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Θέκα: «Πξόζθιεζε γηα ππνβνιή αηηήζεσλ απόζπαζεο ζην Γξαθείν Ννκηθήο Υπνζηήξη-

μεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Αηηηθήο». 

  

Ο Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο 

 

  Έρνληαο ππόςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 1566/85, (ΦΔΚ 167/η. Α΄/30-09-1985) «Γνκή θαη ιεη-

ηνπξγία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηά-

μεηο». 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 29 ηνπ Νόκνπ 2817/2000 (ΦΔΚ 78/ η.  

Α΄/14-03-2000). 

3. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 66 θαη 68 ηνπ Νόκνπ 3528/2007 (ΦΔΚ 26/ η. 

Α΄/2007), όπσο ζήκεξα ηζρύεη. 

4.  Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 14 ηνπ Π.Γ.182/2004 (ΦΔΚ 161/η. Α΄). 

5. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 16 ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Νόκνπ 4057/2012 (ΦΔΚ 54 

η. Α΄/2012). 

6.  Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 329 παξ. 5 ηνπ Νόκνπ 4072/11-04-2012 (ΦΔΚ 86 /η. 

Α΄/11-04-2012). 

7. Τελ ππ’ αξηζκ. 96323/Η/24-08-2012 (ΑΓΑ:Β4ΓΤ9-ΓΥ4) εγθύθιην ηνπ Υπνπξ-

γείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ κε ζέκα «Δξ-

κελεπηηθή εγθύθιηνο ζρεηηθά κε ηελ ζηειέρσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Απηνηειώλ 

Γξαθείσλ Ννκηθήο Υπνζηήξημεο ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο Πξσηνβάζ-

κηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». 

8.  Τελ ππ’ αξηζκ.  Φ.353.1/324/105657/Γ1/8–10–2002 Υ.Α. (ΦΔΚ 1340/16–10–

2002 η. Β') Απόθαζε ηνπ Υθππνπξγνύ Δζληθήο Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ 

«Καζνξηζκόο ησλ εηδηθόηεξσλ θαζεθόλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ Πξντζηα-

κέλσλ ησλ πεξηθεξεηαθώλ ππεξεζηώλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθ-
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παίδεπζεο, ησλ δηεπζπληώλ θαη ππνδηεπζπληώλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη 

ΣΔΚ θαη ησλ ζπιιόγσλ ησλ δηδαζθόλησλ», όπσο ζήκεξα ηζρύεη. 

9. Τν ππ’ αξηζκ. 18/2018 (ΦΔΚ 31 η.Α΄/ 23-02-2018)  Π.Γ. κε ζέκα: «Οξγαλη-

ζκόο Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ». 

10. Τε κε αξηζκ. πξση. Φ.350.2/1/32958/Δ3/27-2-2018 (ΑΓΑ: 6Π414653ΠΣ-

7ΔΝ), Υπνπξγηθή απόθαζε κε ζέκα: «Τνπνζέηεζε Πεξηθεξεηαθώλ Γηεπζπ-

ληώλ Δθπαίδεπζεο». 

11. Τελ αλάγθε ζηειέρσζεο ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθήο Υπνζηήξημεο ηεο Πεξηθεξεηα-

θήο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο. 

 

ΚΚααλλοούύμμεε  

  

Α) Τνπο/ηηο κόληκνπο/εο δηνηθεηηθνύο ππαιιήινπο θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνύ - Οηθνλνκη-

θνύ, θαζώο θαη ηνπο ππαιιήινπο ΙΓΑΦ εηδηθόηεηαο Γηνηθεηηθνύ - Οηθνλνκηθνύ πνπ α-

λήθνπλ νξγαληθά θαη ππεξεηνύλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπ-

ηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο ή ζε ππεξεζηαθέο κνλάδεο πνπ ππάγνληαη ζε απηήλ 

(Γηεπζύλζεηο ΠΔ θαη ΓΔ Αηηηθήο, Σρνιηθέο Μνλάδεο ΓΔ Αηηηθήο) θαη έρνπλ ηα λόκηκα 

πξνζόληα (Πηπρίν Ννκηθήο ΑΔΙ – Τκήκα Ννκηθό) θαη 

Β) Τνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο θιάδνπ ΠΔ78 (Ννκηθώλ - Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ), πνπ έρνπλ 

ηα λόκηκα πξνζόληα (Πηπρίν Ννκηθήο ΑΔΙ – Τκήκα Ννκηθό),  

 

νη νπνίνη/νπνίεο επηζπκνύλ λα απνζπαζηνύλ γηα ηελ ηξηεηία από 1-09-2018 έσο θαη 31-

08-2021 ζην Γξαθείν Ννκηθήο Υπνζηήξημεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζ-

κηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο, 

λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε απόζπαζεο, από 16-7-2018 μέχρι και 20-8-2018 (απν-

θιεηζηηθή πξνζεζκία). 

Οη ελδηαθεξόκελνη/εο ζα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά είηε ζηελ έδξα 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηη-

θήο (Τζόρα 15-17, Ακπειόθεπνη, Αζήλα) είηε ζηε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο ή Πξσ-

ηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο όπνπ αλήθνπλ νξγαληθά ή είλαη πξνζσξηλά ηνπνζεηεκέλνη/εο ή 

ππεξεηνύλ κε απόζπαζε. 

