
 
 

      ΘΕΜΑ:«Πρόςκληςη για υποβολή αιτήςεων απόςπαςησ εντόσ ΠΤΠΕ   
Ιωαννίνων και τοποθζτηςησ αποςπαςμζνων από άλλα ΠΤΠΕ 
μόνιμων μελών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π τησ Διεφθυνςησ Π.Ε. Ιωαννίνων για 
το διδακτικό ζτοσ 2022-2023» 

 

Η Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ιωαννίνων ζχοντασ υπόψθ 

1. Το άρκρο 16 του ν.1566/1985 (Αϋ167) «Δομι και λειτουργία τθσ πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε, 

ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει 

2. Το άρκρο 62 του ν.4589/2019 (Αϋ13) όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει 

3. Τον ν.2817/2000 (Αϋ78) «Εκπαίδευςθ των ατόμων με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ 

και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει 

4. Τθ με αρ. πρωτ. 67856/Ε4/02-06-2022 εγκφκλιο του  Υ.ΠΑΙ.Θ.  «Πρόςκλθςθ μελϊν 

Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ (ΕΕΠ) και Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ (ΕΒΠ)  

για υποβολι αιτιςεων αποςπάςεων ςε περιοχζσ/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ.-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για 

το 2022-2023» 

5. Τθ με αρ. πρωτ. 91175/Ε4/21-07-2022 απόφαςθ του  Υ.ΠΑΙ.Θ.  «Αποςπάςεισ Ειδικοφ 

Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ (ΕΕΠ) και Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ (ΕΒΠ)  ςε 

περιοχζσ μετάκεςθσ, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  και Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το ζτοσ 2022-2023» 
 

κ α λ ε ί  
 

1. Σα μόνιμα μζλη Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. που ανήκουν οργανικά ςτο ΠΤΠΕ Ιωαννίνων και 
επικυμοφν να αποςπαςτοφν εντόσ ΠΥΣΠΕ, να υποβάλουν  Διλωςθ Απόςπαςθσ, ςτθν 
οποία κα αναγράφονται οι ςχολικζσ μονάδεσ προτίμθςισ τουσ και κα απαρικμοφνται 
τα επιςυναπτόμενα δικαιολογθτικά. Θα υποβλθκοφν μόνο με θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, από το mail που ζχει δθλϊςει κάκε εκπαιδευτικόσ ςτο  myschool, ςτθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ mail@dipe.ioa.sch.gr, από τθ Δευτζρα 01 Αυγοφςτου 2022 
μζχρι και τθν Πζμπτη 11 Αυγοφςτου 2022 και ϊρα 13:00. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
-------------------------------------------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΗ  Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ 
ΕΚΠ/Η ΗΠΕΙΡΟΤ 

Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

 

              
 
 
 

 
 
 
             Ιωάννινα,   01-08-2022  

   Αρ. Πρωτ.:   Φ.11.3/5511 
 
 

 

Δ/νςθ: 
Ταχ. Κϊδ.: 

Ταχ. Θυρίδα: 
Ιςτοςελίδα: 

e-mail: 
Πλθροφορίεσ: 

Τθλζφωνο: 

Φιλικισ Εταιρείασ 15Α & Λ. Ακρίτα 
454 44  Ιωάννινα 
1167 
http://dipe.ioa.sch.gr 
mail@dipe.ioa.sch.gr 
Όλ. Γκουγιάννου, Χ.Αντωνίου 
2651077258, 2651028609, 2651064857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

http://dipe.ioa.sch.gr/
mailto:mail@dipe.ioa.sch.gr


Η Διεφκυνςθ υποχρεοφται να αποςτείλει μινυμα παραλαβισ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ 
με τον αρικμό πρωτοκόλλου αυτισ. Σε περίπτωςθ μθ παραλαβισ του αρικμοφ 
πρωτοκόλλου, παρακαλοφνται οι εκπ/κοί να επικοινωνοφν οπωςδιποτε με τθ 
Γραμματεία τθσ Δ/νςθσ ςτο τθλ. 2651035926. 
Μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτώςεισ που ο εκπαιδευτικόσ είναι αδφνατο να υποβάλλει 
τθν Διλωςθ θλεκτρονικά  κα επικοινωνεί με τθ Δ/νςθ Π.Ε. Ιωαννίνων ςτο τθλ. 
2651077258 ϊςτε να προςζρχεται ςτθν υπθρεςία για τθν κατάκεςι τθσ (εντόσ τθσ 
ανωτζρω προκεςμίασ). 

 

2. Σα μόνιμα μζλη Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. που αποςπάςτηκαν από άλλα ΠΤΠΕ ςτο ΠΤΠΕ 
Ιωαννίνων, με τθ με αρ. πρωτ. 91175/Ε4/21-07-2022,  Απόφαςθ του Υ.ΠΑΙ.Θ., να 
υποβάλουν Διλωςθ Προςωρινισ Τοποκζτθςθσ, ςτθν οποία κα αναγράφονται οι 
ςχολικζσ μονάδεσ προτίμθςισ τουσ και κα απαρικμοφνται τα επιςυναπτόμενα 
δικαιολογθτικά. Θα υποβλθκοφν μόνο με θλεκτρονικό ταχυδρομείο, από το mail που 
ζχει δθλϊςει κάκε εκπαιδευτικόσ ςτο  myschool, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
mail@dipe.ioa.sch.gr, από τθ Δευτζρα 01 Αυγοφςτου 2022 μζχρι και τθν Πζμπτη 11 
Αυγοφςτου 2022 και ϊρα 13:00. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: «Δικαιολογητικά» 

1. Τα δικαιολογθτικά, όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν εγκφκλιο των αποςπάςεων 

67856/Ε4/02-06-2022 του  Υ.ΠΑΙ.Θ.  (ΑΔΑ: 63Σ446ΜΤΛΗ-ΗΕΤ) του Υ.ΠΑΙ.Θ., κα 

πρζπει να είναι πρόςφατα (τελευταίου τριμινου) και κα αποςταλοφν μόνο με 

θλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

2. Η ςυνολικι υπθρεςία κα εξακριβϊνεται από τθ Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων. 

 

Οι εκπρόκεςμεσ αιτιςεισ δεν κα ςυνεξεταςτοφν ταυτόχρονα με τισ εμπρόκεςμεσ. 

 

Μετά τθν ανακοίνωςθ των αποςπάςεων οι εκπαιδευτικοί δφναται να υποβάλουν εντόσ 

αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5) ημερών, ζνςταςθ επί των τοποκετιςεων, 

αναφζροντασ με ςαφινεια τουσ λόγουσ υποβολισ τθσ.  

 

  Η παροφςα ανακοίνωςη αναρτάται ςτην ιςτοςελίδα τησ Δ/νςησ Π.Ε. Ιωαννίνων 
για ενημζρωςη όλων των ενδιαφερομζνων. 

 

 
     Η   ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ  Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 
 

 
 

                      ΜΑΡΙΑ ΕΤΑΓ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΤ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:   

  ΠΥΣΕΕΠ Ηπείρου 
 
ΤΝΗΜΜΕΝΑ:   

  Διλωςθ Απόςπαςθσ / Προςωρινισ Τοποκζτθςθσ 

  Εγκφκλιοσ αποςπάςεων 67856/Ε4/02-06-2022  
(ΑΔΑ: 63Σ446ΜΤΛΗ-ΗΕΤ) του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
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