
Διαδικασία τοποθέτησης-μετακίνησης αποσπασμένων εκπαιδευτικών 
 

 
Η διαδικασία τοποθέτησης-μετακίνησης εκπαιδευτικών βασίζεται: Ν.4415/16 άρθρο 19, 

Ν.4692/20 και στην Φ.821/2360Μ/128688/Ζ1/13-9-2013 εγκύκλιο ΥΠΑΙΘ. Ειδικότερα: 

Α) Ειδικές κατηγορίες 

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 άρθρου 

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. 39 παρ 2 του Ν.4403/2016, τοποθετούνται ή μετακινούνται κατά προτεραιότητα, 

συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους. 
 
 

Β) Μη ειδικές κατηγορίες 
 

1. Οικογενειακά κριτήρια  

 
 

i. 

Έγγαμοι, εκπ/κοί 4 μόρια 

Μονογονεϊκή οικογένεια 6 μόρια 

Διαζευγμένοι με επιμέλεια τέκνων 5 μόρια 

 

 
ii. Αριθμός τέκνων1 

1 τέκνο  4 μόρια 

2 τέκνα  8 μόρια 

3 τέκνα  12 μόρια 

4 τέκνα και 

άνω 

για το κάθε παιδί 

πέραν του τρίτου 
6 μόρια 

iii. Συνυπηρέτηση2  4 μόρια 

2. Γνώση της γλώσσας της χώρας απόσπασης3  

i. Επίπεδο Γ2 10 μόρια 

ii. Επίπεδο Γ1 8 μόρια 

iii. Επίπεδο Β2 4 μόρια 

3. α. Διδακτορικό Δίπλωμα4 6 μόρια 

β. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 4 μόρια 

4. Συνολική Υπηρεσία έως 31-08-202….. 
ανά έτος 

(μέχρι 15 

έτη) 

 
1 μόριο 

Έτη: ….. Μήνες: ….. Ημέρες: 0 

http://gseb.sch.gr/wp-content/uploads/2021/06/Άρθρο-13-Π.Δ.-50_1996.pdf
http://gseb.sch.gr/wp-content/uploads/2021/06/Παρ-8-Άρθρο-1-ΝΟΜΟΣ-3194_2003.pdf
http://gseb.sch.gr/wp-content/uploads/2021/06/Παρ-8-Άρθρο-1-ΝΟΜΟΣ-3194_2003.pdf
http://gseb.sch.gr/wp-content/uploads/2021/06/Άρθρο-17-Ν3402-2005.pdf
http://gseb.sch.gr/wp-content/uploads/2021/06/Ν4403-2016-άρθρο-39-παρ-2.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Επισημαίνεται ότι η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα/ακόλουθα 

αποδεικτικά έγγραφα: 
 

Α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
Β. Φύλλο μητρώου εκπαιδευτικού (για την αρχική τοποθέτηση) 
Γ. Βεβαίωση σπουδών για τέκνα που σπουδάζουν 
Δ. Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα για τις περιπτώσεις 2,3,4. 

 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά τη μοριοδότηση, η τελική κατάταξη καθορίζεται, κατά σειρά, 

από τα εξής κριτήρια: 

1. Δεύτερη ξένη γλώσσα 
2. Συνολική υπηρεσία 
3. Πρώτη προτίμηση 

 
Τέλος, διευκρινίζεται ότι: 

1. Οι αιτήσεις μετακίνησης των εκπαιδευτικών ικανοποιούνται εφόσον υπάρχουν κενά 

και εφόσον το επιτρέπουν οι ανάγκες της υπηρεσίας. 

2. Η υπηρεσία προβαίνει σε αναγκαστικές μετακινήσεις/διαθέσεις όταν υπάρχουν 

επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες. 

 

Από το Γ.Σ.Ε. Βερολίνου 

εξωτερικού, θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

Όλοι οι τίτλοι που προέρχονται από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Δίπλωμα των οποίων οι τίτλοι προέρχονται από ιδρύματα του 

3. 

4. 

εργάζεται στην περιοχή όπου ζητείται η μετακίνηση/τοποθέτηση. Απαιτείται βεβαίωση εργασίας στην περίπτωση που δεν είναι εκπαιδευτικός 

του ΥΠΑΙΘ. 

Μόρια για συνυπηρέτηση λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί που ζητούν μετακίνηση/τοποθέτηση, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί ή 2. 

Τέκνα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες σχολές και δεν έχουν 

συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. 

1. 


