενοι μόνο μεταξφ τουσ, κατά ςειρά προτεραιότθτασ ωσ 

ακολοφκωσ: 

 Όςοι ανικουν ςε ειδικι κατθγορία μετάκεςθσ 

Διευκρινίηουμε για τθν κατθγορία αυτι τα ακόλουκα: 

(1) Πζραν των αναφερομζνων αςκενειϊν ςτο άρκρο 13 του Π.Δ. 50/96 επιπρόςκετα 

ςε ειδικι κατθγορία μετάκεςθσ ανικουν και οι εκπαιδευτικοί που πάςχουν από: 

 δρεπανοκυτταρικι και μικροδρεπανοκυτταρικι αναιμία (άρκρο 17 του Ν. 

3402/2005) 

 ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ (παρ. 8 του άρκρου 1 του Ν. 3194/2003) και 

 E. Hodgkin, no Hodgkin και Willebrand (αρικμ 19 Απόφαςθ τθσ 217θσ /18-9-

2008 Ολομζλειασ του Κεντρικοφ Συμβουλίου Υγείασ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Δθμόςιασ Υγείασ του Υπουργείου Υγείασ).    

(2) Προκειμζνου για απόςπαςθ με υπαγωγι ςε ειδικι κατθγορία αρκεί γνωμάτευςθ 

πρωτοβάκμιασ υγειονομικισ επιτροπισ και όχι αποκλειςτικά δευτεροβάκμιασ, 

όπωσ απαιτείται με το νομικό πλαίςιο των μετακζςεων. 

 

ΑΠΟΠΑΕΙ Ε .Μ.Ε.Α.Ε. και Σ.Ε. 

Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ απόςπαςθσ ςε .Μ.Ε.Α.Ε. και Σ.Ε. ζχουν οι 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι διακζτουν τα προβλεπόμενα από τισ διατάξεισ του άρκρου 20 

παρ. 1.3 και του άρκρου 21  παρ. 1 και 3 του Ν. 3699/2008 προςόντα και ςυγκεκριμζνα: 

α) Είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ ςτθν ΕΑΕ, ι ςτθ ςχολικι ψυχολογία ι 

ςτθν Ειδικι Φυςικι Αγωγι (για τον κλάδο ΠΕ11), 
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β) Είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ςτθν ΕΑΕ, ι ςτθ ςχολικι ψυχολογία 

ι ςτθν Ειδικι Φυςικι Αγωγι (για τον κλάδο ΠΕ11), 

γ) είναι κάτοχοι τίτλου διετοφσ μετεκπαίδευςθσ ςτθν ΕΑΕ ςτα Διδαςκαλεία τθσ 

θμεδαπισ ι ιςότιμου και αντίςτοιχου τίτλου τθσ αλλοδαπισ, 

δ) είναι κάτοχοι πτυχίου Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ ΕΑΕ, δθλαδι πτυχίου 

Παιδαγωγικϊν Σμθμάτων των Πανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι με αναγνωριςμζνο ωσ 

αντίςτοιχο και ιςότιμο πτυχίο τθσ αλλοδαπισ με αντικείμενο τθν ειδικι προςχολικι 

αγωγι ι Παιδαγωγικϊν Σμθμάτων Ειδικισ Αγωγισ με κατεφκυνςθ Νθπιαγωγϊν και 

Πτυχίου Παιδαγωγικϊν Σμθμάτων Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ειδικισ Αγωγισ ι 

Παιδαγωγικϊν Σμθμάτων Ειδικισ Αγωγισ με κατεφκυνςθ Δαςκάλων ι Σμθμάτων 

Εκπαιδευτικισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ με κατεφκυνςθ ατόμων με αναπθρία. Επιπλζον 

ςτθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται οι κάτοχοι πτυχίου ΣΕΦΑΑ των Πανεπιςτθμίων τθσ 

θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνου ωσ αντίςτοιχο και ιςότιμο πτυχίου τθσ αλλοδαπισ με κφρια 

