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ΘΔΜΑ: “Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην απόζπαζη εκπαιδεςηικών κλάδος  

ΠΔ13 ζηο Αςηοηελέρ Γπαθείο Νομικήρ Τποζηήπιξηρ ηηρ Πεπιθεπειακήρ Γιεύθςνζηρ Α/θμιαρ 

& Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ Ηπείπος” 

 
Η ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΗΠΔΙΡΟΤ 
 

΄Δσονηαρ ςπότη: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 329 ηνπ Ν. 4072/2012 (ΦΔΚ 186/η.Α΄/11-04-2012), 

όπσο ηζρύεη. 

2. /19-05-2010), όπσο ηζρύεη. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 16 ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 (ΦΔΚ 

54/η.Α΄/14-03-2012), όπσο ηζρύεη. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1566/85 (ΦΔΚ 167/η.Α΄/30-9-1985) «Γνκή θαη ιεηηνπξγία 

Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο», όπσο ηζρύεη. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 29 ηνπ Ν. 2817/2000 (ΦΔΚ 78/η.Α΄/14-3-2000) 

«Δθπ/ζε ησλ αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηζρύεη. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2986/02 (ΦΔΚ 24/η.Α΄/13-2-2002) «Οξγάλσζε 

Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπ/ζεο», όπσο ηζρύεη. 
7. Σε Φ.350.2/10/58898/Δ3/09-04-2015 (ΑΓΑ:Ω46Τ465ΦΘ3-905) Τ.Α. κε ζέκα: 

«Γηνξηζκόο Πεξηθεξεηαθώλ Γηεπζπληώλ Δθπαίδεπζεο - Παύζε ησλ κέρξη ζήκεξα 

ππεξεηνύλησλ». 
8. Σε κε αξηζκ.πξση. Φ.353.1/324/105657/Γ1/2002 Τπνπξγηθή Απόθαζε (ΦΔΚ 

1340/η. Β΄/16-10-2002), κε ζέκα: «Καζνξηζκόο ησλ εηδηθόηεξσλ θαζεθόλησλ θαη 

αξκνδηνηήησλ ησλ πξντζηακέλσλ ησλ πεξηθεξεηαθώλ ππεξεζηώλ πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ησλ δηεπζπληώλ θαη ππνδηεπζπληώλ ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη ΔΚ θαη ησλ ζπιιόγσλ ησλ δηδαζθόλησλ», όπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 



9. Σν κε αξηζκ. πξση. 96323/Η/24-08-2012 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο & 

Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ, κε ζέκα: «Δξκελεπηηθή εγθύθιηνο 

ζρεηηθά κε ηε ζηειέρσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Απηνηειώλ Γξαθείσλ Ννκηθήο 

Τπνζηήξημεο ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεύζπλζεηο Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο»  

10. Σν κε αξηζκ. πξση. 67520/Δ1/20-04-2016 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ., κε ζέκα: 

«Πξόζθιεζε εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα 

ππνβνιή αηηήζεσλ απνζπάζεσλ ζε ππεξεζίεο θαη θνξείο αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2016-2017». 

11. Σελ αλάγθε ζηειέρσζεο ηνπ Απηνηεινύο Γξαθείνπ Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Ηπείξνπ. 
 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔ 
 

     Σνπο/ηηο κόληκνπο/εο εθπαηδεπηηθνύο θιάδνπ ΠΔ13 πνπ είλαη θάηνρνη πηπρίνπ Σκήκαηνο 

Ννκηθήο Α.Δ.Ι. θαη επηζπκνύλ λα απνζπαζηνύλ ζην Απηνηειέο Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Ηπείξνπ, γηα ηελ ηξηεηία από 

01-09-2016 έσο θαη 31-08-2019, λα ππνβάινπλ αίηηζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ.  Η 

παξνύζα πξόζθιεζε αθνξά ζηελ θάιπςε ζπλνιηθά ηεζζάπυν (4) θέζευν (εθπαηδεπηηθώλ ή 

δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ) ζην Απηνηειέο Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Γηεύζπλζεο Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Ηπείξνπ. 