Η παξαπάλσ αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από: α) ζύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείσκα, 

β) απιό θαη επαλάγλσζην θσηναληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ Ννκηθήο θαη γ) δηθαηνινγεηηθά ηα 

νπνία πηζηνπνηνύλ ηα πξνζόληα πνπ αλαθέξνπλ νη ελδηαθεξόκελνη ζηα βηνγξαθηθά ηνπο. 

Τν πηζηνπνηεηηθό ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ ζα αλαδεηεζεί απηεπάγγειηα από ηελ Υπε-

ξεζία καο. Δπίζεο, ζηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ/ηεο 

ελδηαθεξόκελνπ/εο ηόζν ηα αηνκηθά (νλνκαηεπώλπκν, παηξώλπκν, δηεύζπλζε θαηνηθίαο 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο), όζν θαη ηα ππεξεζηαθά (αξηζκόο κεηξώνπ, νξγαληθή ζέζε, ζέζε 

ππεξέηεζεο, έηε ππεξεζίαο). 

Τα ζηνηρεία πνπ δειώλνληαη ζηελ αίηεζε απόζπαζεο έρνπλ, κε βάζε ηα νξηδόκελα ζην 

άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α’ 75), ηελ έλλνηα ηεο ππεύζπλεο δήισζεο. Χεπδήο δήισζε 

ζπλεπάγεηαη θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ παξαπάλσ 

λόκνπ, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2479/1997. 

Η παξνύζα πξόζθιεζε αθνξά ζηελ θάιπςε κίαο (1) θελήο ζέζεο, εθπαηδεπηηθώλ ή δηνη-

θεηηθώλ ππαιιήισλ, ζην Γξαθείν Ννκηθήο Υπνζηήξημεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο.  

Η απόζπαζε πξντζηακέλνπ/εο νξγαληθήο κνλάδαο δελ επηηξέπεηαη (άξζξν 68 παξ. 6 ηνπ 

λ. 3528/2007).  

Γελ έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη:  

- δηνξίζηεθαλ ζε δπζπξόζηηα ζρνιεία θαη δηαλύνπλ ηελ ππνρξεσηηθή ππεξεζία ζηα ζρν-

ιεία απηά, θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 21 ηνπ Ν.3328/2005 (ΦΔΚ 80 η. Α΄).  
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- είλαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε ζεηεία ηνπο ιήγεη κεηά ηηο 31/08/2018.  

- ππεξεηνύλ ζε ζέζεηο κε ζεηεία κεηά από θξίζεηο, ε νπνία ιήγεη κεηά ηηο 31/08/2018.  

- ππεξεηνύλ κε ζεηεία ζηα Πξόηππα ή Πεηξακαηηθά Σρνιεία. 

 

Οη Γηεπζύλζεηο Π.Δ. θαη Γ.Δ., ζηηο νπνίεο ζα ππνβιεζνύλ αηηήζεηο απόζπαζεο, παξαθα-

ινύληαη λα δηαβηβάζνπλ κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηώλ (3) εκεξώλ από ηελ ιή-

με ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο ζρεηηθνύο θαθέινπο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε 

Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο (Τζόρα 15-17, Ακπειόθεπνη, Αζήλα). Τελ επόκελε εκέξα ιήμεο 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ νη νηθείνη Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο θαινύληαη λα 

ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο, κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (mail@attik.pde.sch.gr). 

 

Παξαθαινύκε λα αλαξηήζεηε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζηελ ηζηνζειίδα ησλ ππεξεζηώλ 

ζαο θαη λα ελεκεξώζεηε ηνπο δηνηθεηηθνύο ππαιιήινπο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ - Οηθνλνκηθνύ 

θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θιάδνπ ΠΔ78 αξκνδηόηεηάο ζαο, νη νπνίνη θαηέρνπλ ηα λόκηκα 

πξνζόληα (Πηπρίν Ννκηθήο ΑΔΙ – Τκήκα Ννκηθό). 

  

                                                                                  Ο Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο

                                                                                               

 

                                                                   Φαξάιακπνο Λόληνο 

  

ΑΑΠΠΟΟΓΓΔΔΚΚΤΤΔΔΣΣ  

1. Γ/λζεηο Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Αηηηθήο 
2. Σρνιηθέο Μνλάδεο  ΓΔ Αηηηθήο 

(δηα ησλ νηθείσλ Γηεπζύλζεσλ 
Δθπαίδεπζεο) 

3. Γηνηθεηηθνύο ππαιιήινπο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ - Οηθνλνκηθνύ ηεο Πεξ/θήο Γ/λζεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο Αηηηθήο  

         (δηα ησλ νηθείσλ Γηεπζύλζεσλ 

         Δθπαίδεπζεο)  

4. Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο Π/ζκηαο & Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο  

(παξαθαινύκε λα πξνσζεζεί ε παξνύζα ζηηο Γ/λζεηο θαη ζηηο 

Σρνιηθέο κνλάδεο ΓΔ αξκνδηόηεηάο ηνπο) 
 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

   Υ.Π.Π.Δ.Θ. 

1. Γεληθή Γ/λζε Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο  

2. Απηνηειέο Τκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Πεξηθεξεηαθώλ Γ/λζεσλ θαη Γ/λζεσλ       

    Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 
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