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Θζμα: Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για απόςπαςθ εκπαιδευτικϊν ι διοικθτικϊν 
υπαλλιλων ςτο Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολίτικθσ που κα καταλάβουν κζςεισ 
επιςτημονικοφ προςωπικοφ του Ι.Ε.Π. 
 
Ζχοντασ υπόψθ: 

i. Σισ διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 21, 60 και 61 του ν. 3966/2011 (Αϋ118), όπωσ 
τροποποιικθκαν με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 παρ. 3 του ν. 4076/2012 (Αϋ 
159) και του άρκρου 36 του ν. 4186/2013 (Αϋ193). 

ii. Σισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ με τθν 
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 
αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ 
διατάξεισ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

iii. Σθν υπϋ αρ. 52598/Δ2/04.04.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΦ9-9ΩΒ) Διαπιςτωτικι Πράξθ του 
Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, 

iv. Σθν υπ’ αρ. 33/02.01.2013 (ΦΕΚ 9/ τ. ΤΟΔΔ/ 14.01.2013) «Αποδοχι παραίτθςθσ των 
μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ 
και οριςμόσ νζων». 

v. Σθν υπ’αρ. 09/17.02.2014 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Ινςτιτοφτου 
Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ περί ζγκριςθσ τθσ κατανομισ των κζςεων του 
επιςτθμονικοφ προςωπικοφ ςτα γνωςτικά αντικείμενα. 

vi. Σθν υπ’ αρ. 20/31.03.2014 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Ινςτιτοφτου 
Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ περί εγκρίςεωσ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ. 

 
ΚΑΛΕΙ 

 
Σουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ και τουσ διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ 

του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ι άλλων υπουργείων που επικυμοφν να 
αποςπαςτοφν ςτο Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ, προκειμζνου, μετά από απόφαςθ 
του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Ι.Ε.Π., να επιλεγοφν για κενζσ κζςεισ του επιςτθμονικοφ 
προςωπικοφ του Ι.Ε.Π. και να προςφζρουν υπθρεςία για τα τζςςερα επόμενα ςχολικά ζτθ, 
να υποβάλουν αίτηςη από 10-04-2014 μζχρι 28-04-2014.  

Οι υποψιφιοι μπορεί να είναι και μζλθ του προςωπικοφ του Ι.Ε.Π. 
 
Οι κζςεισ του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ είναι ςαράντα πζντε (45) και  

κατανζμονται ςτα ακόλουκα κλιμάκια: 
α. Πζντε (05) κζςεισ υμβοφλων Α, 
β. Δζκα (10) κζςεισ υμβοφλων Β, 
γ. Δεκαπζντε (15) κζςεισ υμβοφλων Γ, 
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δ. Δεκαπζντε (15) κζςεισ Ειςθγθτϊν. 
Σο γνωςτικό αντικείμενο τθσ κάκε κζςθσ προςδιορίηεται ωσ εξισ: 
 

Θζςη Γνωςτικό Αντικείμενο 
Αριθμόσ 
θζςεων 

φμβουλοι 
Α 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ02 1 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ03 1 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ04 1 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ70 1 

ΚΛΑΔΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 

φμβουλοι 
Β 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ02 2 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ03 1 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ04 1 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ12.01 /ΠΕ12.02 /ΠΕ12.03/ ΠΕ17.05 
/ΠΕ17.11 

1 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ19/ ΠΕ20 1 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ60 1 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ70 2 

ΚΛΑΔΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 

φμβουλοι 
Γ 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ01 1 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ02 2 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ03 1 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ04 1 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ05 1 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ06 1 
ΚΛΑΔΟ ΠΕ07 1 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ09 1 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ10 1 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ13 1 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ12.13/14.04/14.05 1 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ18 1 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ19/ΠΕ20 1 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ70 1 

Ειςθγθτζσ 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ02 2 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ03 1 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ04 1 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ06 1 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ08 1 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ11 1 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ12.05/ ΠΕ12.06/ ΠΕ12.10/ 
ΠΕ17.03/ ΠΕ17.04/ ΠΕ17.07/ ΠΕ17.08 

1 
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Θζςη Γνωςτικό Αντικείμενο 
Αριθμόσ 
θζςεων 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ12.04/ ΠΕ12.07/ ΠΕ12.08/ΠΕ12.11 
/ΠΕ17.02/ ΠΕ17.06/ ΠΕ17.10 

1 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ15 1 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ16 1 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ60 1 

ΚΛΑΔΟ ΠΕ70 3 

φνολο Θζςεων 45 

 
  

Κεφάλαιο Α: Κριτήρια Απόςπαςησ 
Οι υποψιφιοι προσ απόςπαςθ ςτο Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ κα κρικοφν και 

