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Πρόσκληση  εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 & ΠΕ11 για υποβολή Δήλωσης 

μοριοδοτούμενων κριτηρίων για απόσπαση εντός ΠΥΣΠ Ε Λάρισας  στη Γενική 

Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2022-2023 

 

Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας καλεί: 

      τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής και ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής που ανήκουν 

οργανικά σε σχολεία του ΠΥΣΠΕ Λάρισας και επιθυμούν να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΠΕ Λάρισας 

να υποβάλουν  Δήλωση μοριοδοτούμενων κριτηρίων εκπαιδευτικού για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ 

Λάρισας για το διδακτικό έτος 2022-2023, 

 

από την Πέμπτη 21/7/2022 έως και τη Τρίτη 26/7/2022 και ώρα 14:00. 

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων  

Η επισυναπτόμενη «Δήλωση μοριοδοτούμενων κριτηρίων εκπαιδευτικού για απόσπαση εντός 

ΠΥΣΠΕ Λάρισας» συμπληρώνεται από τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ11, υπογράφεται, 

σκανάρεται σε αρχείο .pdf και αποστέλλεται μαζί με τα απαραίτητα για τη μοριοδότηση 

δικαιολογητικά, στο tmimanipiagwgwn@gmail.com με τηλ. επικοινωνίας 2414409.840 & .822. 

Οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ11 πρέπει να 

αποστείλουν μόνο συμπληρωματικά δικαιολογητικά αν αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται στο 

συνημμένο αρχείο της αρχική τους αίτησης απόσπασης ή έχουν τροποποιηθεί τα μοριοδοτούμενα 

κριτήριά τους (οικογενειακή κατάσταση, εντοπιότητα, συνυπηρέτηση κ.ο.κ.). 

 

      Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί με εξαίρεση όσους:  

α) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-8-2022  

β) έχουν αποσπαστεί με θητεία, όπως: ως Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών, μέλη των 

παιδαγωγικών ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία κ.α.. 

                Λάρισα, 21/7/2022 

                Αριθ.Πρωτ: 9241 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΠΥΣΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ               

Ταχ. Δ/νση  : Τσάτσου 2 & Φαρσάλων 
Τ.Κ.  : 41335  Λάρισα 
Πληροφορίες  : Π. Παναγιώτου 
Τηλέφωνο  : 2414-409831 
Ε-mail   : dipelar@sch.gr                     
Ιστοσελίδα  : http://dipe.lar.sch.gr/ 
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γ) έχουν αποσπαστεί και η απόσπαση αυτή δεν λήγει έως τις 31-8-2022. 

 

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν 

θα γίνονται δεκτές. 

Θα ακολουθήσει νεότερη πρόσκληση για την ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης-Δήλωσης 

προτιμήσεων για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ και προσωρινή τοποθέτηση αποσπασμένων 

εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ11. 

 

 

Κριτήρια Μοριοδότησης  

Ως προς τα κριτήρια και τον τρόπο μοριοδότησης ισχύει ό,τι ορίζεται στη με αρ. 38342/Ε2/4-

4-2022 (ΑΔΑ:6Η8Τ46ΜΤΛΗ-8ΜΜ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Ειδικότερα, για τις αποσπάσεις 

λαμβάνονται υπόψη: 

1. Η συνολική υπηρεσία που αποτιμάται κλιμακωτά ως ακολούθως: 

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

• 1,5 μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 10 έτη και άνω έως και 20 έτη 

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

2. η συνυπηρέτηση, αποτιμάται με δέκα (10) μονάδες 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στις βεβαιώσεις συνυπηρέτησης παρακαλείσθε να ζητάτε να 

αναγράφεται ο Δήμος στον οποίο ανήκει η επιχείρηση ή ο οργανισμός εργασίας του/της 

συζύγου, προκειμένου να είμαστε ακριβείς στην απόδοση των μορίων για τις σχολικές 

μονάδες του Δήμου συνυπηρέτησης. 

3. η εντοπιότητα, που αποτιμάται με τέσσερις (4) μονάδες 

4. οι οικογενειακοί λόγοι, που αποτιμώνται 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 ανήλικων τέκνων ή 

σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων). 

• Οι εκπαιδευτικοί σε χηρεία λαμβάνουν δώδεκα (12) μονάδες αν έχουν παιδί 

που είναι ανήλικο ή σπουδάζει, άλλως λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες. 

• Οι άγαμοι εκπαιδευτικοί  λαμβάνουν έξι (6) μονάδες, εφόσον έχουν παιδί 

που είναι ανήλικο ή σπουδάζει. 

• Μονάδες τέκνων λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ως εξής: πέντε (5) μονάδες για 

το πρώτο, έξι (6) για το δεύτερο, 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. 

5. Σοβαροί λόγοι υγείας 

• των ίδιων των εκπαιδευτικών, των παιδιών ή των συζύγων τους (μονάδες 5 

για ποσοστό αναπηρίας 50-66%, μονάδες 20 για ποσοστό 67-79% και μονάδες 30 για 

ποσοστό 80% και άνω). 
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• των γονέων των ίδιων 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). 

• αδελφών τους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν με 

δικαστική απόφαση την επιμέλειά τους (μονάδες 5). 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας των τριών ως άνω 

περιπτώσεων απαιτείται γνωμάτευση πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας υγειονομικής 

επιτροπής ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Για την περίπτωση αναπηρίας των γονέων των ίδιων των 

εκπαιδευτικών απαιτείται επιπρόσθετα πιστοποιητικό εντοπιότητας και μόνιμης κατοικίας 

των γονέων. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙΙ: 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. 

• 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 δημόσιου ή ιδιωτικού. 

 

Αποσπάσεις Κατά Προτεραιότητα 

Επειδή οι αποσπάσεις έχουν, σύμφωνα και με τις διατάξεις που υλοποιούνται, 

κοινωνικοκεντρικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα με γνώμονα πάντα την εύρυθμη λειτουργία 

των σχολικών μονάδων, οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης 

αποσπώνται κατά προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους. 

Διευκρινίζουμε για την κατηγορία αυτή ότι, προκειμένου για απόσπαση με υπαγωγή σε ειδική 

κατηγορία λόγω υγείας αρκεί γνωμάτευση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής και όχι 

αποκλειστικά δευτεροβάθμιας, όπως απαιτείται με το νομικό πλαίσιο των μεταθέσεων. 

 

 

 

 

  

Η Διευθύντρια Π.Ε. Λάρισας 

 

Αικατερίνη Καραγιώργου 

Συνημμένα: 

1) Δήλωση μοριοδοτούμενων κριτηρίων εκπαιδευτικού για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ Λάρισας  
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