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Κοηάνθ, 21-05-2021 
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ΠΡΟ 
1. Διευκφνςεισ Δ.Ε. Δυτικισ Μακεδονίασ 

2. χολικζσ Μονάδεσ Δ.Ε. Δυτικισ 
Μακεδονίασ (μζςω των οικείων Δ/νςεων 
Εκπ/ςθσ)  

3. Περιφερειακζσ Δ/νςεισ Εκπ/ςθσ όλθσ τθσ 
χϊρασ (με τθν παράκλθςθ προϊκθςθσ 
τθσ παροφςασ ςτισ Δ/νςεισ Δ.Ε. 
αρμοδιότθτάσ τουσ και ςτισ ςχολικζσ 
μονάδεσ αρμοδιότθτάσ τουσ) 

 

 
 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την απόςπαςη εκπαιδευτικών 

κλάδου ΠΕ78-Κοινωνικών Επιςτημών,  κατόχων πτυχίου Σμήματοσ Νομικήσ Α.Ε.Ι., ςτο 

Γραφείο Νομικήσ Τποςτήριξησ τησ Αυτοτελοφσ Διεφθυνςησ Διοικητικήσ, Οικονομικήσ και 

Παιδαγωγικήσ Τποςτήριξησ τησ Περιφερειακήσ Διεφθυνςησ Πρωτοβάθμιασ και  

Δευτεροβάθμιασ  Εκπαίδευςησ Δυτικήσ Μακεδονίασ». 

 

Ο  Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό σ  Δ ι ε υ θ υ ν τ ή σ  Π ρ ω τ ο β ά θ μ ι α σ  κ α ι  Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α σ  

Ε κ π α ί δ ε υ ς η σ  Δ υ τ ι κ ή σ  Μ α κ ε δ ο ν ί α σ  

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ Αϋ/167) «Δομι και λειτουργία τθσ πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 παρ. 29 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ Αϋ/78). 

3. Σισ διατάξεισ του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ Αϋ/24) «Οργάνωςθ των Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν τθσ 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 
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4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Αϋ/71) «Αναβάκμιςθ του ρόλου του 

εκπαιδευτικοφ – κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και 

λοιπζσ διατάξεισ». 

5. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 16 του άρκρου 9 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ Αϋ/54). 

6. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 329 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Αϋ/86) όπωσ ιςχφει. 

7. Σθ με αρικμ. πρωτ. 96323/Η/24-08-2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΣ9-ΓΤ4) εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 

ςχετικά με τθ ςτελζχωςθ και λειτουργία των αυτοτελϊν Γραφείων Νομικισ Τποςτιριξθσ 

ςτισ Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

8. Σισ διατάξεισ του άρ . 49 του Π .Δ.18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α /́23-02-2018) «Οργανιςμόσ 

Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων». 

9. Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.353.1/324/10567/Δ1 (ΦΕΚ 1340/τ.Βϋ/16-10-2002)  απόφαςθ του 

Τπουργοφ Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με κζμα:  «Κακοριςμόσ των ειδικότερων 

κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Προϊςταμζνων των Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, των διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν των 

ςχολικϊν μονάδων και .Ε.Κ. και των ςυλλόγων των διδαςκόντων» όπωσ τροποποιικθκε, 

ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει. 

10. Σθ με αρικμ. πρωτ. 40023/Τ1/12-03-2018 (άρκρο 6 παρ. ε) Τπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 

867/τ.Βϋ/12-03-2018) ςφμφωνα με τθν οποία «το Γραφείο Νομικισ Τποςτιριξθσ εντάςςεται 

ςτθν Αυτοτελι Διεφκυνςθ Διοικθτικισ, Οικονομικισ και Παιδαγωγικισ Τποςτιριξθσ όπωσ 

προβλζπεται ςτθν παρ. 9 του άρκρου 50 του Π.Δ. 18/2018 (Αϋ 31)».  

11. Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ, 

Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων με κζμα: «Σοποκζτθςθ Περιφερειακϊν Διευκυντϊν 

Εκπαίδευςθσ». 

12. Σθν  ανάγκθ  ςτελζχωςθσ  του  Γραφείου  Νομικισ  Τποςτιριξθσ  τθσ  Αυτοτελοφσ 

Διεφκυνςθσ  Διοικθτικισ,  Οικονομικισ  και  Παιδαγωγικισ  Τποςτιριξθσ  τθσ Περιφερειακισ 

Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ 

 

Καλοφμε  

 

        Σουσ/τισ  μόνιμουσ/εσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΠΕ78 – Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν  που 

είναι κάτοχοι πτυχίου  Σμιματοσ  Νομικισ  Α.Ε.Ι. και  επικυμοφν  να  αποςπαςτοφν  ςτο  

Γραφείο  Νομικισ Τποςτιριξθσ  τθσ  Αυτοτελοφσ  Διεφκυνςθσ  Διοικθτικισ,  Οικονομικισ  και  

Παιδαγωγικισ Τποςτιριξθσ  τθσ  Περιφερειακισ  Διεφκυνςθσ  Πρωτοβάκμιασ  και  

Δευτεροβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, για τθν  τριετία από 01-09-2021  ζωσ 
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και 31-08-2024, να υποβάλουν  αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ από 24/05/2021 ζωσ και  

04/06/2021. 

