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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ και Β’  
 

----- 

Διεκπεραίωση: 

μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 
 

 Μαρούσι,   19-1-2023 
Αρ. Πρωτοκόλλου:  5808/E2 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες : Α. Αμπατζίδου (Α/ΘΜΙΑ) 
                            : Ε. Τραϊφόρου (Β/ΘΜΙΑ) 
Email  : aampatzidou@minedu.gov.gr (Α/ΘΜΙΑ) 
                            : etraiforou@minedu.gov.gr (Β/ΘΜΙΑ) 
Τηλέφωνο : 210 3442335 (Α/ΘΜΙΑ) 
                            : 210 3442804 (Β/ΘΜΙΑ) 
 

 
 
ΠΡΟΣ : 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις 
ΠΕ και ΔΕ  
2) Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης  
3) Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης  
 
 
 

 
 

 

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης 
εκπαιδευτικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του Ενιαίου 
Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016) 
 
Σχετ.: Το αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/1119/οικ.16/30-12-2022 (ΑΔΑ:62ΒΜ46ΜΤΛ6-04Χ) 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  
 
 

Σε συνέχεια του αριθμ.96784/Ε2/22-7-2020 (ΑΔΑ:ΩΝΙΦ46ΜΤΛΗ-Ι33) εγγράφου της 

Υπηρεσίας μας, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το αριθμ.148937/Ε2/2-11-2020 

(ΑΔΑ:6Β6Γ46ΜΤΛΗ-ΕΒ4), αναφορικά με τη διαδικασία μετατάξεων εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους 

υγείας μέσω του Ε.Σ.Κ.,  σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, και σας γνωρίζουμε, ότι στην παρ.5 του άρθρου 7 του ν.4440/2016(Α΄224) 

επέρχονται αλλαγές μετά την τροποποίησή του με την παρ.2 του άρθρου 71 του 

ν.5003/2022(Α΄230). 

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:aampatzidou@minedu.gov.gr
mailto:etraiforou@minedu.gov.gr
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Ως εκ τούτου παρακαλούμε, όπως ενημερωθείτε εκτενώς για τις αλλαγές, όπως αυτές 

αναλυτικά περιγράφονται στο «Α. ΘΕΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / 2. Άρθρο 71 ν. 5003/2022: 

Αιτήματα μετακίνησης υπαλλήλων και επίκληση λόγων υγείας - Τροποποίηση παρ. 2 άρ.5 

και παρ. 5 άρ.7 του ν. 4440/2016» του ανωτέρω σχετικού εγγράφου. Ιδιαιτέρως εφιστούμε 

την προσοχή σας στα ακόλουθα: 

1. «… Για την απόδειξη των λόγων υγείας απαιτούνται έγγραφα από δημόσια αρχή.  ….», 

2. «Ειδικά κατά την εξέταση του αιτήματος δόκιμου υπαλλήλου λαμβάνεται 

υποχρεωτικά υπόψη από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας αν οι λόγοι υγείας, 

των οποίων γίνεται επίκληση, είναι επιγενόμενοι του διορισμού του ή προϋπήρχαν ή 

έχουν ληφθεί υπόψη για τον διορισμό του υπαλλήλου. Αν οι επικαλούμενοι λόγοι 

υγείας προϋπήρχαν του διορισμού του υπαλλήλου ή έχουν ληφθεί υπόψη για τον 

διορισμό του, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη». 

3. Επιπλέον, στην παρ. 3 του άρ.71 του ν. 5003/2022 προβλέπεται ότι οι διατάξεις της 

παρ. 5 του 7 του ν. 4440/2016, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του 

αρ.71 του ν. 5003/2022 εφαρμόζονται «…και για όσες αιτήσεις εκκρεμούν στην 

Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ) και δεν έχουν εξεταστεί κατά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδικασίες 

μετάταξης ή απόσπασης για λόγους υγείας, για τις οποίες έχει ήδη γνωμοδοτήσει η 

Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

ολοκληρώνονται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, όπως ίσχυε 

μέχρι την έναρξη ισχύος του 3 παρόντος, με εξαίρεση τις ανανεώσεις αποσπάσεων 

για λόγους υγείας δοκίμων υπαλλήλων, για τις οποίες απαιτείται η εκ νέου υποβολή 

αιτήματος των ενδιαφερομένων στην ΚΕΚ.» 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, για την απόδειξη των επικαλούμενων στην αίτηση 

λόγων υγείας απαιτούνται έγγραφα από δημόσιες αρχές, π.χ. πιστοποίηση αναπηρίας από 

ΚΕΠΑ (υποχρεωτικό για γονείς, προαιρετικό για αιτούντα ή λοιπά πρόσωπα) ή ιατρικές 

γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία ή άλλους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών 

υγείας. Πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ, η οποία κατά την υποβολή της αίτησης 

απόσπασης ή μετάταξης δεν είναι σε ισχύ, ή προσκόμιση εγγράφων που δεν έχουν εκδοθεί 