κα τοποκετθκοφν ςτισ ανωτζρω κζςεισ επιςτθμονικοφ προςωπικοφ. Όςοι δεν 
τοποκετθκοφν μποροφν, εφόςον το επικυμοφν και αποφαςίςει ςχετικά το Διοικθτικό 
υμβοφλιο του Ι.Ε.Π., να παραμείνουν ωσ αποςπαςμζνοι ςτο Ι.Ε.Π.. Για τισ αποςπάςεισ 
αυτζσ και τθν τοποκζτθςθ το Διοικθτικό υμβοφλιο του Ι.Ε.Π. κα λάβει μζριμνα ϊςτε ςτθ 
ςφνκεςθ του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ να αποφευχκεί θ μονομζρεια ςε γνωςτικά 
αντικείμενα και ςε εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ, αλλά και να εξαςφαλιςτεί θ επάρκεια του 
προςωπικοφ ςε κζματα που αφοροφν ςτθν επιμόρφωςθ, τθν αξιολόγθςθ, τθν ζρευνα, τθ 
διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ, τθν ειδικι αγωγι και εκπαίδευςθ και τθν ανάπτυξθ 
προγραμμάτων ςπουδϊν. Παράλλθλα, κα λάβει υπόψθ του τα εξισ κριτιρια, 
προβλεπόμενα ωσ υποχρεωτικά από τον νόμο, ανάλογα με τθ κζςθ που πρόκειται να 
καλυφκεί: 

 
 Για τθν απόςπαςθ ςτισ πζντε (05) κζςεισ υμβοφλων Α: 

1. διδακτορικόσ τίτλοσ ςπουδϊν ελλθνικοφ Α.Ε.Ι. ι αναγνωριςμζνοσ ιςότιμοσ τίτλοσ 
τθσ αλλοδαπισ, 

2. πρωτότυπεσ επιςτθμονικζσ μονογραφίεσ ή δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά 
περιοδικά, από τισ οποίεσ τουλάχιςτον μία αυτοδφναμθ ςτισ επιςτιμεσ τθσ 
εκπαίδευςθσ(αγωγισ), 

3. τουλάχιςτον δεκαετισ εκπαιδευτικι υπθρεςία. 
 

 Για τθν απόςπαςθ ςτισ δζκα (10) κζςεισ υμβοφλων Β:  
1. διδακτορικόσ τίτλοσ ςπουδϊν ελλθνικοφ Α.Ε.Ι. ι αναγνωριςμζνοσ ιςότιμοσ τίτλοσ 

τθσ αλλοδαπισ, 
2. πρωτότυπεσ επιςτθμονικζσ μονογραφίεσ ή δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά 

περιοδικά ςτισ επιςτιμεσ τθσ εκπαίδευςθσ(αγωγισ), 
3. τουλάχιςτον οκταετισ εκπαιδευτικι υπθρεςία. 
 

 Για τθν απόςπαςθ ςτισ δεκαπζντε (15) κζςεισ υμβοφλων Γ: 
1. μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ελλθνικοφ Α.Ε.Ι. ι αναγνωριςμζνοσ ιςότιμοσ 

τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ, 
2. μία τουλάχιςτον πρωτότυπθ επιςτθμονικι μονογραφία ςτισ επιςτιμεσ τθσ 

εκπαίδευςθσ(αγωγισ) ή δφο τουλάχιςτον δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά 
περιοδικά ςτισ επιςτιμεσ τθσ εκπαίδευςθσ(αγωγισ), 
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3. τουλάχιςτον πενταετισ εκπαιδευτικι υπθρεςία, ωςτόςο για μζχρι τρεισ κζςεισ 
υμβοφλων Γ θ εκπαιδευτικι υπθρεςία μπορεί να υποκακίςταται από πενταετι 
διοικθτικι εμπειρία ςτον δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα. 

 
 Για τθν απόςπαςθ ςτισ δεκαπζντε (15) κζςεισ Ειςθγθτϊν: 

μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ελλθνικοφ Α.Ε.Ι. ι αναγνωριςμζνοσ ιςότιμοσ 
τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και δεκαπενταετισ, τουλάχιςτον, εκπαιδευτικι υπθρεςία 

ή 
είκοςι πενταετισ, τουλάχιςτον, εκπαιδευτικι υπθρεςία και πενταετισ, 
τουλάχιςτον, εμπειρία ςε κζματα διαχείριςθσ και εφαρμογισ 
ςυγχρθματοδοτοφμενων ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων. 

 
 
Για όλεσ τισ ανωτζρω ςαράντα πζντε (45) κζςεισ κα ςυνεκτιμθκεί θ εμπειρία ςτον 

ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι καινοτόμων προγραμμάτων ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ. 
 
