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ΘΕΜΑ: «Αποςπάςεισ Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ (Ε.Ε.Π.) και Ειδικοφ Βοηθητικοφ
Προςωπικοφ (Ε.Β.Π.) ςε .Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό ζτοσ 201 2-2013 και Ειδικοφ
Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Ε.Π.) ςε ΚΕ.Δ.Δ.Τ. για το ςχολι κό ζτοσ 2012-2013.»
Σο Τπουργείο Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων ςτο πλαίςιο τθσ
διαδικαςίασ διενζργειασ των αποςπάςεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ςε .Μ.Ε.Α.Ε. και
ΚΕ.Δ.Δ.Τ. κατά το ςχολικό ζτοσ 2012-2013
καλεί
τα μζλθ του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ (Ε.Ε.Π.) και Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ
(Ε.Β.Π.), που επικυμοφν να αποςπαςτοφν ςε .Μ.Ε.Α.Ε. ι ΚΕ.Δ.Δ.Τ., να υποβάλουν
αίτθςθ ςτισ Διευκφνςεισ και ςτα ΚΕ.Δ.Δ.Τ. τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ ζωσ 29-6-2012.
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Οι ιςχφουςεσ διατάξεισ βάςει των οποίων πραγματοποιοφνται οι αποςπάςεισ είναι
οι ακόλουκεσ :
• άρκρο 4, παρ. 2 και 3 του Κεφ. Δ του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Αϋ),
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• άρκρο 31, παρ. 1, 2 και 6 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Αϋ),
• άρκρο 46, παρ. 7 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/τ.Αϋ),
• άρκρο 21, παρ. 1 του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/τ.Αϋ),
• άρκρα 93, παρ. 7 και 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Αϋ),
• άρκρο 139 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Αϋ),
• Π.Δ. 56/2001 (ΦΕΚ 47/τ.Α),
• άρκρο 8 του Π.Δ. 56/2001, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 7 του Π.Δ. 91/2005
(ΦΕΚ 129/τ.Αϋ),
• Κεφ. II, παρ. 10 τθσ Τ.Α. 90053/Γ6/9-9-2005,
• ΓΝ 21/30-5-2012 γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ του άρκρου 28, παρ.4 του
ν.2190/94.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΚΩΛΤΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ
Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ απόςπαςθσ ζχουν όλα τα μζλθ Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
εκτόσ από εκείνουσ που διορίςτθκαν το ςχολικό ζτοσ 2010-2011 (21-12-2010)_και
διανφουν τθν διετι υπθρεςία τουσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου
4 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2,
περίπτ. α’ του άρκρου 33 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 147).
Από τισ ανωτζρω διατάξεισ ΕΞΑΙΡΟΤΝΣΑΙ όςοι :
α) ανικουν ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ μετάκεςθσ του άρκρου 8 του Π.Δ. 56/2001,
όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 7 του Π.Δ. 91/2005
β) διορίςτθκαν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κεφ. ΙΙ, παράγραφοσ 10 τθσ υπ’
αρικμ. 90053/Γ6/9-9-2005 Προκιρυξθσ
γ) είναι εκλεγμζνοι περιφερειακοί ςφμβουλοι, διμαρχοι, δθμοτικοί ςφμβουλοι,
πρόεδροι δθμοτικϊν και τοπικϊν κοινοτιτων ι εκπρόςωποι τοπικϊν κοινοτιτων
(άρκρα 93, παρ. 7 και 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010)
δ) είναι ςφηυγοι ςτρατιωτικϊν των Ενόπλων Δυνάμεων, ζνςτολου προςωπικοφ
τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, του Πυροςβεςτικοφ και Λιμενικοφ ϊματοσ (παρ. 1, του
άρκρου 21, του ν. 2946/2001-ΦΕΚ 224/τ.Αϋ)
Για τισ περιπτϊςεισ (α) και (β) αρκεί θ υποβολι γνωμάτευςθσ τθσ πρωτοβάκμιασ
υγειονομικισ επιτροπισ.
Σα ςτοιχεία που δθλϊνονται ςτθν αίτθςθ απόςπαςθσ ζχουν τθν ζννοια
υπεφκυνθσ διλωςθσ, με βάςθ τα οριηόμενα ςτο άρκρο 8 του ν. 1599/1986. Ψευδισ
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διλωςθ ςυνεπάγεται κυρϊςεισ, που προβλζπονται από τθν παράγραφο 6 του
άρκρου 22 του ιδίου νόμου.
Η αίτθςθ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από τα απαραίτθτα επίςθμα αποδεικτικά
ςτοιχεία των λόγων απόςπαςθσ που επικαλείται ο ενδιαφερόμενοσ.
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ
Οι αιτιςεισ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
αυτοπροςϊπωσ ι από εξουςιοδοτθμζνο για το λόγο αυτό άτομο, ςτισ Διευκφνςεισ
Π.Ε.& Δ.Ε. ι ςτα ΚΕ.Δ.Δ.Τ. τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ. Σα μζλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
που υπηρετοφν εκτόσ του Νομοφ τησ οργανικήσ τουσ θζςησ μποροφν, για τη
διευκόλυνςή τουσ να αποςτείλουν τισ αιτήςεισ τουσ, όπου αναφζρεται
παραπάνω, ταχυδρομικά (με ςυςτημζνη επιςτολή).
ΑΠΟΣΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ
Οι Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ και οι Προϊςτάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Τ. παρακαλοφνται
να αποςτείλουν όλεσ τισ υποβλθκείςεσ ςτθν Τπθρεςία τουσ αιτιςεισ μαηί με τα
επιςυναπτόμενα δικαιολογθτικά ςτθ Διεφκυνςθ Ειδικισ Αγωγισ, Σμιμα Βϋ
Προςωπικοφ τθσ Κ.Τ. του Τπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και
Θρθςκευμάτων, ΣΟ ΑΡΓΟΣΕΡΟ ΕΝΣΟ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΗ
ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ, αφοφ διατυπϊςουν τθν άποψι τουσ για
τθν ικανοποίθςθ ι μθ τθσ αίτθςθσ απόςπαςθσ.

Η ΤΠΟΤΡΓΟ
ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ
&
ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΤΦΡΟΤΝΗ ΚΙΑΟΤ

Εςωτερική διανομή
- Γραφείο Τπουργοφ
- Γραφείο Γεν. Γραμματζα
- Γραφείο Ειδ. Γραμματζα
(Ε.Δ.Σ. Α/θμιασ & Β/θμιασ Εκπ/ςησ)
- Δ/νςη Ειδικήσ Αγωγήσ
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