 

        Οη αηηήζεηο θαη ηα επηζπλαπηόκελα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη από ηιρ 16-05-2016 μέσπι 

και ηιρ 25-05-2016, ζηελ έδξα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο Ηπείξνπ (Οδόο 

Αλεμαξηεζίαο 146, Σ.Κ. 45221 Ισάλληλα, 1νο όξνθνο) ή ζηηο Γηεπζύλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο όπνπ αλήθνπλ νξγαληθά ή είλαη πξνζσξηλά ηνπνζεηεκέλνη ή ππεξεηνύλ κε 

απόζπαζε ή έρνπλ ηεζεί ζε δηάζεζε νη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίεο ζα ηηο 

δηαβηβάζνπλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο Ηπείξνπ, κε εκεξνκελία παξάδνζεο 

ηο απγόηεπο έυρ ηιρ 30-05-2016. 

 

         Μαδί κε ηελ αίηεζε ππνβάιινληαη: 

α) Αληίγξαθν ηνπ πηπρίνπΣκήκαηνο Ννκηθήο Α.Δ.Ι.  

β) ύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείσκα 

γ) Γηθαηνινγεηηθά ηα νπνία πηζηνπνηνύλ ηα πξνζόληα πνπ αλαθέξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηα 

βηνγξαθηθά ηνπο. 

 

       ηελ αίηεζε αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηόζν ηα 

αηνκηθά (νλνκαηεπώλπκν, παηξώλπκν, δηεύζπλζε θαηνηθίαο, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

πεξηιακβαλνκέλνπ ελόο ηνπιάρηζηνλ αξηζκνύ ηειεθώλνπ), όζν θαη ηα ππεξεζηαθά (αξηζκόο 

κεηξώνπ, νξγαληθή ζέζε, ζέζε ππεξέηεζεο, έηε ππεξεζίαο). 

 

         Σα ζηνηρεία πνπ δειώλνληαη ζηελ αίηεζε απόζπαζεο έρνπλ, κε βάζε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 

8 ηνπ λ. 1599/1986 (ΦΔΚ 75/η.Α΄),όπσο ηζρύεη, ηελ έλλνηα ηεο ππεύζπλεο δήισζεο. Ψεπδήο 

δήισζε ζπλεπάγεηαη θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

ίδηνπ λόκνπ, όπσο ηζρύεη. 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4250/2014, κε ην νπνίν θαηαξγήζεθε ε ππνρξέσζε ππνβνιήο  

επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη ηνπο 

θνξείο πνπ ππάγνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ξύζκηζε, ηα δηθαηνινγεηηθά απηά ππνβάιινληαη ζε 

επθξηλή θσηναληίγξαθα θαη ππόθεηληαη ζε δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν ηεο γλεζηόηεηάο ηνπο, ζε 

πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 5% ηνπ ζπλόινπ. 

 

Γελ έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη: 



1. Γ

), όπσο ηζρύεη.  

2. Δίλαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε ζεηεία ηνπο ιήγεη κεηά ηηο 31-08-2016. 

3. Τπεξεηνύλ ζε ζέζεηο κε ζεηεία κεηά από θξίζεηο, ε νπνία ιήγεη κεηά ηηο 31-08-2016. 

4. Τπεξεηνύλ κε ζεηεία ζηα Πξόηππα ή Πεηξακαηηθά ρνιεία. 

 

      Οη Γηεπζύλζεηο Γ.Δ. ζηηο νπνίεο ζα ππνβιεζνύλ αηηήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, πξηλ ηε 

δηαβίβαζή ηνπο παξαθαινύληαη λα ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε 

Δθπαίδεπζεο Ηπείξνπ κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (mail@ipeir.pde.sch.gr). 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 
1. Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο  

όιεο ηεο ρώξαο  

Η ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

(κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηήζνπλ ηελ 

παξνύζα ζηηο Γηεπζύλζεηο θαη ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο Γ.Δ. αξκνδηόηεηάο ηνπο) 

 

2.Γηεπζύλζεηο Γ.Δ.Ηπείξνπ ΑΓΓΔΛΙΚΗ ΦΩΣΔΙΝΟΤ 

3.ρνιηθέο κνλάδεο Γ.Δ. Ηπείξνπ 

(δηα ησλ νηθείσλ Γηεπζύλζεσλ) 
 

 