ειδικότθτα τθν «ΕΑΕ» ι τθν «Ειδικι Φυςικι Αγωγι» ι τθν «Ειδικι Φυςικι Αγωγι-

Θεραπευτικι Γυμναςτικι» ι τθν «Προςαρμοςμζνθ Φυςικι Αγωγι» ι τθν 

«Προςαρμοςμζνθ Κινθτικι Αγωγι» ι τθν «Άςκθςθ ςε χρόνιεσ πακιςεισ και αναπθρία», 

ε) είναι εκπαιδευτικοί με μόνιμθ αναπθρία τουλάχιςτον εξιντα επτά τοισ εκατό 

(67%), 

ςτ) είναι εκπαιδευτικοί γονείσ παιδιϊν με αναπθρία εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και 

άνω, 

η) είναι κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ (το οποίο ζχει αποκτθκεί μζχρι 31-8-2010), επιτυχοφσ 

παρακολοφκθςθσ ςεμιναρίου ετιςιασ επιμόρφωςθσ – εξειδίκευςθσ ςτθν ΕΑΕ από 

Πανεπιςτιμια ι αναγνωριςμζνουσ κρατικοφσ φορείσ που εποπτεφονται από το Τπουργείο 

Παιδείασ & Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, αποδεδειγμζνθσ διάρκειασ 

τουλάχιςτον τετρακοςίων (400) ωρϊν κι ζχουν προχπθρεςία τριϊν (3) τουλάχιςτον 

διδακτικϊν ετϊν ςε δομζσ ΕΑΕ και ςτα ΚΕΔΔΤ. εμινάρια ετιςιασ διάρκειασ ςτθν ΕΑΕ που 

ζχουν υλοποιθκεί μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του Ν. 3699/2008 από Πανεπιςτιμια ι 

αναγνωριςμζνουσ κρατικοφσ φορείσ που εποπτεφονται από το Παιδείασ & 

Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, αναγνωρίηονται ωσ ιςότιμα με τα ανωτζρω 

ςεμινάρια τετρακοςίων (400) ωρϊν,  

θ) διακζτουν αποδεδειγμζνθ διδακτικι προχπθρεςία ίςθ θ μεγαλφτερθ του ενόσ (1) 

διδακτικοφ ζτουσ ςε δομζσ ΕΑΕ. 
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Ωσ προσ τα κριτιρια και τον τρόπο μοριοδότθςθσ κακϊσ και για τισ κατά 

προτεραιότθτα αποςπάςεισ ςε ΜΕΑΕ και ΣΕ, ιςχφουν όλα όςα ζχουν αναφερκεί 

παραπάνω. 

 

Οι αιτιςεισ αφοροφν τισ εξισ κατθγορίεσ αποςπάςεων εντόσ του ΠΤΠΕ Ηρακλείου: 

 από Δθμοτικά Σχολεία / Νθπιαγωγεία γενικισ αγωγισ ςε Δθμοτικά Σχολεία / 

Νθπιαγωγεία γενικισ αγωγισ.  

 από ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε. ςε ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε. 

 από Δθμοτικά Σχολεία / Νθπιαγωγεία γενικισ αγωγισ ςε ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε. (ςφμφωνα 

με τα κριτιρια των άρκρων 20, 21 του Ν. 3699/2008, ΦΕΚ 199/τ.Α/2-10-2008). 

 

Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ απόςπαςθσ ζχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί 

Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ηρακλείου, με εξαίρεςθ όςουσ είναι ςτελζχθ εκπαίδευςθσ με 

κθτεία, (λ.χ. Διευκυντζσ/ντριεσ χολικϊν Μονάδων, Προϊςτάμενοι/νεσ ολιγοκεςίων 

Δθμοτικϊν χολείων ι Νθπιαγωγείων), θ οποία λιγει ςτισ 31-08-2017 .  

Οι εκπαιδευτικοί ζχουν τθ δυνατότθτα να δθλϊςουν μζχρι και είκοςι (20) 

προτιμιςεισ ςχολικϊν μονάδων, ςτθν αίτθςθ απόςπαςθσ ι προςωρινισ τοποκζτθςθσ 

αντίςτοιχα. 

Ενθμερϊνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ 

απόςπαςθσ, μεταξφ ςυςτεγαηόμενων ςχολείων. 

θμειϊνουμε ότι θ απόφαςθ αποςπάςεων δεν εκτελείται πριν καλυφκοφν οι 

λειτουργικζσ ανάγκεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ από τθν οποία αποςπάται ο εκπαιδευτικόσ 

(άρκρο 31 του Ν. 3848/2010). 

Η εξζταςθ των αιτιςεων κα γίνει από το ΠΤΠΕ, μετά τισ αποςπάςεισ από ΠΤΠΕ ςε 

ΠΤΠΕ, τθ ρφκμιςθ των λειτουργικϊν υπεραρικμιϊν και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των 

ςχολείων. 

Η επιλογι των ςχολικϊν μονάδων, πικανισ απόςπαςθσ,  κα γίνει με  

αποκλειςτικι ευκφνθ των ενδιαφερομζνων. 

Επιςθμαίνεται ότι ο χρόνοσ απόςπαςθσ δε λογίηεται ότι διανφκθκε ςτθν οργανικι 

κζςθ για κατοχφρωςθ του δικαιϊματοσ μετάκεςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 8 του Π.Δ. 50/96 και του άρκρου 30 του Ν.3848/2010. 
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Οι αιτιςεισ απόςπαςθσ / προςωρινισ τοποκζτθςθσ υποβάλλονται θλεκτρονικά, ςτθν 

παρακάτω διεφκυνςθ:  

http://srv1-dipe.ira.sch.gr/apospaseis  

 

Για τθν παραλαβι τθσ αίτθςθσ απόςπαςθσ ενόσ εκπαιδευτικοφ αρκεί θ καταχϊρθςθ 

και θ οριςτικι υποβολι ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα των αποςπάςεων, από τον ίδιο τον 

εκπαιδευτικό. Ωσ εκ τοφτου, δεν απαιτείται επιπλζον να προςκομιςτεί ςτθν υπθρεςία θ 

αίτθςθ απόςπαςθσ ςε εκτυπωμζνθ μορφι, με τθν υπογραφι του εκπαιδευτικοφ.  

Κάκε αίτθςθ πρζπει να ςυνοδεφεται από τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ζγγραφα, 

προκειμζνου να αποδεικνφονται τα όςα επικαλείται ο ενδιαφερόμενοσ και να του 

προςμετρθκοφν τα μόρια που δικαιοφται. Η αίτθςθ του εκπαιδευτικοφ αποτελεί 

ταυτόχρονα και υπεφκυνθ διλωςθ με απόλυτθ ευκφνθ για τα αναγραφόμενα ςτοιχεία.  

Σα δικαιολογθτικά που κατατίκενται μαηί με τθν αίτθςθ είναι τα ακόλουκα:   

1) Βεβαίωςθ ςυνυπθρζτθςθσ, από τον εργοδότθ του/τθσ ςυηφγου, ςτθν οποία να 

αναγράφεται θ ακριβισ Δ/νςθ εργαςίασ, θ οποία ςυνοδεφεται από βεβαίωςθ του 

αςφαλιςτικοφ φορζα θ οποία αποδεικνφει ότι ο/θ ςφηυγοσ εργάηεται ςτον τόπο που 

ηθτείται απόςπαςθ το τελευταίο ζνα (1) ζτοσ.   

2) Πιςτοποιθτικό εντοπιότθτασ,  

3) Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ,  

4) Βεβαίωςθ ςπουδϊν τζκνου.  

5) Ιατρικι βεβαίωςθ (ςε περιπτϊςεισ ςοβαρϊν πακιςεων του ιδίου ι μελϊν τθσ 

οικογζνειάσ του). 

θμειϊνεται ότι τα πιςτοποιθτικά εντοπιότθτασ και οικογενειακισ κατάςταςθσ 

αναηθτοφνται αυτεπάγγελτα από τθν υπθρεςία. Εντοφτοισ, θ προςκόμιςι τουσ από τον 

ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό διευκολφνει κατά πολφ τθν ζγκαιρθ καταχϊρθςθ των 

αντίςτοιχων μορίων.  

