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Ελεκερωηηθό ηοσ αηρεηού ζηο  ΚΤΔΕ 

              Νεθηάρηοσ Κορδή  
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των 

σλεργαδόκελωλ Εθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεωλ 
 

Θέκα: Αηηήζεηο απόζπαζεο 

 
πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

   Γεκνζηεχηεθε ζηηο 20/06/14 κε αξ. πξση. 95305/Γ6 ε εγθχθιηνο απνζπάζεσλ γηα 

ην δηδαθηηθφ έηνο 2014-2015. ην ελεκεξσηηθφ πνπ αθνινπζεί απνθσδηθνπνηνχκε 

θάπνηα ζεκεία ηεο εγθπθιίνπ: 

 

Α.ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ  
 

1. Αποζπάζεης εθπαηδεσηηθώλ ζε ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ γηα ΜΕΑΕ  

  
1.1. Η αίηεζε απφ ΚΔΓΓΤ ή ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ ζε ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ γηα ΜΔΑΔ ζα 

ππνβιεζεί κέζσ ηνπ εληαίνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αηηήζεσλ 

απνζπάζεσλ ζηελ π ι ε ζ η έ ζ η ε ξ ε Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο ή 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, αλάινγα κε ηε βαζκίδα ζηελ νπνία αλήθεη ν 

εθπαηδεπηηθφο, φπνπ ζα θαηαηεζνχλ θαη ηα δηθαηνινγεηηθά.  

Σν έληππν ηεο αίηεζεο απφζπαζεο πνπ ζα ζπκπιεξψζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί  

επηζπλάπηεηαη.  

ΠΡΟΟΥΗ: Πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ από 20-06-2014 κέρξη 25-06-

2014.  Η πξνζεζκία απηή είλαη απνθιεηζηηθή θαη νπδεκία παξάηαζε ζα 

δνζεί.  
  

1.2. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα έρνπλ ππόςε ηνπο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο όηη:  

α) Η αίηεζή ηνπο ζα θαηαρσξηζζεί ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

θαη νη ίδηνη ζα παξαιάβνπλ επηθπξσκέλν αληίγξαθφ ηεο, ζεσξεκέλν απφ ην 

Γηεπζπληή ηεο  νηθείαο Γηεχζπλζεο ή απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν ζηνλ νπνίν έρεη 

παξαρσξεζεί ην  δηθαίσκα απηφ, ην νπνίν θαη ζα πξνζππνγξάθνπλ, αθνχ πξψηα 

ειέγμνπλ θαη νη ίδηνη ηελ  νξζφηεηα ησλ θαηαρσξηζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη θπξίσο ησλ 

πξνζφλησλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή  θαη Δθπαίδεπζε (ΔΑΔ) θαη ησλ θξηηεξίσλ 

απφζπαζεο.  

ΠΡΟΟΥΗ: Δλζηάζεηο γηα παξάιεηςε θαηαρώξηζεο πξνζόλησλ ζηελ ΔΑΔ θαη 

θξηηεξίσλ  απόζπαζεο ζηελ εθηππσκέλε αίηεζε πνπ ζα ππνγξάςεη ν 

εθπαηδεπηηθόο δε ζα γίλνληαη δεθηέο.  

β) Σα ζηνηρεία πνπ δειψλνληαη ζηελ αίηεζε απφζπαζεο έρνπλ ηελ έλλνηα ηεο 

ππεχζπλεο δήισζεο, κε βάζε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8 ηνπ λ. 1599/1986 θαη ςεπδήο  

δήισζε ζπλεπάγεηαη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 

22 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.  

γ) Η αίηεζή ηνπο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα επίζεκα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία ησλ πξνζφλησλ ΔΑΔ θαη θξηηεξίσλ ή ησλ ιφγσλ απφζπαζεο ηνπο νπνίνπο 

επηθαινχληαη, φπσο απηά αλαιπηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ.  
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δ) Γηα ηηο απνζπάζεηο απφ ΚΔΓΓΤ ή ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ ζε ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ γηα 

ΜΔΑΔ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγνπλ κέρξη θαη ΠΔΝΣΔ 

πξνηηκήζεηο ΠΤΠΔ ή ΠΤΓΔ αληίζηνηρα.  

 

ΠΡΟΟΥΗ: Η αίηεζε πνπ ζα ππνβιεζεί κε ηελ παξνχζα εγθχθιην  

1. Απφ ΚΔΓΓΤ ή ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ ζε ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ γηα ΜΔΑΔ, δελ ζα 

εμεηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηεζεί ηπρφλ αίηεζε πνπ ππνβιήζεθε 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηε δηαδηθαζία ηεο εγθπθιίνπ γηα θνξέα ή 

ππεξεζία ηνπ ΤΠΑΙΘ. 

2. Δθφζνλ ηθαλνπνηεζεί αίηεζε απφζπαζεο εθπαηδεπηηθψλ απφ ΚΔΓΓΤ ή 

ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ ζε ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ γηα ΜΔΑΔ, δελ ζα εμεηάδνληαη 

αηηήζεηο απφζπαζεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηε δηαδηθαζία εγθπθιίνπ ζε 

ΚΔΓΓΤ, Μνπζηθά, Καιιηηερληθά, Δθθιεζηαζηηθά ζρνιεία ή απφ 

ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ ζε ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ.  

3. Δθφζνλ ηθαλνπνηεζεί αίηεζε απφζπαζεο εθπαηδεπηηθψλ ζε ΚΔΓΓΤ, δελ ζα 

εμεηάδεηαη ε αίηεζή ηνπ ζε ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ.   

ε) Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ δελ ζα γίλνληαη δεθηέο ηξνπνπνηήζεηο 

(πξνζζήθεο ή δηαγξαθέο) ησλ ΠΤΠΔ ή ΠΤΓΔ απόζπαζεο.  

ζη) Αλάθιεζε ηεο αίηεζεο απόζπαζεο δελ ζα γίλεηαη δεθηή, εθηόο εάλ νη ιόγνη  

ηνπο νπνίνπο επηθαιείηαη ν εθπαηδεπηηθόο έρνπλ πξνθύςεη κεηά ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.  

δ) Να ζπκπιεξσζνχλ νπσζδήπνηε ζηελ αίηεζε ηα πεδία πνπ αθνξνχλ ζηελ 

επηθνηλσλία ηεο ππεξεζίαο κε ηνλ εθπ/θφ (ζηαζεξφ θαη θηλεηφ ηειέθσλν θαζψο θαη e-

mail).  

 

2. Αποζπάζεης εθπαηδεσηηθώλ ζε ΚΕΔΔΤ  
 

Α. ΓΔΝΙΚΑ:  

Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα απφζπαζε ζε ΚΔΓΓΤ, έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 12 θαη 21 ηνπ Ν. 3699/2008 (ΦΔΚ η.Α΄ 199) κε ηελ 

επηθχιαμε ηνπ Κεθαιαίνπ Α’ (Ννκηθφ πιαίζην).  

