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ΘΕΜΑ : «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιςτημών), για 

υποβολή αιτήςεων απόςπαςησ ςτο Γραφείο Νομικήσ Τποςτήριξησ, τησ Αυτοτελοφσ Διεφθυνςησ 

Διοικητικήσ, Οικονομικήσ και Παιδαγωγικήσ Τποςτήριξησ τησ Περιφερειακήσ Διεφθυνςησ 

Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Κρήτησ».     

 

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Κρήτησ 

 

1. Τισ διατάξεισ του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α /́30-09-1985), με κζμα : «Δομι και Λειτουργία Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

2. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 29 του άρκρου 14 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α /́14-03-2000), με κζμα : «Εκπαίδευςθ 

των ατόμων με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

3. Τισ διατάξεισ τθσ με αρικ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002)  Υ. Α. του Υ.Π.Ε.Π.Θ. 

με κζμα : «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Προϊςταμζνων των 

Περιφερειακών Υπθρεςιών Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ...…», όπωσ ςυμπλθρώκθκε, 

τροποποιικθκε, αντικαταςτάκθκε και ιςχφει ςιμερα. 

4. Τισ διατάξεισ των παρ. 1 και 2 του άρκρου 31 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α ́/19-05-2010) , με κζμα : 

«Αναβάκμιςθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ - κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν 

εκπαίδευςθ και λοιπζσ διατάξεισ». 

5. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 16 του άρκρου 9 του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2012), με κζμα : «Πεικαρχικό 

δίκαιο δθμοςίων πολιτικών υπαλλιλων και υπαλλιλων νομικών προςώπων δθμοςίου δικαίου». 

6. Τισ διατάξεισ του άρκρου 329, παρ. 5 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ.Α ́/11-04-2012) , με κζμα : « Βελτίωςθ 

επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ-Νζα εταιρικι μορφι-.... και άλλεσ διατάξεισ». 

7. Τθ με αρ. πρωτ. 96323/Η/24-08-2012 (ΑΔΑ : Β4ΓΤ9-ΓΥ4) εγκφκλιο του Υ.Π.ΑΙ.Θ.Π.Α., με κζμα: «Ερμθνευτικι 

εγκφκλιοσ ςχετικά με τθ ςτελζχωςθ και λειτουργία των αυτοτελών γραφείων νομικισ υποςτιριξθσ ςτισ 

Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 

  
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΚΡΗΣΗ 
ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   

ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΣΜΗΜΑ  Γ΄ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  

______________ 
Δ/νςη 
Σ.Κ. 
Πληροφορίεσ 
Σηλ. 
E- mail 
URL 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

Λ. Κνωςοφ 6 
71306 
Βλαχοδιμοσ  Δθμιτριοσ 
2810 347280 
mail@kritis.pde.sch.gr 
http://kritis.pde.sch.gr 
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8. Τισ διατάξεισ του Π.Δ. 18 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-18), με κζμα : «Οργανιςμόσ Υπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων». 

9. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. ε του άρκρου 6 τθσ με αρικμ. 40023/Υ1/12-03-2018 (ΦΕΚ 867/τ.Β /́12-03-2018) Υ.Α., με 

κζμα : « Μεταβίβαςθ δικαιώματοσ υπογραφισ "Με εντολι Υπουργοφ" ......... κακώσ και οριςμόσ κυρίων 

διατακτών του Υπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων».  

10. Τθ με αρικμ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-19 (ΑΔΑ : ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με κζμα : 

«Τοποκζτθςθ Περιφερειακών Διευκυντών Εκπαίδευςθσ». 

11. Τθν ανάγκθ επαρκοφσ ςτελζχωςθσ του Γραφείου Νομικισ Υποςτιριξθσ τθσ Αυτοτελοφσ Διεφκυνςθσ 

Διοικθτικισ, Οικονομικισ και Παιδαγωγικισ Υποςτιριξθσ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ 

και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ. 
 

ΚΑΛΕΙ 
 

 Τουσ/τισ μόνιμουσ/εσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιςτθμών), που είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικοφ 

Τμιματοσ Νομικισ Σχολισ Ανώτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Α.Ε.Ι.) και επικυμοφν να αποςπαςτοφν ςτο 

Γραφείο Νομικισ Υποςτιριξθσ τθσ Αυτοτελοφσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικισ, Οικονομικισ και Παιδαγωγικισ 

Υποςτιριξθσ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ, για τθν τριετία από 01-09-2022 ζωσ και 31-

08-2025, να υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, ςυνοδευόμενθ από τα αναγκαία 

δικαιολογθτικά,  από Πζμπτη 2 Ιουνίου 2022 ζωσ Τρίτη  14 Ιουνίου 2022.  