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:  Όλοι οι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν να κάνουν αίτθςθ απόςπαςθσ είναι 

αναγκαίο να υποβάλουν τα ςχετικά δικαιολογθτικά εκτόσ από όςουσ ςυμμετείχαν 

πρόςφατα ςτθ διαδικαςία των μετακζςεων εντόσ Π.Τ..Π.Ε., όπου δεν είναι απαραίτθτο 

να προςκομίςουν νζα δικαιολογθτικά, παρά μόνο αν υπάρχει μεταβολι ςτθν 

οικογενειακι τουσ κατάςταςθ ι ςε άλλα ςτοιχεία. 

Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μαηί με τθν αίτθςθ απόςπαςθσ κατακζτουν 

δικαιολογθτικά (λ.χ. βεβαίωςθ ςυνυπθρζτθςθσ, πιςτοποιθτικά εντοπιότθτασ – 

http://srv1-dipe.ira.sch.gr/apospaseis
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οικογενειακισ κατάςταςθσ, πιςτοποιθτικά υγείασ, κ.ο.κ.) οφείλουν εντόσ τθσ ίδιασ 

προκεςμίασ να προςκομίςουν τα εν λόγω ζγγραφα ι να τα αποςτείλουν ταχυδρομικά 

ςτθν υπθρεςία (κα λθφκεί υπόψθ θ θμερομθνία αποςτολισ τθσ ςφραγίδασ του 

ταχυδρομείου) προκειμζνου να λθφκοφν υπόψθ κατά τθν μοριοδότθςθ. Σα 

δικαιολογθτικά των αιτιςεων απόςπαςθσ κατατίκενται ςτθν Γραμματεία – Πρωτόκολλο 

τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Ηρακλείου (2οσ όροφοσ), ωσ ςυνθμμζνα ςτο ςχετικό ζντυπο. 

θμειϊνεται ότι εκπαιδευτικοί που ζχουν οργανικι κζςθ ςε ςχολικζσ μονάδεσ γενικισ 

αγωγισ και επικυμοφν απόςπαςθ ςε ΜΕΑΕ ι ςε τμιματα ζνταξθσ κα πρζπει να 

υποχρεωτικϊσ να κατακζςουν ςτθν υπθρεςία τουσ αντίςτοιχουσ τίτλουσ – δικαιολογθτικά 

που αποδεικνφουν ότι διακζτουν τα απαραίτθτα τυπικά προςόντα για τθν ειδικι αγωγι, 

(λ.χ. διδακτορικό ι μεταπτυχιακό ςτθν ΕΑΕ, διετισ μετεκπαίδευςθ ςτθν ΕΑΕ, 

προχπθρεςία ςτθν ΕΑΕ, κ.ο.κ. - Ν. 3699/2008, άρκρα 20 και 21), τα οποία και 

επικαλοφνται ςτθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ απόςπαςθσ. 

θμειϊνεται επιπλζον, ότι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν να υποβάλλουν αίτθςθ 

απόςπαςθσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ γενικισ αγωγισ και ςε ΜΕΑΕ ι ςε τμιματα ζνταξθσ, κα 

πρζπει να ςυμπλθρϊςουν και να υποβάλουν θλεκτρονικά τθν αίτθςθ απόςπαςθσ ςε 

ςχολικζσ μονάδεσ ειδικισ αγωγισ, και να ςυμπλθρϊςουν χειρόγραφα το ςχετικό ζντυπο 

για απόςπαςθ ςε ςχολεία γενικισ αγωγισ, το οποίο κα κατακζςουν ςτο Π.Τ..Π.Ε. 

Ηρακλείου (με αποςτολι ςτο fax: 2810-372644 ι 2810-529306).  

Αιτήςεισ ή δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπρόθεςμα δε θα γίνονται δεκτά. 

 

 

Ο Διευκυντισ Π.Ε. Ηρακλείου  

 

 

Αποςτολάκθσ Δθμιτριοσ 

 

http://dipe.ira.sch.gr/apospaseis/dikaiologhtika_aposp.doc
http://dipe.ira.sch.gr/apospaseis/aposp.doc