  

Β. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ:  

  

Όζνη έρνπλ ηα παξαπάλσ πξνζφληα ζα πξέπεη κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή πξνζεζκία, λα 

ππνβάινπλ αίηεζε ζπκπιεξψλνληαο ην εηδηθφ ζπλεκκέλν έληππν (φρη ειεθηξνληθά) 

ζηελ π ι ε ζ η έ ζ η ε ξ ε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

αλάινγα κε ηε βαζκίδα ζηελ νπνία αλήθεη ν εθπαηδεπηηθφο, φπνπ ζα θαηαηεζνχλ θαη 

ηα δηθαηνινγεηηθά ή ζην ΚΔΓΓΤ ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο. ηε ζπλέρεηα νη αηηήζεηο 

απηέο ζα απνζηαινχλ, απφ ηηο ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθαλ, ζηε Γηεχζπλζε 

Δηδηθήο Αγσγήο, Σκήκα Β’ Πξνζσπηθνχ ηνπ ΤΠΑΙΘ, ην αξγφηεξν κέζα ζε δέθα (10) 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ 

απφζπαζεο. Η αίηεζε απηή ζα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη 

επίζεκα έγγξαθα (επηθπξσκέλα αληίγξαθα) γηα ηελ απφδεημε ησλ απαηηνχκελσλ 

πξνζφλησλ. εκεηψλεηαη φηη θαλέλαο ηίηινο ζπνπδψλ δε ζα ιακβάλεηαη ππφςε εάλ 

δελ είλαη επηθπξσκέλνο.  

ΠΡΟΟΥΗ: ε θακία πεξίπησζε ε αίηεζε δελ ζα ππνβάιιεηαη απεπζείαο από 

ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 
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Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή ζην ΚΔΓΓΤ ζην νπνίν ελδηαθέξνληαη λα 

απνζπαζηνύλ.  

Τπελζπκίδεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψλνληαη ζηελ αίηεζε 

απφζπαζεο, έρνπλ ηελ έλλνηα ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, κε βάζε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/86 (ΦΔΚ 75Α΄) θαη ςεπδήο δήισζε ζπλεπάγεηαη θπξψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ παξαπάλσ λφκνπ.  

  

 Οη εθπ/θνί νη νπνίνη εθηφο απφ απφζπαζε ζε ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ επηζπκνχλ 

απφζπαζε ζε ΚΔΓΓΤ ζα ζπκπιεξψζνπλ επηπιένλ θαη ην έληππν απφζπαζεο 

ζε ΚΔΓΓΤ κε δηθαίσκα δήισζεο πξνηηκήζεσλ κέρξη 5 ΚΔΓΓΤ. Δάλ γηα έλαλ 

εθπαηδεπηηθφ ηθαλνπνηεζεί αίηεζε απφζπαζεο ζε ΚΔΓΓΤ, ζηε ζπλέρεηα δελ 

εμεηάδεηαη ε αίηεζή ηνπ γηα απφζπαζε ζε ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ. Οη Γηεπζχλζεηο 

θαη ηα ΚΔΓΓΤ ηεο ρψξαο ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη λα 

δέρνληαη κφλν ηηο αηηήζεηο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο.  

 Μεηά ηνλ έιεγρν γηα ηελ νξζφηεηα ησλ δεινπκέλσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ππεξεζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη αλ νη ελδηαθεξφκελνη εθπ/θνί ζεκειηψλνπλ 

δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο απφζπαζεο, ζα δηαβηβαζηεί ζηε Γ/λζε Δηδηθήο 

Αγσγήο, Σκήκα Β΄ 5 Πξνζσπηθνχ ΤΠΑΙΘ ΚΑΙ ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΗ 

ΚΑΣΑΣΑΗ ησλ ππνβιεζεηζψλ αηηήζεσλ καδί κε ηηο αηηήζεηο θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά.  

  

Γ. ΓΙΚΑΙΩΜΑ-ΚΩΛΤΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ  

  

Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο απφζπαζεο απφ ΚΔΓΓΤ ή ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ ζε ΚΔΓΓΤ 

ή ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ γηα ΜΔΑΔ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, νη  νπνίνη δηαζέηνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20, 

παξ. 1.3 θαη ηνπ άξζξνπ 21, παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 3699/2008 (ΦΔΚ 199/η.Α΄) πξνζφληα 

θαη ζπγθεθξηκέλα :  

1) είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζηελ ΔΑΔ, ή ζηε ζρνιηθή ςπρνινγία 

ή ζηελ Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή (γηα ηνλ θιάδν ΠΔ11).  

2) είλαη θάηνρνη ηίηινπ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηελ ΔΑΔ, ή ζηε ζρνιηθή 

ςπρνινγία ή ζηελ Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή (γηα ηνλ θιάδν ΠΔ11).  

3) είλαη θάηνρνη ηίηινπ δηεηνχο κεηεθπαίδεπζεο ζηελ ΔΑΔ ζηα Γηδαζθαιεία ηεο 

εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ θαη αληίζηνηρνπ ηίηινπ ηεο αιινδαπήο,  

4) είλαη θάηνρνη πηπρίνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο ΔΑΔ, δειαδή Πηπρίνπ 

Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή κε 

αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο κε 

αληηθείκελν ηελ εηδηθή πξνζρνιηθή αγσγή ή Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ 

Δηδηθήο Αγσγήο κε θαηεχζπλζε Νεπηαγσγψλ θαη Πηπρίνπ Παηδαγσγηθψλ 

Σκεκάησλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Δηδηθήο Αγσγήο ή Παηδαγσγηθψλ 

Σκεκάησλ Δηδηθήο Αγσγήο κε θαηεχζπλζε Γαζθάισλ ή Σκεκάησλ 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε θαηεχζπλζε ηελ εθπαίδεπζε 

αηφκσλ κε αλαπεξία. Δπηπιένλ ζηε θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη 

θάηνρνη πηπρίνπ ΣΔΦΑΑ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή 

αλαγλσξηζκέλνπ σο αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν πηπρίνπ ηεο αιινδαπήο κε θχξηα 

εηδηθφηεηα ηελ «ΔΑΔ» ή ηελ «Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή» ή ηελ «Δηδηθή Φπζηθή 

Αγσγή-Θεξαπεπηηθή Γπκλαζηηθή» ή ηελ «Πξνζαξκνζκέλε Φπζηθή Αγσγή» ή 

ηελ «Πξνζαξκνζκέλε Κηλεηηθή Αγσγή» ή ηελ «Άζθεζε ζε ρξφληεο παζήζεηο 

θαη Αλαπεξία»,  
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5) είλαη εθπαηδεπηηθνί κε κφληκε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ 

(67%),  

6) είλαη εθπαηδεπηηθνί γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) 

θαη άλσ.  

