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Πρόςκληςη εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79-Μουςικήσ  για υποβολή 

Αίτηςησ/Δήλωςησ προτιμήςεων για απόςπαςη εντόσ ΠΤΠΕ Λάριςασ για  το 

διδακτικό ζτοσ 2022 -2023 

 

Το ΠΥΣΠΕ Λάριςασ καλεί: 

τουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΠΕ79-Μουςικήσ που ανήκουν οργανικά ςε ςχολεία του 

ΠΤΠΕ Λάριςασ και επιθυμοφν να υποβάλλουν Αίτθςθ απόςπαςθσ εντόσ ΠΥΣΠΕ, να υποβάλουν 

θλεκτρονικά Αίτθςθ/Διλωςθ προτιμιςεων ςχολικϊν μονάδων για προςωρινι τοποκζτθςθ, για 

το διδακτικό ζτοσ 2022-2023, 

από την Παραςκευή 22/7/2022 ζωσ και την Σετάρτη 27/7/2022 και ώρα 14:00. 

 

Διαδικαςία Τποβολήσ Αιτήςεων  

Η Αίτθςθ/Διλωςθ προτιμιςεων, με τα ςτοιχεία των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικϊν και τα 

μοριοδοτοφμενα κριτιρια τουσ θα υποβάλλονται ςτην αντίςτοιχη Φόρμα Google, ςφμφωνα με 

τισ επιςυναπτόμενεσ οδθγίεσ, επιλζγοντασ τον ςφνδεςμο: 

https://forms.gle/iDXDUzEYv2UFKjWq9 

και ςτθ ςυνζχεια κα προωκοφνται μαηί με τυχόν επιπλζον δικαιολογθτικά, ςτο 

tmimanipiagwgwn@gmail.com με τηλ. επικοινωνίασ 2414409840, 822. 

 

Υπενκυμίηουμε ότι θ υπθρεςία μασ μπορεί να προβεί ςε αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ 

Πιςτοποιθτικϊν Εντοπιότθτασ και Οικογενειακισ κατάςταςθσ, αν επιλεγεί από τον εκπαιδευτικό 

το αντίςτοιχο πεδίο ςτθ φόρμα τθσ Αίτθςθσ απόςπαςθσ. 

Η εκπαιδευτικι υπθρεςία και οι ςοβαροί λόγοι υγείασ κα ςυμπλθρωκοφν ςτον αντίςτοιχο 

Πίνακα μοριοδότθςθσ από τθ Δ.Π.Ε. Λάριςασ, με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ υπθρεςίασ μασ και τα 

δικαιολογθτικά αντίςτοιχα. 

 

Λάριςα, 22/7/2022 

Αρικ. Πρωτ.: 9268 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & 

ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΘΕΑΛΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΑΡΙΑ 

ΠΤΠΕ ΛΑΡΙΑ 

 
Ταχ. Δ/νςθ : Τςάτςου 2 & Φαρςάλων 
Τ.Κ  : 41335 Λάριςα 
Πλθροφορίεσ : Π. Παναγιϊτου, Μ. Θεοδϊρου 
Τθλζφωνο : 2414409831 & 832 
Ε-mail  : dipelar@sch.gr, pyspelar@gmail.com 
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Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ απόςπαςθσ ζχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί με εξαίρεςη όςουσ:  

α) είναι ςτελζχη τησ εκπαίδευςησ και θ κθτεία τουσ λιγει μετά τισ 31-8-2022  

β) ζχουν αποςπαςτεί με θητεία, όπωσ: ωσ Υπεφκυνοι Πλθροφορικισ και Νζων 

Τεχνολογιϊν, Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ και Εργαςτθριακϊν Κζντρων Φυςικϊν 

Επιςτθμϊν, μζλθ των παιδαγωγικϊν ομάδων των Κζντρων Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία κ.α.. 

γ) ζχουν αποςπαςτεί και θ απόςπαςθ αυτι δεν λιγει ζωσ τισ 31-8-2022. 

 

Αιτήςεισ απόςπαςησ που τυχόν υποβάλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώςεων 

δεν θα γίνονται δεκτζσ. 

 

Κριτήρια Μοριοδότηςησ  

Ωσ προσ τα κριτιρια και τον τρόπο μοριοδότθςθσ ιςχφει ό,τι ορίηεται ςτθ με αρ. 

38342/Ε2/4-4-2022 (ΑΔΑ:6Η8Τ46ΜΤΛΗ-8ΜΜ) εγκφκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Ειδικότερα, για τισ 

αποςπάςεισ λαμβάνονται υπόψθ: 

1. Η ςυνολικι υπθρεςία που αποτιμάται κλιμακωτά ωσ ακολοφκωσ: 

 μία (1) μονάδα για κάκε ζτοσ υπθρεςίασ από 1 ζωσ και 10 ζτθ υπθρεςίασ 

 1,5 μονάδεσ για κάκε ζτοσ υπθρεςίασ από 10 ζτθ και άνω ζωσ και 20 ζτθ 

 δφο (2) μονάδεσ για κάκε ζτοσ υπθρεςίασ από 20 ζτθ και άνω 

2. θ ςυνυπθρζτθςθ, αποτιμάται με δζκα (10) μονάδεσ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στισ βεβαιώςεισ ςυνυπθρζτθςθσ παρακαλείςκε να ηθτάτε να 

αναγράφεται ο Διμοσ ςτον οποίο ανικει θ επιχείρθςθ ι ο οργανιςμόσ εργαςίασ 

του/τθσ ςυηφγου, προκειμζνου να είμαςτε ακριβείσ ςτθν απόδοςθ των μορίων για τισ 

ςχολικζσ μονάδεσ του Διμου ςυνυπθρζτθςθσ. 

