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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου 

ΠΕ78 – Κοινωνικών Επιστημών, με πτυχίο Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι., στο Γραφείο Νομικής 

Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής 

Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ηπείρου» 

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 29 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/14-3-2000) 

«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-2-2002) «Οργάνωση των 

Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/ τ.Α ́/19-05-2010), όπως ισχύει.  

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/ τ. Α΄/ 

14-03-2012), όπως ισχύει. 

6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 329 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ. Α΄/ 11-04-2012), 

όπως ισχύει. 

7. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει. 

8. Τη με αρ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1340/ τ. Β΄/ 

16-10-2002), με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων 

ΑΔΑ: 9ΨΧΣ46ΜΤΛΗ-ΞΔΦ



των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και 

των συλλόγων των διδασκόντων», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Τη με αριθμ. 40023/Υ1/12-3-2018 (ΦΕΚ 867/ τ. Β΄/ 12-03-2018) Υ.Α.  

10. Τη με αρ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Υ.Α., με 

θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».  

11. Το με αρ. πρωτ. 96323/Η/24-08-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με θέμα: «Ερμηνευτική εγκύκλιος 

σχετικά με τη στελέχωση και λειτουργία των Αυτοτελών Γραφείων Νομικής 

Υποστήριξης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης».  

12. Τη με αρ. πρωτ. 40023/Υ1/12-03-2018 (ΦΕΚ 867/τ.Β΄ /12 -03-2018) Υ.Α., σύμφωνα με 

την οποία τα Γραφεία Νομικής Υποστήριξης εντάσσονται στις Αυτοτελείς Διευθύνσεις 

Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Περιφερειακών 

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. 

13. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/03 -08-2021). 

14. Το με αρ. πρωτ. 38346/Ε2/04-04-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, με θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υ π η ρ ε σ ί ε ς 

και φ ο ρ ε ί ς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το 

σχολικό έτος 2022-23». 

15. Την ανάγκη στελέχωσης του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς 

Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου 

 

 
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

 

                  Τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 – Κοινωνικών Επιστημών που είναι 

κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι. και επιθυμούν να αποσπαστούν στο Γραφείο Νομικής 

Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής 

Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ηπείρου, για την τριετία από 01-09-2022 έως και 31-08-2025, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

   Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην κάλυψη συνολικά τεσσάρων (4) θέσεων (εκπαιδευτικών ή 

διοικητικών υπαλλήλων) στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης 

Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου. 

 

   Οι αιτήσεις και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τις 20-4-2022 μέχρι και 

τις 16-05-2022 στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου (Οδός 

Ανεξαρτησίας 146, Τ.Κ. 45221 Ιωάννινα, 1ος όροφος) ή στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά ή είναι προσωρινά τοποθετημένοι ή υπηρετούν με απόσπαση 

ή έχουν τεθεί σε διάθεση οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, οι οποίες οφείλουν να τις διαβιβάσουν 

στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου, με ημερομηνία παράδοσης το αργότερο έως 

τις 23-05-2022. 

 

    Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται: 

α) Αντίγραφο του πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι.  

β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

γ) Δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα προσόντα που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί στα 

βιογραφικά τους. 
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   Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία των εκπαιδευτικών, τόσο τα ατομικά 

(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας περιλαμβανομένου ενός 

τουλάχιστον αριθμού τηλεφώνου), όσο και τα υπηρεσιακά (αριθμός μητρώου, οργανική θέση, θέση 

υπηρέτησης, έτη υπηρεσίας). 

 

    Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 

του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α΄), όπως ισχύει, την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης. Ψευδής δήλωση 

συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου, 

όπως ισχύει. 

 

   Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, με το οποίο καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής 

επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους 

φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση, τα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται σε 

ευκρινή φωτοαντίγραφα και υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο της γνησιότητάς τους, σε 

ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνόλου. 

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι: 

1. Είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2022. 

2. Έχουν αποσπαστεί με θητεία, όπως: ως Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών, μέλη 

των παιδαγωγικών ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία κ.α. 

3. Έχουν αποσπαστεί και η απόσπαση αυτή δεν λήγει έως τις 31-08-2022. 

4. Υπηρετούν με θητεία/ παράταση θητείας στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία. 

 

      Οι Διευθύνσεις Δ.Ε. στις οποίες θα υποβληθούν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πριν τη 

διαβίβασή τους παρακαλούνται να ενημερώσουν μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής για τον 

αριθμό των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί, να εκδώσουν πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών 

των ενδιαφερομένων και να το διαβιβάσουν μαζί με τους σχετικούς φακέλους μέχρι την Δευτέρα 

23 Μαΐου 2022 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου είτε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (mail@ipeir.pde.sch.gr)  είτε στην διεύθυνση: Οδός Ανεξαρτησίας 146, Τ.Κ. 45221 

Ιωάννινα, 1ος όροφος. 

 

      Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου και αποστέλλεται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης όλης της χώρας, με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα τους και να 

κοινοποιηθεί στις Διευθύνσεις και στις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

αρμοδιότητάς τους, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου και στις Σχολικές 

Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, διά των οικείων Διευθύνσεων.  

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης  

όλης της χώρας  

Ο Περιφερειακός Διευθυντής 

(με την παράκληση να κοινοποιήσουν την 

παρούσα στις Διευθύνσεις και στις σχολικές                

μονάδες Δ.Ε. αρμοδιότητάς τους) 

 

2. Διευθύνσεις Δ.Ε. Ηπείρου Κωνσταντίνος Καμπουράκης 

3. Σχολικές μονάδες Δ.Ε. Ηπείρου 

(δια των οικείων Διευθύνσεων) 
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