7) είλαη θάηνρνη πηζηνπνηεηηθνχ, (ην νπνίν έρεη απνθηεζεί κέρξη 31/8/2010), 

επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίνπ εηήζηαο επηκφξθσζεο - εμεηδίθεπζεο 

ζηελ ΔΑΔ απφ Παλεπηζηήκηα ή απφ αλαγλσξηζκέλνπο θξαηηθνχο θνξείο πνπ 

επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, απνδεδεηγκέλεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ηεηξαθνζίσλ (400) 

σξψλ θαη έρνπλ πξνϋπεξεζία ηξηώλ ηνπιάρηζηνλ δηδαθηηθώλ εηώλ ζε 

δνκέο ΔΑΔ θαη ζηα ΚΔΓΓΤ. εκηλάξηα εηήζηαο δηάξθεηαο ζηελ ΔΑΔ, πνπ 

έρνπλ πινπνηεζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 3699/2008, απφ 

Παλεπηζηήκηα ή απφ αλαγλσξηζκέλνπο θξαηηθνχο θνξείο πνπ επνπηεχνληαη 

απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, αλαγλσξίδνληαη σοηζφηηκα κε 

ηα αλσηέξσ ζεκηλάξηα ηεηξαθνζίσλ (400) σξψλ,  

8) δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ίζε ή κεγαιχηεξε ηνπ ελφο 

δηδαθηηθνχ έηνπο ζε δνκέο ΔΑΔ.  

  

Οη απνζπάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ νη νπνίνη θαηέρνπλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, 

γίλνληαη ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα ζηε Γεληθή Δθπαίδεπζε ,όπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 28 παξ. 2α ηνπ Ν .4186/2013 (ΦΔΚ 193Α/17-09-2013).  

  

ΠΡΟΟΥΗ: Γελ έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο απόζπαζεο από 

ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ ζε ΚΔΓΓΤ ή ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ γηα ΜΔΑΔ :  

1) νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ δηαζέηνπλ θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ πξνζφληα.  

2) νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηνξίζηεθαλ ζηα δπζπξφζηηα ζρνιεία θαη δηαλχνπλ ηελ 

ππνρξεσηηθή ππεξεζία ζηα ζρνιεία απηά, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 

ηνπ λ. 3328/2005 (ΦΔΚ 80/η.Α’) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 

ηνπ λ. 3848/2010 (ΦΔΚ 71/η.Α’), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο φκνηεο ηνπ 

άξζξνπ 33 παξ. 2 ηνπ λ. 4038/2012 (ΦΔΚ 14/η.Α’).  

3) νη εθπαηδεπηηθνί θιάδνπ ΠΔ16 θαη ΣΔ 16,νη νπνίνη δηνξίζηεθαλ θαη 

ηνπνζεηήζεθαλ απνθιεηζηηθά ζε Μνπζηθά ρνιεία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3475/2006 (ΦΔΚ 146/η.Α΄) , κπνξνχλ λα ππνβάινπλ 

αίηεζε απφζπαζεο κφλν γηα ηα Μνπζηθά ρνιεία.  

4) νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη είλαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε ζεηεία ηνπο 

ιήγεη κεηά ηηο 31/08/2014 ή  

5)  νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζε ζέζεηο κε ζεηεία ε νπνία ιήγεη κεηά 

ηηο 31/08/2014.  

Αηηήζεηο απόζπαζεο πνπ ηπρόλ ππνβάιινπλ εθπαηδεπηηθνί ησλ παξαπάλσ 

πεξηπηώζεσλ δελ ζα γίλνληαη δεθηέο.  

 

Β. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ  
 

1. ΣΡΟΠΟ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ  

Γηα ηηο απνζπάζεηο απφ ΚΔΓΓΤ ή ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ ζε ΚΔΓΓΤ ή ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ 

γηα ΜΔΑΔ, ζπλππνινγίδνληαη ζηε ζεηξά πξνζφλησλ ΔΑΔ θαη ηα εμήο θξηηήξηα:  

1) ε ζπλνιηθή ππεξεζία, πνπ απνηηκάηαη απμεηηθά σο αθνινύζσο:  
α) κία (1) κνλάδα γηα θάζε έηνο απφ 1 έσο θαη 10 έηε ππεξεζίαο.  

β) 1,5 κνλάδεο γηα θάζε έηνο απφ 10 έηε θαη άλσ έσο θαη 20 έηε.  

γ) δχν (2) κνλάδεο γηα θάζε έηνο ππεξεζίαο απφ 20 έηε θαη άλσ.  
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2) ε ζπλππεξέηεζε, πνπ απνηηκάηαη κε δέθα (10) κνλάδεο,  

3) ε εληνπηόηεηα, πνπ απνηηκάηαη κε ηέζζεξηο (4) κνλάδεο,  

4) νη νηθνγελεηαθνί ιόγνη, πνπ απνηηκψληαη σο εμήο:  

 Οη έγγακνη εθπαηδεπηηθνί ιακβάλνπλ ηέζζεξηο (4) κνλάδεο. Ίδην αξηζκφ 

κνλάδσλ ιακβάλνπλ θαη νη δηαδεπγκέλνη ή ζε δηάζηαζε γνλείο εθπαηδεπηηθνί 

ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαηεζεί λφκηκα ε επηκέιεηα άγακσλ αλήιηθσλ ή 

ζπνπδαδφλησλ παηδηψλ (θπζηθψλ, ζεηψλ ή αλαγλσξηζκέλσλ).  

 Οη εθπαηδεπηηθνί ζε ρεξεία ιακβάλνπλ δψδεθα (12) κνλάδεο αλ έρνπλ παηδί 

πνπ είλαη αλήιηθν ή ζπνπδάδεη, άιισο ιακβάλνπλ ηέζζεξηο (4) κνλάδεο.  

  Οη εθπαηδεπηηθνί κε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα, ιφγσ απφθηεζεο παηδηψλ ρσξίο 

λα έρεη πξνεγεζεί γάκνο, ιακβάλνπλ έμη (6) κνλάδεο, εθφζνλ έρνπλ παηδί πνπ 

είλαη αλήιηθν ή ζπνπδάδεη. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη έγγακνη, ζε δηάζηαζε, ζε δηάδεπμε ή ρεξεία ή κε 

κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα ιακβάλνπλ πέληε (5) κνλάδεο γηα ην πξψην, έμη (6) 

γηα ην δεχηεξν θαη νθηψ (8) γηα ην ηξίην παηδί (θπζηθφ, ζεηφ ή 

αλαγλσξηζκέλν) θαη δέθα (10) κνλάδεο γηα θάζε έλα απφ ηα ππφινηπα παηδηά, 

εθφζνλ απηά είλαη άγακα αλήιηθα ή ζπνπδάδνπλ.  