3. θ εντοπιότθτα, που αποτιμάται με τζςςερισ (4) μονάδεσ 

4. οι οικογενειακοί λόγοι, που αποτιμώνται 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 ανιλικων τζκνων ι 

ςπουδαηόντων παιδιών (φυςικών, κετών ι αναγνωριςμζνων). 

 Οι εκπαιδευτικοί ςε χθρεία λαμβάνουν δώδεκα (12) μονάδεσ αν ζχουν 

παιδί που είναι ανιλικο ι ςπουδάηει, άλλωσ λαμβάνουν τζςςερισ (4) μονάδεσ. 

 Οι άγαμοι εκπαιδευτικοί  λαμβάνουν ζξι (6) μονάδεσ, εφόςον ζχουν παιδί 

που είναι ανιλικο ι ςπουδάηει. 

 Μονάδεσ τζκνων λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ωσ εξισ: πζντε (5) μονάδεσ 

για το πρώτο, ζξι (6) για το δεφτερο, οκτώ (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. 

5. Σοβαροί λόγοι υγείασ 

 των ίδιων των εκπαιδευτικών, των παιδιών 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). 
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 των γονζων των ίδιων των εκπαιδευτικών (και όχι ων 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). 

 αδελφών τουσ με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω, εφόςον ζχουν με 

δικαςτικι απόφαςθ τθν επιμζλειά τουσ (μονάδεσ 5). 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Για τθν απόδειξθ του ποςοςτοφ αναπθρίασ των τριών ωσ άνω 

περιπτώςεων απαιτείται γνωμάτευςθ πρωτοβάκμιασ, δευτεροβάκμιασ υγειονομικισ 

επιτροπισ ι Κζντρου Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Π.Α.). 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Για τθν περίπτωςθ αναπθρίασ των γονζων των ίδιων των 

εκπαιδευτικών απαιτείται επιπρόςκετα πιςτοποιθτικό εντοπιότθτασ και μόνιμθσ 

κατοικίασ των γονζων. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙΙ: Για τισ τρεισ προθγοφμενεσ περιπτώςεισ 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. 

 Η κεραπεία για εξωςωματικι γονιμοποίθςθ (μονάδεσ 3). Τθ μοριοδότθςθ 

αυτι λαμβάνουν και οι ςφηυγοι των εκπαιδευτικών. 

Για τθν απόδειξθ του κριτθρίου αυτοφ απαιτείται βεβαίωςθ από Ειδικό Κζντρο 

Εξωςωματικισ Γονιμοποίθςθσ δθμόςιου ι ιδιωτικοφ. 

 

Αποςπάςεισ Κατά Προτεραιότθτα 

Επειδι οι αποςπάςεισ ζχουν, ςφμφωνα και με τισ διατάξεισ που υλοποιοφνται, 

κοινωνικοκεντρικό και ανκρωποκεντρικό χαρακτιρα με γνώμονα πάντα τθν εφρυκμθ λειτουργία 

των ςχολικών μονάδων, οι εκπαιδευτικοί που ανικουν ςε ειδικι κατθγορία μετάκεςθσ 

αποςπώνται κατά προτεραιότθτα, ςυγκρινόμενοι μόνο μεταξφ τουσ. 

Διευκρινίηουμε για τθν κατθγορία αυτι ότι, προκειμζνου για απόςπαςθ με υπαγωγι ςε 

ειδικι κατθγορία λόγω υγείασ αρκεί γνωμάτευςθ πρωτοβάκμιασ υγειονομικισ επιτροπισ και όχι 

αποκλειςτικά δευτεροβάκμιασ, όπωσ απαιτείται με το νομικό πλαίςιο των μετακζςεων. 

 

Παρακαλοφμε για τθν τακτικι ενθμζρωςι ςασ από τθν ιςτοςελίδα τθσ Δ/νςθσ 

http://dipe.lar.sch.gr/ για τισ περαιτζρω διαδικαςίεσ ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ ομαλι λειτουργία 

των εργαςιϊν του Συμβουλίου. 

 

 

 
 
Συνθμμζνα: 

1) Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ Αίτθςθσ-Διλωςθσ 

2) Πίνακασ λειτουργικών κενών ΠΕ79 

Η Διευθφντρια Π.Ε.Λάριςασ 

 

 

Αικατερίνη Καραγιώργου 

http://dipe.lar.sch.gr/
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