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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων μόνιμων εκπαιδευτικών αυξημένων 

ακαδημαϊκών προσόντων Πρωτοβάθμιας για απόσπαση διάρκειας ενός σχολικού έτους (2017-2018), 

για τα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ιωαννίνων (1ο & 2ο ), σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 33 

του ν. 4386 (ΦΕΚ 83/Α/11.5.2016), όπως ισχύει». 

  

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4386 (ΦΕΚ 83/Α/11.5.2016), ιδίως δε την παρ. 6 του άρθρου 33 

με την οποία ρυθμίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια για τις αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού 

έτους μονίμων εκπαιδευτικών, οι οποίοι διαθέτουν τα ίδια αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα που 

προβλέπονται και για την πλήρωση των θέσεων με θητεία τα οποία καθορίζονται με βάση τα 

κριτήρια της Υπ. Απόφασης  Φ.361.22/116672/Δ1 (ΦΕΚ 2788/Β΄/15-10-2012), το Επιστημονικό 

Εποπτικό Συμβούλιο των 1ου και 2ου  Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Ιωαννίνων  για το σχολικό 

έτος 2017 – 2018  

                                                                            καλεί 

τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση: https://iep.edu.gr/services/mitroo/ από τη Δευτέρα 12/6/2017 μέχρι και την 

Παρασκευή 16/6/2017.  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1
ου

 & 2
ου

                                                               

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                       

----- 

 

 

 

  

 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Δωδώνης 6 

Τ.Κ. – Πόλη: 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: 1dim-peir-ioann.ioa.sch.gr 

Ιστοσελίδα: 2dim-peir-zosim.ioa.sch.gr   

Πληροφορίες: Ζάρρα – Φλούδα Μαρία 

Πληροφορίες: Κύρκου Βερενίκη 

E-mail: mail@1dim-peir-ioann.ioa.sch.gr,  

mail@ 2dim-peir-zosim.ioa.sch.gr    

Τηλέφωνο: 2651045553, 2651066326 

Fax:  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

   ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

Προς: ΔΕΠΠΣ 

 

Κοιν.: Περιφερειακή Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης Ηπείρου 
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 Αναλυτικά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση στο ΕΠ.Ε.Σ. 

του Πειραματικού Σχολείου της πρώτης προτίμησής τους καθώς και να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά 

τα βιογραφικά τους στοιχεία στη διεύθυνση https://iep.edu.gr/services/mitroo/ έως και την 

Παρασκευή 16 /6/2017.  

 Την ίδια αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά μπορούν να 

υποβάλουν επίσης αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της 

σχολικής μονάδας της πρώτης προτίμησής τους (υπόψη του ΕΠ.Ε.Σ.).  

 Τα ΕΠ.Ε.Σ. θα αξιολογήσουν τα βιογραφικά τους στοιχεία με βάση τη μοριοδότηση των κριτηρίων 

της ανωτέρω ΥΑ. Για την διευκόλυνση της επαλήθευσης των στοιχείων του βιογραφικού 

σημειώματος του εκπαιδευτικού στον έντυπο φάκελο με εκείνα που θα καταχωρηθούν στην 

ηλεκτρονική βάση, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να ακολουθήσουν την ταξινόμηση ανά κριτήριο, 

όπως αυτή αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση.  

 Τα ΕΠ.Ε.Σ. των σχολείων θα προχωρήσουν στη σύνταξη αξιολογικού πίνακα των υποψηφίων 

εκπαιδευτικών μέχρι την Τετάρτη 21/6/2017. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. θα ανακοινώσει τους προσωρινούς 

πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών που έχουν καταρτίσει τα ΕΠΕΣ στην ιστοσελίδα 

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων-ΔΕΠΠΣ: (https://iep.edu.gr/services/mitroo/). 

 Οι εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης στο ΕΠ.Ε.Σ., της πρώτης προτίμησής 

τους, μέχρι στις 23.06.2017. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

https://iep.edu.gr/services/mitroo/. Τo ΕΠ.Ε.Σ. της πρώτης προτίμησης θα ενημερώσει τους 

εκπαιδευτικούς για την εξέταση των ενστάσεών τους μέσω της ηλεκτρονικής βάσης στην οποία 

κατέθεσαν την αίτησή τους και παράλληλα θα ενημερώσει τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. για την τελική διαμόρφωση 

του προσωρινού πίνακα κατάταξης εφόσον υπάρξουν αλλαγές. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. συντάσσει τον τελικό 

αξιολογικό πίνακα και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων εκπαιδευτικών έως την 30η Ιουνίου 

2017. Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στις θέσεις για το διδακτικό έτος 2017-2018 με 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται επίσης ότι όσοι 

εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στο σχολείο που θα επιλεγούν, θα 

διατεθούν σε άλλο Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο, με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., εφόσον υπάρχουν 

λειτουργικά κενά της ειδικότητας τους ή θα τεθούν στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ / ΠΥΣΠΕ στα οποία 

ανήκει το σχολείο της τοποθέτησής τους, προκειμένου να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους 

ωράριο. 

                                                                        ΓΙΑ ΤΟ ΕΠ.Ε.Σ.  

          ΤΟΥ   1ου και 2ου Π.Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                                      

 
                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

 
                            Δρ. Ιωάννης Φύκαρης 
                                        Επίκουρος καθηγητής 
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