από δημόσιες υπηρεσίες, δεν γίνονται δεκτά, καθώς συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση και 

η αίτηση δεν θα διαβιβάζεται προς τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ), 

προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία αποδέσμευσης του εκπαιδευτικού από τα 

εκπαιδευτικά του καθήκοντα. 
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Επιπλέον, κατά την εξέταση της αίτησης δόκιμου εκπαιδευτικού, ο οποίος αιτείται 

απόσπασης για λόγους υγείας (είτε αφορούν στον ίδιο είτε σε οποιοδήποτε πρόσωπο για 

τους λόγους υγείας του οποίου κατατίθεται η αίτηση), λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη εάν 

οι λόγοι υγείας των οποίων γίνεται επίκληση είναι επιγενόμενοι του διορισμού του ή 

προϋπήρχαν ή έχουν ληφθεί υπόψη για το διορισμό του εκπαιδευτικού. Αν οι επικαλούμενοι 

λόγοι υγείας προϋπήρχαν του διορισμού του εκπαιδευτικού ή έχουν ληφθεί υπόψη για τον 

διορισμό του, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ως εκ τούτου οι οικείες Δ/νσεις Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης 

παρακαλούνται, όπως στο εξής  αναγράφουν στο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών 

οπωσδήποτε εάν οι λόγοι υγείας έχουν ληφθεί υπόψη κατά το διορισμό και τυχόν κώλυμα ή 

δέσμευση παραμονής. 

Τέλος τονίζεται ότι το υπόδειγμα της αίτησης για απόσπαση ή για μετάταξη για λόγους 

υγείας, όπως αυτή προβλέπεται στο αριθμ.148937/Ε2/2-11-2020 (ΑΔΑ:6Β6Γ46ΜΤΛΗ-ΕΒ4) 

έγγραφο της Υπηρεσίας μας έχει επικαιροποιηθεί και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

παρόντος εγγράφου.  

 
 
 Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συν: Το αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/1119/οικ.16/30-12-2022 (ΑΔΑ:62ΒΜ46ΜΤΛ6-04Χ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

Εσωτερική Διανομή: 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 ΤΜΗΜΑ Α’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΔΑ: 96ΟΑ46ΜΤΛΗ-Ω5Β



1 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ/ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Σύμφωνα με το αριθμ.96784/Ε2/22-7-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΔΑ:ΩΝΙΦ46ΜΤΛΗ-Ι33), «Διαδικασία μετατάξεων εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας» και 

το αριθμ.5808/Ε2/19-1-2023 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΔΑ:96ΟΑ46ΜΤΛΗ-Ω5Β), «Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με αιτήσεις 
μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας 

(Ν.4440/2016)» 
` 

Διεύθυνση υποβολής/αποστολής αίτησης:   
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  
 

ΕΠΩΝΥΜΟ      ΟΝΟΜΑ  
 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ  ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ  
 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ  
    

ΚΛΑΔΟΣ  ΒΑΘΜΟΣ  
    

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ  ΜΙΣΘ.  ΚΛΙΜΑΚΙΟ  

 
Οι λόγοι υγείας έχουν ληφθεί υπόψη κατά το διορισμό: 
(αφορά μόνον απόσπαση δόκιμων εκπαιδευτικών) 

ΝΑΙ  

ΟΧΙ  
 

 

 
 

Δ/ΝΣΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:           
                                ΟΔΟΣ ΑΡΙΘ.     ΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΣ  Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ     Τ.Κ.  ΝΟΜΟΣ 

      
ΤΗΛΕΦ. ΟΙΚΙΑΣ:  ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  e-mail:  

 
ΑΙΤΗΣΗ 

ΜΕΤΑΤΑΞΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΗ  

 
για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας.  

Συναφώς σας γνωρίζω ότι οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη μετάταξη/απόσπαση σε μία/έναν εκ των 

υπηρεσιών/φορέων, σύμφωνα με τις παρακάτω προτιμήσεις μου, είναι οι ακόλουθοι:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΑΦΟΡΑ  

(επιλέξτε με Χ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΚΕΠΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΕΠΑ ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΌ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ1 

στον ΙΔΙΟ     

στο/στη ΣΥΖΥΓΟ     

σε ΤΕΚΝΟ     

σε ΓΟΝΕΑ     

σε πρόσωπο, του οποίου έχει 
διοριστεί δικαστικός παραστάτης 

    

 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ 
 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΦΟΡΕΑΣ ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ1  
Αριθμ. εγγράφων: …….. 
Αριθμ. σελίδων: ……….. 

  Ημερομηνία................. 

   Ο/Η ΑΙΤ.......................... 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Συμπληρώνεται μόνον για επιπλέον ιατρικά δικαιολογητικά (όχι Κ.Ε.Π.Α.), τα οποία θα αποστέλλονται με ευθύνη του 
ενδιαφερόμενου ταχυδρομικά σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Εμπιστευτικό». 

ΑΔΑ: 96ΟΑ46ΜΤΛΗ-Ω5Β


		2023-01-24T09:17:17+0200
	Athens