  

  

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ   

  

Η έλλνηα ησλ αλσηέξσ ηεζζάξσλ θξηηεξίσλ, κε επηθχιαμε ησλ φζσλ παξαθάησ 

δηεπθξηλίδνπκε, ηαπηίδεηαη ελλνηνινγηθά κε απηή ησλ κεηαζέζεσλ. Σα θξηηήξηα απηά 

φκσο δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηνπο ζπληειεζηέο πνπ απνδίδνπλ ην ζχλνιν ησλ 

κνλάδσλ θάζε εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηα αλσηέξσ, ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ ραξαθηήξα 

ησλ απνζπάζεσλ, θαη επνκέλσο ζα πξνθχςεη δηαθνξεηηθή κνξηνδφηεζε γηα ηηο 

απνζπάζεηο απφ εθείλε ησλ κεηαζέζεσλ γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ.  

Έηζη ζα ηζρχνπλ γεληθά ηα φζα αλαθέξνληαη ζηηο αξηζκ. 59755/Γ1/15-04-2014 θαη 

59747/Γ2/15-04-2014 αληίζηνηρεο εγθπθιίνπο ησλ κεηαζέζεσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα φζα παξαθάησ δηεπθξηληζηηθά αλαθέξνληαη γηα 

θάζε θξηηήξην:  

  

2. ΤΝΟΛΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  

Δπεηδή ν ρξφλνο ζπλνιηθήο ππεξεζίαο είλαη ν ίδηνο κε ηνλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

ρξφλνπ ησλ κεηαζέζεσλ θαη πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε απηφλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε κεηάζεζεο λα αλαγξάθνπλ θαη ζηελ αίηεζε 

απφζπαζεο ην αθξηβέο ρξνληθφ δηάζηεκα ρξφλνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αίηεζε 

κεηάζεζεο, ελλνείηαη επηθαηξνπνηεκέλν θαηά ην ηξέρνλ έηνο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ππνβιήζεθαλ αηηήζεηο κεηάζεζεο ηα πξνεγνχκελα έηε.  

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο νδεγίεο ηεο 

εγθπθιίνπ ησλ κεηαζέζεσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ ησλ πξνυπεξεζηψλ, θάηη 

πνπ νπσζδήπνηε ζπληζηά πξνζεθηηθφ έιεγρν ηνπ θαθέινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε 

λα ππάξμεη ζχγθιηζε ζην ρξφλν πνπ ζα αλαθέξνπλ ζηε ρεηξφγξαθε αίηεζή ηνπο νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη ζηνλ ρξφλν πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηνλ έιεγρν ηεο Γηεχζπλζεο ή ηνπ 

ΚΔΓΓΤ ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο.  

  

3. ΤΝΤΠΗΡΔΣΗΗ  

α) Οη κνλάδεο ζπλππεξέηεζεο ππνινγίδνληαη γηα φιν ην ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ (έλα), φπνπ  

ππεξεηεί νξγαληθά (φρη κε απφζπαζε) ή εξγάδεηαη ν/ε ζχδπγνο, εθφζνλ ε απφζπαζε 

γίλεηαη ζε ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ θη φρη ζε πεξηνρή κεηάζεζεο. Πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο/ηηο 
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ζπδχγνπο εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ κε ζεηεία, νη κνλάδεο ζπλππεξέηεζεο 

ιακβάλνληαη γηα ην ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ πνπ ππεξεηεί ν/ε ζχδπγνο θαη φρη γηα ην 

ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ πνπ είλαη ε νξγαληθή ηνπο. Η ζπλππεξέηεζε γηα ηηο πφιεηο ηεο 

Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο αληηκεησπίδεηαη εληαία, κε βάζε ηηο Ννκαξρίεο γηα ηελ 

Αζήλα θαη ην Ννκφ αληίζηνηρα γηα ηε Θεζζαινλίθε, φπσο δηακνξθψζεθαλ ζχκθσλα 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 1 ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α’).  

Οη εθπαηδεπηηθνί επνκέλσο πνπ έρνπλ ζπλππεξέηεζε ζε έλα ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ απφ ηα  

Α, Β, Γ, ή Γ΄ Αζήλαο ιακβάλνπλ ζπλππεξέηεζε ζε φια ηα πξναλαθεξφκελα 

ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ θαη φζνη έρνπλ ζπλππεξέηεζε είηε ζηελ Αλαη. είηε ζηε Γπη. 

Θεζζαινλίθε ιακβάλνπλ ζπλππεξέηεζε θαη γηα ηα δχν ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ ηνπ Ν. 

Θεζζαινλίθεο.  

β) Σα κφξηα ζπλππεξέηεζεο δίλνληαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν/ε ζχδπγνο εξγάδεηαη 

ζην ελ ιφγσ ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ έλα έηνο (1) ζην νπνίν δχλαηαη λα πεξηιεθζνχλ θαη 

δηαζηήκαηα επηδνηνχκελεο ή κε αλεξγίαο ρσξίο λα απαηηείηαη ελεξγφο ζχκβαζε 

εξγαζίαο θαηά ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ. Η ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ελφο 

έηνπο κπνξεί λα γίλεη κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ 

απφζπαζεο.  

  

4. ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ  

Η εληνπηφηεηα ζα πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ αληίζηνηρε ζεψξεζε ησλ κεηαζέζεσλ  

κε δηαθνξνπνίεζε κφλν σο πξνο ην φηη ε εληνπηφηεηα γηα ηηο απνζπάζεηο ηζρχεη γηα 

φιε ηε Γ/λζε (ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ) ζηε βάζε ηεο λέαο ζπγθξφηεζεο ησλ δήκσλ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 1785/2010 (ΦΔΚ 87/2-6-2010 η. Α’) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».  

 

5.ΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΓΔΙΑ: 

 ησλ ζπδχγσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, (κνλάδεο 5 γηα πνζνζηφ αλαπεξίαο 50-66%, 

κνλάδεο 20 γηα πνζνζηφ 67-79% θαη κνλάδεο 30 γηα πνζνζηφ 80% θαη άλσ),  

 ησλ γνλέσλ ηνπο πνπ είλαη δεκφηεο απφ δηεηίαο θαη δηακέλνπλ ζε δήκν ηεο 

πεξηνρήο φπνπ δεηείηαη ε απφζπαζε, (κνλάδα 1 γηα πνζνζηφ αλαπεξίαο 50-

66% θαη κνλάδεο 3 γηα πνζνζηφ 67% θαη άλσ),  

 ησλ αδειθψλ ηνπο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, εθφζνλ έρνπλ κε 

δηθαζηηθή απφθαζε ηελ επηκέιεηά ηνπο (κνλάδεο 5).  

 

ΠΡΟΟΥΗ: Α Γηα ηελ απφδεημε ηνπ πνζνζηνχ αλαπεξίαο ησλ ηξηψλ σο άλσ 

πεξηπηψζεσλ απαηηείηαη πξόζθαηε γλσκάηεπζε δεπηεξνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο 

επηηξνπήο ή Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.), πνπ εθδίδεηαη βάζεη 

ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνχ Πξνζδηνξηζκνχ Πνζνζηνχ Αλαπεξίαο, φπσο ηζρχεη θάζε 

θνξά (άξζξν 7 ηνπ Π.Γ. 91/2005,ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3402/2005,ηεο 19εοΑπφθαζεο 

ηεο 217εο/18.9.08 Οινκέιεηαο ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔ..Τ.) ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο).  

ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο πξνζθφκηζεο βεβαίσζεο ηνπ ΚΔ.Π.Α ( κέρξη ηε ιήμε 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ απφζπαζεο),ιφγσ ηεο πξφζθαηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπζεζκνχ, ζα ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 φηη ζα πξνζθνκηζηεί 

ε βεβαίσζε, κφιηο εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη πάλησο πξηλ ηελ εμέηαζε 

ησλ αηηήζεσλ απηψλ απφ ην ΚΤΠΔ/ΚΤΓΔ.  

Όζνη επηζπκνχλ απφζπαζε γηα ιφγνπο πγείαο πνπ δελ αλήθνπλ φκσο ζηηο παξαπάλσ 

πεξηπηψζεηο θαη ππνβάινπλ γλσκάηεπζε πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, ζα 

θξηζνχλ απφ ην ΚΤΠΔ/ΚΤΓΔ θαηά πεξίπησζε.  
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Β: Γηα ηηο β) θαη γ) πεξηπηψζεηο ησλ ζνβαξψλ ιφγσλ πγείαο ε κνξηνδφηεζε δελ 

γίλεηαη πξνζζεηηθά εληφο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη ιφγνο 

κνξηνδφηεζεο ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπγγεληθά άηνκα.  

 ε ζεξαπεία γηα εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε (κνλάδεο 3). Σε κνξηνδφηεζε 

απηή ιακβάλνπλ θαη νη ζχδπγνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηα ηελ απφδεημε ηνπ 

θξηηεξίνπ απηνχ απαηηείηαη βεβαίσζε απφ Δηδηθφ Κέληξν Δμσζσκαηηθήο 

Γνληκνπνίεζεο. 

 

Γ. ΑΠΟΠΑΔΙ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ  
 Δπεηδή νη απνζπάζεηο έρνπλ, ζχκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο πνπ πινπνηνχληαη, 

θνηλσληθνθεληξηθφ θαη αλζξσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα αιιά θαη ζηφρν πάληα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ΜΔΑΔ κε εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, νη 

εθπαηδεπηηθνί ησλ παξαθάησ θαηεγνξηψλ απνζπψληαη απφ ΚΔΓΓΤ ή 

ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ ζε ΚΔΓΓΤ ή ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ γηα ΜΔΑΔ θαηά πξνηεξαηφηεηα, 

ζπγθξηλφκελνη κφλν κεηαμχ ηνπο θαηά ζεηξά πξνζφλησλ θαη ζχλνιν κνξίσλ σο 

αθνινχζσο :  

α) Όζοη αλήθοσλ ζε εηδηθή θαηεγορία κεηάζεζες.  

Γηεπθξηλίδνπκε γηα ηελ θαηεγνξία απηή ηα αθφινπζα:  

(1) Πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ αζζελεηψλ ζην άξζξν 13 ηνπ Π.Γ. 50/1996 

επηπξφζζεηα ζε εηδηθή θαηεγνξία κεηάζεζεο αλήθνπλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ πάζρνπλ απφ:  

 δξεπαλνθπηηαξηθή θαη κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία (άξζξν 17 ηνπ λ. 

3402/2005, ΦΔΚ 258 /η.Α΄),  

 ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο (παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3194/2003, ΦΔΚ 

227/η.Α΄) θαη 

  Δ. Hodgkin, no Hodgkin θαη Willebrand (αξηζκ. 19 Απφθαζε ηεο 

217εο/18.9.08 Οινκέιεηαο ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔ..Τ.) ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο). 

  «Δμνκνηψλνληαη κε ηνπο πνιχηεθλνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη εθπαηδεπηηθνί, πνπ 

ηπγράλνπλ γνλείο δχν (2) αλαπήξσλ ηέθλσλ, κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη, 

10 θαηά ζπλέπεηα, ζα έρνπλ ηελ ίδηα αληηκεηψπηζε πνπ ν λ.3848/2010 (Α’ 71) 

επηθπιάζζεη ζηνπο πνιχηεθλνπο» (άξζξν 52). Οη εθπαηδεπηηθνί επνκέλσο νη 

νπνίνη έρνπλ δχν παηδηά αλάπεξα κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% ππάγνληαη ζε 

εηδηθή θαηεγνξία κεηάζεζεο απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή , ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο.  

2. Πξνθεηκέλνπ γηα απφζπαζε κε ππαγσγή ζε εηδηθή θαηεγνξία αξθεί πξφζθαηε 

γλσκάηεπζε δεπηεξνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο ή Κέληξνπ 

Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.), φπσο απαηηείηαη κε ην λνκηθφ πιαίζην 

ησλ κεηαζέζεσλ.  

Η ππαγσγή ή κε ησλ ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εηδηθή θαηεγνξία ζα εμεηαζηεί απφ 

ηα αξκφδηα Κεληξηθά Τπεξεζηαθά πκβνχιηα.  

β) Είλαη ζύδσγοη ζηραηηωηηθώλ ηωλ Ελόπιωλ Δσλάκεωλ, έλζηοιοσ προζωπηθού ηες  

Ειιεληθής Αζησλοκίας, ηοσ Πσροζβεζηηθού θαη Ληκεληθού ώκαηος θαζώς θαη ηοσ 

Εηδηθού Έλζηοιοσ προζωπηθού Δεκοηηθής Αζησλοκίας (παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 λ. 

2946/2001 ΦΔΚ  224/η.Α΄ θαη παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4071/2012 (ΦΔΚ 85/η.Α΄)  

Γηεπθξηλίδνπκε ζρεηηθά κε ηηο αηηήζεηο ησλ ζπδχγσλ ζηξαηησηηθψλ φηη εάλ απηνί 

βξίζθνληαη ππφ κεηαθίλεζε θαη δελ είλαη γλσζηφο ν ηφπνο εξγαζίαο ηνπο, δε ζα 

ππνβιεζεί αίηεζε απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο κε ηηο θαζνξηζζείζεο δηαδηθαζίεο ηεο 

παξνχζεο εγθπθιίνπ. Η αίηεζε φκσο δχλαηαη λα ππνβάιιεηαη ρεηξφγξαθα κφιηο 

θαηαζηεί γλσζηφο ν ηφπνο κεηαθίλεζεο θαη ζα εμεηάδεηαη απφ ηελ ππεξεζία ζε ζρέζε 
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θαη κε ηηο ινηπέο αηηήζεηο πνπ ζα ππάξρνπλ θαη ζην πιαίζην χπαξμεο ιεηηνπξγηθψλ 

αλαγθψλ ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ Δηδηθήο Αγσγήο.  