 Η παροφςα πρόςκληςη αφορά ςτην κάλυψη ςυνολικά τεςςάρων (04) θζςεων ςτο Γραφείο Νομικήσ 

Υποςτήριξησ τησ Περιφερειακήσ Διεφθυνςησ Εκπαίδευςησ Κρήτησ. 

 Οι αιτιςεισ και τα επιςυναπτόμενα δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςτισ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ όπου οι ενδιαφερόμενοι/εσ ανικουν οργανικά ι είναι προςωρινά τοποκετθμζνοι/εσ ι τελοφν 

ςε διάκεςθ.   

 Με τθν αίτθςθ ςυνυποβάλλονται:  

α) Αντίγραφο του πτυχίου Νομικοφ Τμιματοσ Νομικισ Σχολισ Ανώτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Α.Ε.Ι.) τθσ 

θμεδαπισ ι ιςότιμο και αντίςτοιχο τθσ αλλοδαπισ ςυνοδευόμενο από τθν πράξθ αναγνώριςθσ του 

ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

β) Σφντομο βιογραφικό ςθμείωμα.  

γ) Δικαιολογθτικά τα οποία πιςτοποιοφν τα προςόντα που αναφζρονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα.  

 Δεν ζχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης 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.Α ́/01.04.05) 

 Είναι ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ και θ κθτεία τουσ λιγει κανονικά ι με παράταςθ μετά τισ 31/08/2022. 

 Υπθρετοφν ςε κζςεισ με κθτεία, θ οποία λιγει μετά τισ 31/08/2022.  

 Υπθρετοφν με κθτεία ι παράταςθ κθτείασ ςτα Πρότυπα ι Πειραματικά Σχολεία. 

 Είναι νεοδιόριςτοι εκπαιδευτικοί και δεν ζχουν υπθρετιςει για δφο (2) ζτθ ςτθν περιοχι διοριςμοφ τουσ, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 62 του ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α΄/29-1-19), όπωσ 

τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 42 του ν.4722/2020 (ΦΕΚ 177/τ.Α΄/15-9-20). 
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Στισ αιτιςεισ αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλιρθ ςτοιχεία των εκπαιδευτικών, τόςο τα ατομικά 

[ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεφκυνςθ κατοικίασ, ςτοιχεία επικοινωνίασ (τθλζφωνο και e-mail)], όςο και τα 

υπθρεςιακά (αρικμόσ μθτρώου, οργανικι κζςθ, κζςθ υπθρζτθςθσ, ςυνολικι εκπαιδευτικι υπθρεςία).  

Τα ςτοιχεία που δθλώνονται ςτθν αίτθςθ απόςπαςθσ ζχουν, με βάςθ τα οριηόμενα ςτο άρκρο 8 του Ν. 

1599/1986, τθν ζννοια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Ψευδισ διλωςθ ςυνεπάγεται κυρώςεισ που προβλζπονται 

από τθν παράγραφο 6 του άρκρου 22 του ίδιου νόμου. 

Οι Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ςτισ οποίεσ κα υποβλθκοφν αιτιςεισ απόςπαςθσ, 

παρακαλοφνται: 

 Να ενθμερώςουν, μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ 

Κριτθσ  για τον αρικμό των αιτιςεων που ζχουν κατατεκεί, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ : 

mail@kritis.pde.sch.gr              

 Να εκδώςουν πλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακών μεταβολών των ενδιαφερομζνων ςτο οποίο κα 

βεβαιώνεται θ μθ φπαρξθ κωλφματοσ απόςπαςθσ (όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ανωτζρω) και να το 

διαβιβάςουν μαηί με τουσ ςχετικοφσ φακζλουσ, μζχρι τθ Δευτζρα 20 Ιουνίου 2022, ςτθν Περιφερειακι 

Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ, είτε ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ : mail@kritis.pde.sch.gr, είτε στη 

διεφθυνση:   Λ. Κνωςοφ 6 Τ.Κ. 71306 Ηράκλειο Κρήτησ. 

Οι φορείσ, ςτουσ οποίουσ κοινοποιείται θ παροφςα, παρακαλοφνται για τθν ανάρτθςι τθσ ςτθν ιςτοςελίδα 

των υπθρεςιών τουσ και για τθν ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78, αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Η παροφςα αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Π.Δ.Ε. Κριτθσ. 
 
 
           υνοδευτικά : 1 αίτθςθ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ : 
 

1. Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ 
(με τθν παράκλθςθ να κοινοποιιςουν τθν παροφςα  
ςτισ Δ/νςεισ Δ.Ε. και ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ Δ.Ε.,  
αρμοδιότθτάσ των) 

2. Διευκφνςεισ Δ.Ε. Κριτθσ 
3. Σχολικζσ μονάδεσ Δ.Ε. Κριτθσ 

(Διά των Διευκφνςεων) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ 
 
 
 

ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΡΣΩΝΑΚΗ 
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