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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο Αυτοτελές Γραφείο  

Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας» 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της πρω-

τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α’/14-03-2000) «Εκπαί-

δευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α’/13-02-2002) «Οργάνωση των Περιφερειακών 

Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαι-

δευτικού έργου των εκπαιδευτικών». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α’/09-02-2007) «Κύρωση του Κώ-

δικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α’/19-05-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκ-

παιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοι-

πές διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α’/14-03-2012) 

«Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 329, παρ. 5 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ.Α’/11-4-2012) «Βελτίωση 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθ-

μιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις». 

8. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 1 του Π.Δ. 182/2004 (ΦΕΚ 161/τ.Α’/26-08-2004) «Α-

ναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού 

Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ), των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Διοικητικού Προσω-

πικού (ΠΥΣΔΙΠ) και του τρόπου λειτουργίας αυτών». 

9. Την υπ’ αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340/τ.Β’/16-10-2002) «Καθο-

ρισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων …». 

ΠΡΟΣ: 1. Περ/κές Δ/νσεις Εκπ/σης 

   (με την παράκληση  

   προώθησης της παρούσας  

   στις Δ/νσεις αρμοδιότητάς τους) 

2. Δ/νσεις Π/θμιας & Δ/θμιας  

    Εκπ/σης Θεσσαλίας 

3. Εκπ/κούς κλάδου ΠΕ13  

    όλης της χώρας 

    (δια των Δ/νσεων Εκπ/σης) 

 4. Διοικητικούς υπαλλήλους ΠΕ 

     της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

     (δια των Δ/νσεων Εκπ/σης) 

 

ΚΟΙΝ.:   Υ.Π.Π.Ε.Θ.– 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ- 

 ΤΜΗΜΑ Β’ 

Λάρισα, 13-05-2016 

Αρ. Πρωτ.: 5892 
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10. Την υπ’ αριθ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/09-04-2015 Υ.Α. (ΑΔΑ: Ω46Υ465ΦΘ3-905) «Ορισμός 

Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης – Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων». 

11. Την υπ’ αριθ. 96323/Η/24-08-2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΤ9-ΓΥ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά 

με τη στελέχωση και λειτουργία των Αυτοτελών Γραφείων Νομικής Υποστήριξης στις Περι-

φερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

12. Την ανάγκη στελέχωσης του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 

 

Καλούμε 
 

Α) Τις/τους μόνιμες/ους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ13, που είναι κάτοχοι πτυχίου Τμήματος 

Νομικής Α.Ε.Ι. και ανήκουν οργανικά σε οποιαδήποτε Δ/νση Εκπ/σης της χώρας και 

Β) τις/τους μόνιμες/ους διοικητικούς υπαλλήλους κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, καθώς και 

τις/τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ ειδικότητας ΔΙΟΙΚ (ΠΕ), που είναι κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Νομικής 

Α.Ε.Ι. και ανήκουν οργανικά στην Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης Θεσσαλίας ή σε υποκείμενη αυτής οργα-

νική μονάδα (Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητάς μας) 

 

που επιθυμούν να αποσπαστούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και 

να τοποθετηθούν στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης, 

να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά τρεις (3) θέσεις απόσπασης (εκπαιδευτικών 

ή διοικητικών υπαλλήλων). Οι εν λόγω τοποθετήσεις αφορούν στο χρονικό διάστημα από 

01/09/2016 έως και 31/08/2019.  

Οι αιτήσεις και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τη Δευτέρα 

16/05/2016 έως και την Παρασκευή 20/05/2016, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν 

οργανικά ή είναι προσωρινά τοποθετημένοι ή υπηρετούν με απόσπαση οι εκπαιδευτικοί και οι 

διοικητικοί υπάλληλοι. Οι αιτήσεις θα διαβιβαστούν με ευθύνη των Δ/νσεων Εκπ/σης στην Περι-

φερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, με ημερομηνία αποστολής το αργότερο έως τη 

Δευτέρα 23/05/2016.  

 

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται:  

α) Αντίγραφο του πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι.  

β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  

γ) Δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα προσόντα που αναφέρονται στο βιογραφικό ση-

μείωμα  

 

Στις αιτήσεις αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία των εκπαιδευτικών, τόσο τα α-

τομικά (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας περιλαμβανο-

μένου ενός τουλάχιστον αριθμού τηλεφώνου), όσο και τα υπηρεσιακά (αριθμός μητρώου, οργα-

νική θέση, θέση υπηρέτησης, έτη υπηρεσίας).  

Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν, με βάση τα ορι-

ζόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α’/11-06-1986), την έννοια της υπεύθυνης δή-

λωσης. Ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρ-

θρου 22 του ίδιου νόμου, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 

2479/1997 (ΦΕΚ 67/τ.Α’/06-05-1997) 

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:  

1. Διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία 

αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80/τ.Α’/01-04-2005).  

2. Είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2016.  
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3. Υπηρετούν σε θέσεις με θητεία μετά από κρίσεις, η οποία λήγει μετά τις 31-08-2016.  

4. Υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία.  

 

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι διοικητικοί υπάλληλοι είναι περισσότεροι από τις 

προβλεπόμενες θέσεις για την αξιολόγησή τους λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι κριτήρια και η 

αποτίμησή τους: 

α) Βαθμός πτυχίου (Βαθμός πτυχίου επί 10 μόρια, ήτοι μέγιστο 100 μόρια) 

β) Διδακτορικό στη νομική επιστήμη (350 μόρια) 

γ) Διδακτορικό στην πολιτική ή διοικητική επιστήμη (200 μόρια) 

δ) Μεταπτυχιακές σπουδές στη νομική ή πολιτική ή διοικητική επιστήμη (200 μόρια) 

ε) Μεταπτυχιακές σπουδές σε άλλες επιστήμες (100 μόρια) 

στ) Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (180 μόρια) 

η) Επιμόρφωση από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή άλλες Σχολές του Δημοσίου ή Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή το 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή το Διαβαλκανικό Ινστι-

τούτο Δημόσιας Διοίκησης (Μέχρι 50 μόρια ήτοι 1 μόριο ανά ημέρα επιμόρφωσης). 

θ) Άσκηση δικηγορίας (5 μόρια για κάθε μήνα). 

κ) Προϋπηρεσία σε θέσεις συμβούλου ή ειδικού συνεργάτη σε πολιτικά γραφεία Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων ή σε θέ-

σεις Προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος και άνω (7 μόρια για κάθε μήνα). 

 

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις οποίες θα υποβληθούν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέρο-

ντος, πριν τη διαβίβασή τους παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά την Περιφερειακή Διεύ-

θυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail@thess.pde.sch.gr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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