γ) Είλαη εθιεγκέλοη περηθερεηαθοί ζύκβοσιοη, δήκαρτοη, δεκοηηθοί ζύκβοσιοη, 

πρόεδροη δεκοηηθώλ θαη ηοπηθώλ θοηλοηήηωλ ή εθπρόζωποη ηοπηθώλ θοηλοηήηωλ 
(άξζξα  93 παξ. 7 θαη 182 παξ. 10 ηνπ λ. 3852/2010, ΦΔΚ 87/η.Α’ ).  

δ) Είλαη ζύδσγοη δηθαζηηθώλ ιεηηοσργώλ(παξ.3, άξζξνπ 47 λ. 2304/1995, ΦΔΚ 

83/η.Α΄).  

ε) Είλαη ζύδσγοη κειώλ ΔΕΠ (άξζξν 44 Α παξ. 12 α ηνπ λ. 4115/2013)  

  

ΠΡΟΟΥΗ! ηηο αλσηέξσ θαηά πξνηεξαηφηεηα απνζπάζεηο, αλ δελ ππάξρνπλ 

ιεηηνπξγηθά θελά ζηηο ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο ηεο πεξηνρήο φπνπ 

ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα απφζπαζεο νη εθπαηδεπηηθνί, ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ 

νπνία αλήθνπλ, ε απφζπαζε δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε φκνξε απηήο πεξηνρή. 

Γη’ απηφ εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή λα δειψλνληαη θαη πεξηνρέο φκνξεο ηεο πεξηνρήο 

πξψηεο πξνηίκεζεο.  

  

Γ. ΓΔΝΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ  
  

1. Όινη νη εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ 

επηζπκνχλ λα απνζπαζηνχλ απφ ΚΔΓΓΤ ή ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ ζε ΚΔΓΓΤ ή 

ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ γηα ΜΔΑΔ κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ, φισλ ησλ 

θαηεγνξηψλ, πξέπεη απαξαηηήησο λα δηαζέηνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 1.3, ηνπ άξζξνπ 20 θαη ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3, ηνπ άξζξνπ 21, ηνπ 

λ. 3699/2008 (ΦΔΚ 199/η.Α΄), πξνζφληα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε νη αηηήζεηο ηνπο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο.  

  

2. Γηα ηελ απφδεημε ησλ παξαπάλσ πξνζφλησλ ΔΑΔ ζηελ αίηεζε επηζπλάπηνληαη 

θαηά πεξίπησζε : 

α) Γηδαθηνξηθνί θαη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζηελ ΔΑΔ :  

Γηα ηνπο ηίηινπο πνπ αλαθέξνληαη ζαθψο ζηελ Δηδηθή Αγσγή, Δηδηθέο Αλάγθεο, 

ρνιηθή Ψπρνινγία, Γπζιεμία, Απηηζκφ, Λνγνζεξαπεία, Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

θ.ι.π. δελ απαηηνχληαη επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε γηα κελ 

ηνπο δηδαθηνξηθνχο ηίηινπο, ζα ζπλππνβάιιεηαη πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο, ζα ζπλππνβάιιεηαη ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη, ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ πνπ παξαθνινχζεζε ν εθπαηδεπηηθφο, είλαη καζήκαηα 

Δηδηθήο Αγσγήο κε βάζε ηνλ ηίηιν θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε καζήκαηνο.  

ε πεξίπησζε μέλσλ ηίηισλ ζπνπδψλ ζπλππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ε κεηάθξαζή 

ηνπο (πηπρίνπ θαη αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο) θαζψο θαη ζρεηηθή ηζνηηκία απφ 

ΓΟΑΣΑΠ ή ΓΙΚΑΣΑ. Όινη νη δηδαθηνξηθνί θαη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη εμεηάδνληαη 

απφ ηα αξκφδηα Κεληξηθά Τπεξεζηαθά πκβνχιηα, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί ε ζπλάθεηά 

ηνπο ή κε κε ηελ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε.  

β) Γηδαθηηθή ππεξεζία ζηηο δνκέο ηεο ΔΑΔ :  

Γηα ηελ απφδεημε ηεο δηδαθηηθήο ππεξεζίαο ζπλππνβάιιεηαη βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή 

Δθπαίδεπζεο ηεο Γηεχζπλζεο, πνπ ν εθπαηδεπηηθφο αλήθεη νξγαληθά, ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη γηα θάζε έηνο μερσξηζηά ε εκεξνκελία αλάιεςεο θαη ιήμεο.  

εκεηψλεηαη φηη, κέρξη θαη ην ζρνιηθφ έηνο 2007-2008, σο εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ  

δηδαθηηθνχ έηνπο ζηηο ΜΔΑΔ Α΄/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ζεσξείηαη ε 11ε επηεκβξίνπ, 

κε ιήμε ηελ 21εΙνπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2008-2009 θαη 
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εθεμήο, σο εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο ζεσξείηαη ε 1εεπηεκβξίνπ, κε 

ιήμε ηελ 21εΙνπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο (παξ. 7, άξζξν 8 ηνπ λ.3699/2008).  

Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο ζηηο ΜΔΑΔ ηεο Β΄/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαη ζηα ΚΔΓΓΤ ζεσξείηαη ε 1ε επηεκβξίνπ, κε ιήμε ηελ 30
ε
 Ινπλίνπ 

ηνπ επφκελνπ έηνπο.  

Δπηζήκαλζε: Ωο δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ ΔΑΔ ππνινγίδεηαη ε ππεξεζία ησλ 

ππνςεθίσλ ζε ΚΓΑΤ ή ΚΔΓΓΤ, ζε απηνηειείο ΜΔΑΔ, ζε ηκήκαηα έληαμεο, ζε 

πξνγξάκκαηα παξάιιειεο ζηήξημεο, ζε πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη ή ζε 

εθπαηδεπηηθέο δνκέο ΔΑΔ φπσο απηέο νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β) 

ηεο παξαγξάθνπ 4, ηνπ άξζξνπ 6 , ηνπ λ.3699/2008, εθφζνλ ε δηδαθηηθή ππεξεζία ζε 

απηέο απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθά έγγξαθα.   

Οη Γ/ληέο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πηζηνπνηνχλ κε έγγξαθφ 

ηνπο ηελ ζπλνιηθή πξνυπεξεζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αξκνδηφηεηάο ηνπο, ζε δνκέο ηεο 

Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ ΤΠΑΙΘ, θαζψο θαη ζε αλαιπηηθή κνξθή θαη ζε αλαγσγή φπνπ 

απηφ απαηηείηαη, κλεκνλεχνληαο ηηο θαηά πεξίπησζε πξάμεηο ησλ ππεξεζηαθψλ 

ζπκβνπιίσλ.  

γ) Γηα ηελ απφδεημε ησλ πεξηπηψζεσλ ε) κφληκε αλαπεξία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε 

πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 67% θαη ζη) κφληκε αλαπεξία ηέθλσλ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 

67%, ζπλππνβάιινληαη πξφζθαηεο βεβαηψζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ή βεβαίσζε ηνπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔΠΑ).  