         Η παροφςα πρόςκλθςθ αφορά τθν κάλυψθ πζντε (5) ςυνολικά κζςεων (εκπαιδευτικϊν 

και διοικθτικϊν υπαλλιλων) ςτο  Γραφείο  Νομικισ  Τποςτιριξθσ  τθσ  Αυτοτελοφσ  

Διεφκυνςθσ Διοικθτικισ,  Οικονομικισ  και  Παιδαγωγικισ  Τποςτιριξθσ  τθσ  Περιφερειακισ  

Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ. 

       Οι αιτιςεισ και τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςτθν ζδρα τθσ 

Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ 

Μακεδονίασ ι ςτισ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όπου ανικουν οργανικά.   

Μαηί με τθν αίτθςθ υποβάλλονται και τα κάτωκι δικαιολογθτικά: 

α) ςφντομο βιογραφικό ςθμείωμα, 

β) απλό και ευανάγνωςτο φωτοαντίγραφο του πτυχίου Νομικισ, 

γ)δικαιολογθτικά  τα  οποία  πιςτοποιοφν  τα  προςόντα  που  αναφζρουν  οι  εκπαιδευτικοί  

ςτα βιογραφικά τουσ. 

        τθν αίτθςθ αναγράφονται υποχρεωτικά τα  πλιρθ ςτοιχεία  των εκπαιδευτικϊν, τόςο 

τα ατομικά (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο, διεφκυνςθ κατοικίασ, ςτοιχεία επικοινωνίασ 

περιλαμβανομζνου ενόσ τουλάχιςτον αρικμοφ τθλεφϊνου), όςο και τα υπθρεςιακά 

(αρικμόσ μθτρϊου, οργανικι κζςθ, κζςθ υπθρζτθςθσ, ζτθ υπθρεςίασ). 

     Δεν ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι: 

- διορίςτθκαν ςε δυςπρόςιτα ςχολεία και διανφουν τθν υποχρεωτικι υπθρεςία ςτα 

ςχολεία αυτά, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 80 τ. Αϋ). 

- είναι ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ και θ κθτεία τουσ λιγει μετά τισ 31-08-2021.   

- υπθρετοφν ςε κζςεισ με κθτεία και  θ κθτεία τουσ λιγει μετά τισ 31-08-2021 .  

- υπθρετοφν με κθτεία/παράταςθ κθτείασ ςτα Πρότυπα ι Πειραματικά χολεία. 

       Σα ςτοιχεία που δθλϊνονται ςτθν αίτθςθ απόςπαςθσ ζχουν, με βάςθ τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Αϋ), όπωσ ιςχφει, τθν ζννοια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ. 

Ψευδισ διλωςθ ςυνεπάγεται  κυρϊςεισ που προβλζπονται από τθν παράγραφο 6 του 

άρκρου 22 του ίδιου νόμου, όπωσ ιςχφει. 

      φμφωνα  με  το  άρκρο  1  του  Ν.  4250/2014,  με  το  οποίο  καταργικθκε  θ  

υποχρζωςθ  υποβολισ επικυρωμζνων αντιγράφων των εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 

τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ  και τουσ φορείσ  που  υπάγονται  ςτθ  ςυγκεκριμζνθ  ρφκμιςθ,  τα  

δικαιολογθτικά  αυτά  υποβάλλονται  ςε ευκρινι  φωτοαντίγραφα  και  υπόκεινται  ςε  

δειγματολθπτικό  ζλεγχο  τθσ  γνθςιότθτάσ  τουσ,  ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 5% του 

ςυνόλου. 
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Οι  Διευκφνςεισ  Δ.Ε.  ςτισ  οποίεσ  κα  υποβλθκοφν  αιτιςεισ  εκδιλωςθσ  ενδιαφζροντοσ,  

πριν  τθ διαβίβαςι τουσ παρακαλοφνται να ενθμερϊςουν  μετά τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ  για τον αρικμό των αιτιςεων που ζχουν κατατεκεί, να εκδϊςουν  πιςτοποιθτικό 

υπθρεςιακϊν μεταβολϊν των  ενδιαφερομζνων  και  να  το  διαβιβάςουν  μαηί  με  τουσ  

ςχετικοφσ  φακζλουσ  μζχρι  τθν μζχρι  τθν Παραςκευι  04  Ιουνίου  2021    είτε  μζςω 

θλεκτρονικοφ  ταχυδρομείου  (mail@dmaked.pde.sch.gr)    είτε  ςτθ  διεφκυνςθ, 

Μακρυγιάννθ 5, Κοηάνθ, 50132.   

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 
 

ΘΟΔΩΡΗ ΜΑΡΔΙΡΗ 
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