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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ,  
ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  
ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

----- 
Σαχ. Δ/νςθ: : Μακρυγιάννθ 5 
Σ.Κ. - Πόλθ: : 501 32 - Κοηάνθ 
Ιςτοςελίδα: : http://dmaked.pde.sch.gr 
 Email:  : mail@dmaked.pde.sch.gr 
Πλθροφορίεσ: : Ελ. Γκλαβίνα 
Σθλζφωνο: : 24610 21489 
FAX:                        : 24610 21259 

 
 
 

Κοηάνθ,  07-09-2017  
Αρ. Πρωτ:  5339 

 

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) 

 

Θζμα: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν απόςπαςθ εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ13 
ςτο Αυτοτελζσ Γραφείο Νομικισ Τποςτιριξθσ τθσ Περιφερειακισ Δ/νςθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ 
Εκπ/ςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ». 

 

Ο  Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό σ  Δ ι ε υ κ υ ν τ ι σ  
Π ρ ω τ ο β ά κ μ ι α σ  κ α ι  Δ ε υ τ ε ρ ο β ά κ μ ι α σ  Ε κ π α ί δ ε υ ς θ σ  Δ υ τ ι κ ι σ  Μ α κ ε δ ο ν ί α σ  
 
Ζχοντασ υπόψθ:  
1. Σισ διατάξεισ του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/ τ.Αϋ/30-09-1985) «Δομι και λειτουργία τθσ 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».  
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 παρ. 29 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Αϋ/14-03-2000) «Εκπαίδευςθ 

των ατόμων με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και άλλεσ διατάξεισ».  
3. Σισ διατάξεισ του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Αϋ/13-02-2002), «Οργάνωςθ των Περιφερειακϊν 

Τπθρεςιϊν τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, αξιολόγθςθ του 
εκπαιδευτικοφ ζργου των εκπαιδευτικϊν».  

4. Σισ διατάξεισ του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Αϋ/19-05-2010) «Αναβάκμιςθ του ρόλου του 
εκπαιδευτικοφ – κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ 
διατάξεισ».  

5. Σισ διατάξεισ του άρκρου ζνατου, παρ. 16 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Αϋ/14-03-2012) 
«Πεικαρχικό Δίκαιο Δθμοςίων Πολιτικϊν Διοικθτικϊν Τπαλλιλων και Τπαλλιλων Νομικϊν 
Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου». 

6. Σισ διατάξεισ του άρκρου 329, παρ. 5 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ.Αϋ/11-4-2012) «Βελτίωςθ 
επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ - Νζα εταιρικι μορφι - ιματα - Μεςίτεσ Ακινιτων - Ρφκμιςθ 
κεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων και α λιείασ και άλλεσ διατάξεισ».  

7. Σισ διατάξεισ τθσ Τ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 Τ.Α. (ΦΕΚ 1340/τ.Βϋ/16-10-2002), 
«Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Προϊςταμζνων …».  

8. Σθ με αρικμ. πρωτ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/09-04-2015 απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ «Οριςμόσ Περιφερειακϊν Διευκυντϊν 
Εκπαίδευςθσ – παφςθ των μζχρι ςιμερα υπθρετοφντων».  

9. Σθ με αρικμ. πρωτ. 96323/Η/24-08-2012 (ΑΔΑ: Β4Γ9-ΓΣ4), εγκφκλιο του Τπουργείου Παιδείασ 
και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ με κζμα: «Ερμθνευτικι εγκφκλιοσ ςχετικά με τθ 
ςτελζχωςθ και λειτουργία των Αυτοτελϊν Γραφείων Νομικισ Τποςτιριξθσ ςτισ Περιφερειακζσ 
Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ».  

10. Σθν ανάγκθ επαρκοφσ ςτελζχωςθσ του Γραφείου Νομικισ Τποςτιριξθσ τθσ Περιφερειακισ 
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ.  

ΑΔΑ: ΨΞ8Ζ4653ΠΣ-Λ6Η
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Κ α λ ο φ μ ε 
 

Σουσ/τισ μόνιμουσ/εσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΠΕ13 που είναι κάτοχοι πτυχίου Σμιματοσ 
Νομικισ Α.Ε.Ι. και επικυμοφν να αποςπαςτοφν ςτο Αυτοτελζσ Γραφείο Νομικισ Τποςτιριξθσ 
τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ για 
τρία (3) ζτθ, να υποβάλουν αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.  
 
Οι αιτιςεισ και τα επιςυναπτόμενα δικαιολογθτικά υποβάλλονται από τθν                                     
Παραςκευι 08-09-2017 μζχρι και τθ Δευτζρα 18-09-2017, ςτθν ζδρα τθσ Περιφερειακισ 
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ (Μακρυγιάννθ 5, Σ.Κ. 501 32, Κοηάνθ) ι ςτισ 
Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όπου ανικουν οργανικά ι είναι προςωρινά 
τοποκετθμζνοι ι υπθρετοφν με απόςπαςθ οι εκπαιδευτικοί, οι οποίεσ κα τισ διαβιβάςουν 
αμελλθτί ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ.  
 
Η αίτθςθ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από:  
α) ςφντομο βιογραφικό ςθμείωμα με ςυνθμμζνα τα αποδεικτικά ζγγραφα των 
επικαλοφμενων ςτοιχείων και προςόντων και  
β) ευανάγνωςτο φωτοαντίγραφο του πτυχίου Νομικισ.  
 
Σο πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν κα αναηθτθκεί αυτεπάγγελτα από τθν Τπθρεςία 
μασ.  
 
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, Αϋ).  

 είναι ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ και θ κθτεία τουσ λιγει μετά τθ 01-10-2017.  

 υπθρετοφν ςε κζςεισ με κθτεία μετά από κρίςεισ, θ οποία λιγει μετά τθ 01-10-2017. 

 υπθρετοφν με κθτεία ςτα Πρότυπα ι Πειραματικά χολεία.  
 
 
Οι Διευκφνςεισ Δ.Ε. ςτισ οποίεσ κα υποβλθκοφν αιτιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, πριν 
τθ διαβίβαςι τουσ παρακαλοφνται να ενθμερϊςουν ςχετικά τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ 
Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 
(mail@dmaked.pde.sch.gr). 
 
Παρακαλοφμε για τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςασ ςτθν ιςτοςελίδα των υπθρεςιϊν ςασ για τθν 
ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν κλάδου ΠΕ13 αρμοδιότθτάσ ςασ. 
 

 
 
 
 
 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 
 
 
  

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ 
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