  

3. Απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζε ΚΔΓΓΤ    
Δπηζεκαίλνπκε σζηφζν φηη νη απνζπάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ΚΔΓΓΤ ή 

ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ ζε ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ γηα ΜΔΑΔ ζα πξνεγεζνχλ ησλ απνζπάζεσλ 

ζε ΚΔΓΓΤ.  

Οη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη ζα απνζπαζηνύλ ζε ΚΔΓΓΤ νθείινπλ λα παξακείλνπλ  

ζηελ δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο κέρξη ηελ ιήμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο θαη 

αλαιακβάλνπλ ππεξεζία ζηελ λέα ηνπο ζέζε απόζπαζεο κε ηελ έλαξμε ηνπ λένπ 

δηδαθηηθνύ έηνπο.  

  

4. Απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζε ΜΔΑΔ εληόο ηνπ ίδηνπ ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ  

Η δηαδηθαζία ησλ απνζπάζεσλ ζε ΜΔΑΔ εληφο ηνπ ίδηνπ ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ δελ 

εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ.  

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηζπκνχλ λα απνζπαζηνχλ ζε ΜΔΑΔ ηνπ ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ 

πνπ αλήθνπλ νξγαληθά ή βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε, ππνβάιινπλ αίηεζε ζηελ νηθεία 

Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ην νηθείν 

ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ. Οη εθπαηδεπηηθνί απηνί απνζπψληαη ζε ΜΔΑΔ κε απφθαζε ηνπ 

νηθείνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξάμε ηνπ ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε θαη γηα ηηο απνζπάζεηο ζε ΜΔΑΔ, εληφο ηνπ ίδηνπ 

ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ, είλαη λα δηαζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηα πξνβιεπφκελα πξνζφληα 

ΔΑΔ ηεο παξ. 1.3 ηνπ άξζξνπ 20 θαη ησλ παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 

3699/2008.  

  

5. Πηζηνπνηεκέλε γλώζε ΔΝΓ θαη γξαθήο Braille  

 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα δεηήζνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ΜΔΑΔ θσθψλ ή ηπθιψλ, 

πξέπεη πέξαλ ησλ πξνζφλησλ ΔΑΔ λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεκέλε γλψζε ηεο Διιεληθήο  

Ννεκαηηθήο Γιψζζαο ησλ Κσθψλ ή ηεο Γξαθήο Braille ησλ ηπθιψλ αληίζηνηρα. 

ηελ πεξίπησζε απηή ππνρξενχληαη λα ζπλππνβάινπλ ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ζην 

ΠΤΠΔ/ΠΤΓΔ απφζπαζεο.  
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χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 

3699/2008(ΦΔΚ199Α) φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ παξ. 9 ηνπ 

άξζξνπ 28 ηνπ λ. 4186/2013, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

εθπαηδεπηηθψλ ζηηο εηδηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο θσθψλ θαη ζηηο εηδηθέο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ηπθιψλ, νξίδεηαη επηπιένλ ησλ άιισλ πξνζφλησλ θαη ε πηζηνπνηεκέλε 

γλψζε ηεο ειιεληθήο λνεκαηηθήο γιψζζαο θαη ηεο γξαθήο Braille αληίζηνηρα. Μέρξη 

ηε ζχζηαζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξ. 10 ηνπ λ. 4186/2013 Δπηηξνπήο 

Πηζηνπνίεζεο ηεο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιψζζαο ( Δ . Ν . Γ. ) θαη ηεο γξαθήο 

Braille απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ ( Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π), ε επάξθεηα ησλ παξαπάλσ πξνζφλησλ ζα 

πηζηνπνηείηαη απφ :α) ηα αλαγλσξηζκέλα θέληξα πηζηνπνίεζεο επάξθεηαο θαη 

δηδαζθαιίαο ηεο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιψζζαο απφ ηελ Οκνζπνλδία Κσθψλ 

Διιάδνο:  

Δπηζήκαλζε: Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο θαη δελ ζα θαηαρσξηζζνχλ βεβαηψζεηο 

παξαθνινχζεζεο απφ ηηο νπνίεο δελ απνδεηθλχεηαη ε πηζηνπνηεκέλε γλψζε ηεο 

ειιεληθήο λνεκαηηθήο γιψζζαο θαη ηεο γξαθήο Braille. 

 

ΠΡΟΟΥΗ- ΙΓΙΑΙΣΔΡΗ ΔΠΙΗΜΑΝΗ! 
     χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 3848/2010 (ΦΔΚ 

71/19-5-2010 η. Α΄), «ε θάζε πεξίπησζε απόζπαζεο σο κνλάδεο κεηάζεζεο 

ππνινγίδνληαη νη πξνβιεπφκελεο γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία απνζπάηαη ν 

εθπαηδεπηηθφο. Πξνθεηκέλνπ γηα απφζπαζε ζε άιιε ππεξεζία, θνξέα ή λνκηθφ 

πξφζσπν ππνινγίδνληαη νη πξνβιεπφκελεο γηα ηελ πιεζηέζηεξε ζρνιηθή κνλάδα. 

Καη’ εμαίξεζε σο κνλάδεο κεηάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ απνζπψληαη ζηελ 

Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο, Γηεπζχλζεηο θαη Γξαθεία 

Δθπαίδεπζεο, ππνινγίδνληαη νη πξνβιεπφκελεο γηα ηελ πιεζηέζηεξε ζρνιηθή κνλάδα 

θαη επηπιένλ δχν κνλάδεο κεηάζεζεο γηα θάζε έηνο. Η πεξίπησζε ζη΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ π.δ. 50/1996, θαζψο θαη θάζε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη 

δηαθνξεηηθά ην ζέκα απηφ θαηαξγείηαη» . 

Με βάζε ηα παξαπάλσ: 

α) Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ απνζπψληαη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2010-2011 ζηελ 

Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο, Γηεπζύλζεηο θαη Γξαθεία 

Δθπαίδεπζεο ζην ΙΔΠ θαζώο ζηα Απηνηειή Γξαθεία Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ησλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Γ/λζεσλ Δθπαίδεπζεο, ιακβάλνπλ ηα κφξηα ηεο πιεζηέζηεξεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη επηπιένλ δχν κνλάδεο κεηάζεζεο γηα θάζε έηνο. 

β) Γηα όιεο ηηο ινηπέο απνζπάζεηο ζε ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ ΤΠΓΒΜΘ, 

θαζψο θαη ζε ππεξεζίεο εθηφο ΤΠΓΒΜΘ ή άζθεζε θαζεθφλησλ κε ζεηεία νη 

εθπαηδεπηηθνί ιακβάλνπλ ηηο Μ..Γ. ηεο πιεζηέζηεξεο πξνο ηελ ππεξεζία ζρνιηθήο 

κνλάδαο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο θαζψο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 

3848/2010 «ε θάζε πεξίπησζε απφζπαζεο σο κνλάδεο κεηάζεζεο ππνινγίδνληαη νη 

πξνβιεπφκελεο γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία απνζπάηαη ν εθπαηδεπηηθφο. 

