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Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ  Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ  Μ Ε Τ Α Θ Ε Σ Η Σ  
 

Ειδικέρ καηηγοπίερ είναι αςηέρ πος αναθέπονηαι ζηο άπθπο 13 ηος Π.Δ.50/1996, ζηην παπ. 8 

ηος άπθπος 1 ηος Ν.3194/2003 (εθπαηδεπηηθνί πνπ πάζρνπλ από ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο) και ζηο 

άπθπο 17 ηος Ν.3402/2005 (δξεπαλνθπηηαξηθή θαη κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία) θαη θαηά ηηο 

κεηαζέζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ κεηαηίζεληαη ή ηνπνζεηνύληαη, θαηά πξνηεξαηόηεηα, 

ζπγθξηλόκελνη κόλν κεηαμύ ηνπο. 
 

Σςγκεκπιμένα ζηιρ Ειδικέρ Καηηγοπίερ ενηάζζονηαι: 
 

 α) Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ παηδηά ηα νπνία ρξεηάδνληαη εηδηθή ζεξαπεπηηθή αγωγή ή εθπαίδεπζε 

θαη είλαη ηπθιά, θωθά ή βαξύθνα, απηηζηηθά, ζπαζηηθά πάζρνπλ από κεζνγεηαθή αλαηκία, πνπ ρξήδεη 

κεηαγγίζεωλ αίκαηνο, ιεπραηκία, αηκνξξνθηιία, ρξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα ζε ζηάδην αηκνθάζαξζεο, 

ΑΙDS, ζύλδξνκν DΟWΝ θαη ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο ηεηξαπιεγηθήο ή παξαπιεγηθήο κνξθήο 

θαξθίλν ζε κεηαζηαηηθό ζηάδην θαη λόζν ηνπ Crohn. Γηα ηελ απόδεημε ηωλ ιόγωλ απηώλ απαηηείηαη 

βεβαίωζε Β/ ζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηελ νπνία ζα εθηίζεηαη θαη ην ηζηνξηθό ηεο αζζέλεηαο. 

  β) Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ηέζζεξα ή πεξηζζόηεξα άγακα παηδηά, ηα νπνία δελ έρνπλ 

ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. ην ζύλνιν ηωλ παηδηώλ ππνινγίδνληαη θαη όζα θνηηνύλ 

ζε αλώηαηεο ή αλώηεξεο δεκόζηεο ζρνιέο ηνπ εζωηεξηθνύ ή ηζόηηκεο ηνπ εμωηεξηθνύ, εθόζνλ απηά 

δελ έρνπλ ππεξβεί ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, δελ βξίζθνληαη ζην ηειεπηαίν εμάκελν ή έηνο 

ζπνπδώλ ή δελ θνηηνύλ γηα απόθηεζε δεύηεξνπ πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ. Ωο εκεξνκελία 

ζπκπιήξωζεο ηνπ 18νπ ή 25νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ζεωξείηαη ε 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο θαηά ην 

νπνίν πξαγκαηνπνηνύληαη νη κεηαζέζεηο. 

  γ) Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ νη ίδηνη ή νη ζύδπγνί ηνπο πάζρνπλ απν κεζνγεηαθή αλαηκία πνπ ρξήδεη 

κεηαγγίζεωλ αίκαηνο, ιεπραηκία, αηκνξξνθηιία, ρξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα ζε ζηάδην αηκνθάζαξζεο, 

ΑΙDS θαη ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο ηεηξαπιεγηθήο ή παξαπιεγηθήο κνξθήο θαξθίλν ζε κεηαζηαηηθό 

ζηάδην θαη λόζν ηνπ Crohn. Γηα ηελ απόδεημε ηωλ ιόγωλ απηώλ απαηηείηαη βεβαίωζε Β/ζκηαο 

Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηελ νπνία ζα εθηίζεηαη θαη ην ηζηνξηθό ηεο αζζέλεηαο. 
 

Με ηελ ςπ’ απιθμόν 19 απόθαζη ηηρ 217ηρ/18.9.2008 Ολομέλειαρ ηος Κενηπικού Σςμβοςλίος 

Υγείαρ (ΚΕ.Σ.Υ.) ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γεκόζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηελ ςπ’ 

απιθμόν 1/4, 05-02-2009 Ππάξη ηος ΚΥΣΠΕ ζεωξείηαη όηη εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 

«Δηδηθέο θαηεγνξίεο κεηάζεζεο» ηνπ Π.Γ. 50/1996 θαη νη λόζοι Hodgkin, No Hodgkin και 

Willebrand. 
 

 ηνλ Ν.4653/2020 θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άπθπο 55 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ.50/1996» πξνζηέζεθε 

δεύηεξε παξάγξαθνο ζην άξζξν 13, ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο, ωο εμήο: «Η 

προηεραιόηηηα για ηις μεηαθέζεις ηων εκπαιδεσηικών ηης προηγούμενης παραγράθοσ ηοσ άρθροσ 

13 ηοσ Π.Δ.50/1996 ιζτύει ηόζο για ηις μεηαθέζεις από περιοτή ζε περιοτή μεηάθεζης όζο και για 

ηις μεηαθέζεις και ηοποθεηήζεις ενηός ηης ίδιας περιοτής.». 

Η ζςγκεκπιμένη πεπίπηωζη αθοπά ηελ έληαμε ωο ειδική καηηγοπία, πιένλ, και ζηιρ ενηόρ 

ΠΥΣΠΕ μεηαθέζειρ – ηοποθεηήζειρ ηωλ πνιύηεθλωλ εθπαηδεπηηθώλ. 
 

ηηο θαηαξγνύκελεο δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλω λόκνπ πεξηιακβάλνληαη οι παπάγπαθοι 3, 4 και 6 

ηος άπθπος 30 ηος Ν.3848/2010 κε απνηέιεζκα οι πολύηεκνοι εκπαιδεςηικοί να εξαιπούνηαι από 

ηηο ξπζκίζεηο ηος άπθπος 14 ηος Π.Δ.50/1996 «Κρίζη και ηοποθέηηζη σπεράριθμων 

εκπαιδεσηικών», όπωο απηό ζπκπιεξώζεθε κε ηο άπθπο 12, παπ. 2 ηος Π.Δ.100/1997 (οπγανικέρ 

και λειηοςπγικέρ ςπεπαπιθμίερ). 
 

Δπίζεο, ειδική καηηγοπία είλαη  και οι εκπαιδεςηικοί γονείρ ενόρ (1) ανάπηπος ηέκνος, με 

ποζοζηό αναπηπίαρ 67%, οι οποίοι εξομοιώθηκαν με ηοςρ πολύηεκνοςρ εκπαιδεςηικούρ ζηιρ 

ςπηπεζιακέρ μεηαβολέρ (παπ. 2 ηος άπθπος 39 ηος Ν.4403/2016). 
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