 

Κεφάλαιο Βϋ  
 

α. Δικαίωμα-Κϊλυμα υποβολήσ αίτηςησ 
 
Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ-διλωςθσ απόςπαςθσ ζχουν όςοι πλθροφν τουσ 

προαπαιτοφμενουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Επίςθσ, δικαίωμα 
υποβολισ αίτθςθσ ζχουν και οι εκπαιδευτικοί που πλθροφν τουσ προαπαιτοφμενουσ όρουσ 
και προχποκζςεισ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και ζχουν ενταχκεί ςτθν υπϋ αρ. 
52598/Δ2/04.04.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΦ9-9ΩΒ) Διαπιςτωτικι Πράξθ του Τπουργείου Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν επανενταχκεί ςτο Δθμόςιο το αργότερο 
μζχρι τθν 31.08.2014. Διαφορετικά, κα κεωρείται θ υποβλθκείςα αίτθςθ τουσ ωσ μθ 
γενόμενθ. 

Δεν ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ όςοι εκπαιδευτικοί ι διοικθτικοί υπάλλθλοι:  
διορίςτθκαν ςτα δυςπρόςιτα ςχολεία και διανφουν τθν υποχρεωτικι υπθρεςία ςτα 

ςχολεία αυτά, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 80/1-4-2005 τ.Α’) 
ι 
είναι ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ και θ κθτεία τουσ λιγει μετά τθν 31.08.2014 
ι 
υπθρετοφν ςε κζςεισ με κθτεία θ οποία λιγει μετά τθν 31.08.2014. 

 
 

β. Διαδικαςία υποβολήσ αιτήςεων 
 

Οι ενδιαφερόμενοι που επικυμοφν να υποβάλουν αίτθςθ απόςπαςθσ ςτο Ι.Ε.Π. 
προκειμζνου να καταλάβουν τθν ανωτζρω κζςθ καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν και να 
υποβάλουν αίτθςθ – βιογραφικό ςθμείωμα ςτον διαδικτυακό τόπο του ΙΕΠ: 
http://www.iep.edu.gr/services/regap, αποκλειςτικά ςε θλεκτρονικι μορφι, 
επιςυνάπτοντασ κάκε φορά το απαραίτθτο δικαιολογθτικό-αποδεικτικό ζγγραφο και 
ακολουθϊντασ τισ οδηγίεσ που αυτόσ περιλαμβάνει.  

ΕΠΙΗΜΑΙΝΕΣΑΙ ότι για τθν επιλογι των προςϊπων, κα λθφκοφν υπόψθ μόνο οι 
αιτιςεισ που είναι οριςτικά καταχωριςμζνεσ ςτο ςφςτθμα - επιλζγοντασ τθν εντολι 
«καταχϊριςη αίτηςησ». 
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Η διαδικαςία υποβολισ των αιτιςεων κα είναι ανοικτι από 10.04.2014  ςτισ 12:00 ζωσ 

28.04.2014 ςτισ 24:00. 
 

Κεφάλαιο Γ’ 
α. Ζλεγχοσ-αποςτολή των αιτήςεων - διευκρινίςεισ – επιςημάνςεισ 

 
Σα ςτοιχεία που δθλϊνονται ςτθν αίτθςθ απόςπαςθσ ζχουν τθν ζννοια τθσ 

υπεφκυνθσ διλωςθσ, με βάςθ τα οριηόμενα ςτο άρκρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδισ 
διλωςθ ςυνεπάγεται κυρϊςεισ που προβλζπονται από τθν παράγραφο 6 του άρκρου 22 
του παραπάνω νόμου. 

 
Επιςημαίνεται ότι οποιαδήποτε υποψηφιότητα δεν θα υποβληθεί με τον ανωτζρω 

τρόπο ή δεν πληροί τισ προχποθζςεισ που αναφζρονται παραπάνω, απορρίπτεται. 
 

β. Διαδικαςία αποςπάςεων 
 
Οι εκπαιδευτικοί ι διοικθτικοί υπάλλθλοι που κα επιλεγοφν κα προτακοφν από το 

Διοικθτικό υμβοφλιο του Ι.Ε.Π. για απόςπαςθ που πραγματοποιείται με απόφαςθ του 
Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και του ςυναρμόδιου Τπουργοφ, εφόςον πρόκειται 
για υπαλλιλουσ άλλων Τπουργείων. Η απόςπαςθ κα ζχει διάρκεια τζςςερα ςχολικά ζτθ.  

Η ανάλθψθ υπθρεςίασ για όςουσ επιλεγοφν κα πραγματοποιθκεί τθν 01.09.2014. 
 
 
 

Κεφάλαιο Δ: Δημοςίευςη 
 

Η παροφςα πρόςκλθςθ να αναρτθκεί ςτον Ιςτότοπο του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ 
Πολιτικισ. 

Πρόςκετεσ πλθροφορίεσ κα παρζχονται αποκλειςτικά μζςω τθσ διεφκυνςθσ του 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: gp@iep.edu.gr 

 
 
 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
του ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
 

 
 

  

 

 
ΩΣΗΡΙΟ ΓΚΛΑΒΑ 
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