Πξνθεηκέλνπ γηα απφζπαζε ζε άιιε ππεξεζία, θνξέα ή λνκηθφ πξφζσπν 

ππνινγίδνληαη νη πξνβιεπφκελεο γηα ηελ πιεζηέζηεξε ζρνιηθή κνλάδα». 

πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη 

   Καηά ηε ζρνι. ρξνληά 2013-2014 έγηλαλ 2157 απνζπάζεηο απφ ΠΤΓΔ ζε ΠΤΓΔ. 

Παξάιιεια έγηλαλ θαη 2605 απνζπάζεηο ζε άιινπο θνξείο. Οη ειάρηζηεο 

απνζπάζεηο έγηλαλ ην επηέκβξε δεκηνπξγώληαο ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηνπο 
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εθπαηδεπηηθνύο ελώ ε θεηηλή ρξνληά νινθιεξώλεηαη κε εθαηνληάδεο 

εθπαηδεπηηθνύο λα πεξηκέλνπλ αθόκε ηελ απνδέζκεπζή ηνπο, ελώ ζεσξεηηθά 

ήηαλ απνζπαζκέλνη ζε άιια ΠΤΓΔ! Καηαγγείιακε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ γηα ηελ απαξάδεθηε ηαθηηθή ηεο ζε ό,ηη αθνξά ηηο απνζπάζεηο 

θξαηώληαο ζε νκεξεία ρηιηάδεο εθπαηδεπηηθνύο, νδεγώληαο ηνπο νπζηαζηηθά ζε 

απόγλσζε!  αο ππελζπκίδνπκε ηηο πάγηεο ζέζεηο ηεο ΟΛΜΔ γηα ηηα απνζπάζεηο: 

« Κξίλνπµε αλαγθαίν ηα θελά δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία 

ηνπ ΤΠΔΠΘ,  ζηηο  πεξηθεξεηαθέο  ππεξεζίεο,  ζηα  ζρνιεία  θ.ιπ.  λα  θαιχπηνληαη  

µε µφληµνπο δηνξηζµνχο δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ θαζψο θαη µε εζεινληηθέο 

µεηαηάμεηο εθπαηδεπηηθψλ. Γηα φζν αθφµε ρξφλν ζα ππάξρνπλ ηα θελά απηά, ε 

ΟΛΜΔ δελ είλαη θαηαξρήλ αληίζεηε µε ηελ θάιπςή ηνπο µε απνζπάζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο ζα πξαγµαηνπνηνχληαη έηζη, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη  

θαηά  πξνηεξαηφηεηα ε εχξπζµε ιεηηνπξγία φισλ ησλ ζρνιείσλ απφ ηελ 1
ε
ηνπ 

επηέµβξε. 

α) Όιεο νη απνζπάζεηο λα γίλνληαη απφ ην ΚΤ∆Δ, ην φξγαλν πνπ ζα πξέπεη λα έρεη 

ζηελ επζχλε ηνπ ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηαθψλ µεηαβνιψλ (πξνθεηµέλνπ λα έρεη ηε 

ζπλνιηθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο). 

β) Να ζεζµνζεηεζνχλ µνξηνδνηνχµελα θξηηήξηα γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

απνζπάζεσλ (απφ λνµφ ζε λνµφ, απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν, ζηνλ ΟΔΔΚ θαη ηα ΙΔΚ, 

ζηα ΑΔΙ-ΑΣΔΙ, ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο θ.ιπ.). 

γ) Οη απνζπάζεηο  ησλ θαζεγεηψλ ζηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΠΘ, ζηηο 

πεξηθεξεηαθέο δ/λζεηο θαη γξαθεία εθπαίδεπζεο, ζηα ΠΔΚ, ζηα ΙΔΚ θαη ηνπο άιινπο 

νξγαληζµνχο εθηφο ησλ ΑΔΙ λα γίλνληαη γηα µηα ηξηεηία θαη µε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο 

γηα µηα αθφµε δηεηία». Μέζα ζηα πιαίζηα απηά ζα επηδηώμνπκε λα ππάξμεη 

πιήξεο δηαθάλεηα θαη αληηθεηκεληθόηεηα ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο ησλ 

ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ . 

   αο ππελζπκίδνπκε φηη νη απνζπάζεηο έπνληαη ησλ γεληθψλ κεηαζέζεσλ. Ωο πξνο 

ηε δηαδηθαζία ησλ ηνπνζεηήζεσλ, πξνεγνχληαη νη ηνπνζεηήζεηο ησλ νξγαληθά 

ππεξάξηζκσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αθνινπζνχλ νη ηνπνζεηήζεηο ησλ ππφινηπσλ 

εθπαηδεπηηθψλ (φζσλ ππέβαιιαλ αίηεζε γηα βειηίσζε, γηα νξηζηηθή ηνπνζέηεζε, 

ησλ επξηζθφκελσλ ζηε δηάζεζε ησλ ΠΤΓΔ θαη ησλ κεηαηηζέκελσλ). Δίλαη 

πξνθαλέο φηη ε  ηεξάζηηα θαζπζηέξεζε ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ κεηαζέζεσλ ζα έρεη 

αιπζηδσηέο επηπηψζεηο θαη ζηηο ππφινηπεο ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο (ηνπνζεηήζεηο, 

απνζπάζεηο, δηνξηζκνί, εζεινληηθέο κεηαηάμεηο, πξνζιήςεηο αλαπιεξσηψλ) κε 

άκεζν αληίθηππν ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ απφ ηελ 1
ε
 επηέκβξε. 

Δμάιινπ θαηά δήισζε ηνπ Τπνπξγνχ παηδείαο ηα ζρνιεία γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ην 

επηέκβξε ζα ρξεηαζηνχλ 22000-24000 αλαπιεξσηέο! Σα επρνιόγηα ηνπ 

Τπνπξγείνπ γηα νκαιή έλαξμε ηεο λέαο ρξνληάο δπζηπρώο, δελ επαξθνύλ αλ δελ 

ππάξμεη αλαηξνπή ησλ θαηαζηξνθηθώλ κλεκνληαθώλ πνιηηηθώλ πνπ δηαιύνπλ 

ζπλνιηθά ηε δεκόζηα παηδεία. 

.  

Αζήλα 21/6/2014

 

Νεθηάξηνο Κνξδήο, 

αηξεηφ ηαθη. κέινο ηνπ ΚΤΓΔ 

(ηει.: 6977513534, 6984517453 

ει. δ/λζε:  nekordis@yahoo.gr) 

 

Βίθπ Αλαγλώζηε, 

αηξεηφ αλαπιεξ. κέινο ηνπ ΚΤΓΔ  

(ηει.: 6979778287, 

ει.δ/λζε:vanagnosti@gmail.com) 

 

εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο  των 
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