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ΘΕΜΑ: «Ζητούνται πληροφορίες σχετικά με την αποτίμηση προσόντων των προς μετάτα-

ξη/μεταφορά υπαλλήλων»  

 

Προκειμένου η Υπηρεσία μας να απαντήσει σε ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί από τις Δι-

ευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την διαδικασία μετάταξης ή μεταφοράς των 

εκπαιδευτικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4172/2013 

(167 Α’) και σε εφαρμογή της αριθμ.6/2013 (3210Β’) Υπουργική Απόφασης παρακαλούμε όπως 

μας γνωρίσετε τα εξής: 

Α) Σε περιπτώσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι υπηρετούν βάσει ειδικών διατάξεων σε κατηγο-

ρία ανώτερη των τυπικών τους προσόντων και προσκομίζουν ως δεύτερο τίτλο σπουδών πτυχίο 

ανώτερης κατηγορίας των τυπικών τους προσόντων, δύναται να μοριοδοτηθούν για αυτόν; Για 

παράδειγμα εκπαιδευτικός κάτοχος πτυχίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ο οποίος υπηρετεί σε 

θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) προσκομίζει ως δεύτερο τίτλο σπουδών πτυχίο κατηγο-

ρίας (ΠΕ). 

Β) Σε περιπτώσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι προσκομίζουν μετά τη δημοσίευση της α-

ριθμ.3/2013(3210 Β’) Υπουργικής Απόφασης ήτοι μετά τις 18-12-2013 μεταπτυχιακό τίτλο σπου-

δών ή διδακτορικό δίπλωμα το οποίο αναγνωρίζεται από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο ε-
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ντός των προθεσμιών υποβολής Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων όπως ορίζεται από την παρ 1 

του άρθρου 4 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, δύνανται να μοριοδοτηθούν; 

Γ) Όσον αφορά τον χρόνο υπηρεσίας σε θέση ευθύνης εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν υπη-

ρετήσει σε θέσεις ευθύνης – στελεχών εκπαίδευσης και συγκεκριμένα:  

Γ.1) σε θέσεις Διευθυντών γυμνασίων, Διευθυντών γενικών λυκείων, Διευθυντών Επαγγελματι-

κών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), Διευθυντών Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.), Διευθυντών Σχολικών Εργα-

στηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.), Διευθυντών γυμνασίων Ε.Α.Ε., Διευθυντών λυκείων Ε.Α.Ε., Διευθυ-

ντών ειδικών επαγγελματικών γυμνασίων, Διευθυντών ειδικών ΕΠΑ.Λ., Διευθυντών ειδικών Ε-

ΠΑ.Σ., Διευθυντών πειραματικών γυμνασίων, Διευθυντών πειραματικών λυκείων, Διευθυντών 

μουσικών σχολείων, Διευθυντών καλλιτεχνικών σχολείων, Διευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Ε-

παγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), Διευθυντών πειραματικών γυμνασίων 

των πανεπιστημίων, Διευθυντών πειραματικών λυκείων των πανεπιστημίων, καθώς και 

Γ.2) σε θέσεις Προϊσταμένων Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών 

Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), Προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων πρω-

τοβάθμιας εκπαίδευσης, Προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Υποδιευθυντών 

Σ.Ε.Κ., Υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ., 

σε ποια κατηγορία προϊσταμένου (Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος) θα ενταχθούν, 

αντίστοιχα, προκειμένου να μοριοδοτηθούν ορθά; 

Δ) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν υπηρετήσει σε θέση ευθύνης άλλου Υπουργείου πριν τον 

διορισμό τους όπως για παράδειγμα θέση διευθυντή δημόσιου βρεφονηπιακού σταθμού είναι 

δυνατόν να μοριοδοτηθούν και σε ποια κατηγορία προϊσταμένου; 
 
 

 

 
                                                                          Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
 
                                                                                             
                                                                 ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ               
Εσωτερική Διανομή 

Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ε. Τμήμα Β’ 


