
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Σαχ. Δ/νςθ      : Σ. εχιϊτθ 38-40 
Σ.Κ. – Πόλθ     : 22132 Σρίπολθ 
Πλθροφορίεσ : Δζςποινα ολακίδου 
Σθλζφωνο       : 2710-230114 

            E-mail               : mail@pdepelop.gr  
            Ιςτοςελίδα      : http://pelop.pde.sch.gr 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν απόςπαςθ εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 ςτο 

Γραφείο Νομικισ Τποςτιριξθσ τθσ Αυτοτελοφσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικισ, Οικονομικισ και Παιδαγωγικισ 

Τποςτιριξθσ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Πελοποννιςου». 

 

           Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πελοποννιςου 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Αϋ/30-09-1985) «Δομι και Λειτουργία Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14, παρ. 29 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Αϋ/14-03-2000) «Εκπαίδευςθ των 

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

3. Σισ διατάξεισ του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Αϋ/13-02-2002) «Οργάνωςθ των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν 

τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και των 

εκπαιδευτικϊν, επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

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 329, παρ. 5 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ.Αϋ/11-04-2012). 

6. Σισ διατάξεισ του άρκρου 29 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Αϋ/02-03-2018) «Κδρυςθ Πανεπιςτθμίου 

Δυτικισ Αττικισ και άλλεσ διατάξεισ». 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
---- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
 

ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

 

ΣΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

---- 
 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ  
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/ΠΡΟΘΕΜΙΑ 
Σρίπολθ, 28-05-2021 
Αρ. Πρωτ.: 3590 
 
ΠΡΟ: 

1) Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Α/κμιασ & 
Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ όλθσ τθσ χώρασ 
(Με τθν παράκλθςθ προϊκθςθσ τθσ 
παροφςασ ςτισ Διευκφνςεισ και τισ ςχολικζσ 
μονάδεσ αρμοδιότθτασ τουσ)  
2) Διευκφνςεισ Π.Ε. και Δ.Ε. Πελοποννιςου  

3) χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε. και Δ.Ε. 
Πελοποννιςου  
(δια των οικείων Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ) 
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7. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Αϋ/23-02-2018) «Οργανιςμόσ Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ 

και Θρθςκευμάτων». 

8. Σισ διατάξεισ τθσ υπϋ αρικμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Βϋ/16-10-2002) 

Τπουργικισ Απόφαςθσ με κζμα: «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των 

προϊςταμζνων των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, των 

διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και ΕΚ και των υλλόγων διδαςκόντων» όπωσ 

τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει. 

9. Σθ με αρικμ.  πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 Τπουργικι Απόφαςθ με κζμα: «Σοποκζτθςθ 

Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ». 

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 αρ. πρωτ. 96323/Η/24-08-2012 εγκφκλιο του Τ.Π.ΑΙ.Θ.Π.Α. με κζμα: «Ερμθνευτικι εγκφκλιοσ 

ςχετικά με τθ ςτελζχωςθ και λειτουργία των αυτοτελϊν Γραφείων Νομικισ Τποςτιριξθσ ςτισ 

Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 

12. Σθν ανάγκθ ςτελζχωςθσ του Γραφείου Νομικισ Τποςτιριξθσ τθσ Αυτοτελοφσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικισ, 

Οικονομικισ και Παιδαγωγικισ Τποςτιριξθσ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πελοποννιςου. 

 

ΚΑΛΟΤΜΕ 

 

     Σουσ/τισ μόνιμουσ/εσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΠΕ78 που ζχουν τα νόμιμα προςόντα (Πτυχίο Νομικισ χολισ – 

Σμιμα Νομικό) και επικυμοφν να αποςπαςτοφν ςτο Γραφείο Νομικισ Τποςτιριξθσ τθσ Αυτοτελοφσ Διεφκυνςθσ 

Διοικθτικισ, Οικονομικισ και Παιδαγωγικισ Τποςτιριξθσ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πελοποννιςου για τρία ςχολικά ζτθ (από 01-09-2021 ζωσ 31-08-2024), να 

υποβάλουν αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ από τθ Δευτζρα 31-05-2021 ζωσ και τθν Παραςκευι 25-06-2021 

ςτισ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ όπου ανικουν οργανικά, οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια κα τισ διαβιβάςουν ΑΜΕΑ ςτθν 

Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πελοποννιςου (email: 

mail@pdepelop.gr), ςυνοδευόμενεσ από πλιρεσ Πιςτοποιθτικό Τπθρεςιακϊν Μεταβολϊν. 

        

 τθν αίτθςθ αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία των εκπαιδευτικϊν, τόςο τα ατομικά (ονοματεπϊνυμο, 

πατρϊνυμο, διεφκυνςθ κατοικίασ, αρικμόσ τθλεφϊνου), όςο και τα υπθρεςιακά (αρικμόσ μθτρϊου, οργανικι 

κζςθ, κζςθ υπθρζτθςθσ, ζτθ υπθρεςίασ). 
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  Η ανωτζρω αίτθςθ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από:  

α) ευανάγνωςτο φωτοαντίγραφο του πτυχίου Νομικισ και 

β) ςφντομο βιογραφικό ςθμείωμα. 

 

Διευκρινίηουμε ότι:  

Η παροφςα πρόςκλθςθ αφορά ςτθν κάλυψθ ζξι (6) κενϊν κζςεων ςτο Γραφείο Νομικισ Τποςτιριξθσ τθσ 

Αυτοτελοφσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικισ, Οικονομικισ και Παιδαγωγικισ Τποςτιριξθσ τθσ Περιφερειακισ 

Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πελοποννιςου. 

 

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/01-04-2005) 

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

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

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

 

Παρακαλοφμε για τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςασ ςτθν ιςτοςελίδα των υπθρεςιϊν ςασ και για τθν ενθμζρωςθ των 

εκπαιδευτικϊν κλάδου ΠΕ78 αρμοδιότθτάσ ςασ οι οποίοι ζχουν τα νόμιμα προςόντα (Πτυχίο Νομικισ ΑΕΙ – 

Σμιμα Νομικό).    

 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ   

 
 
 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟ 
ΔΑΚΑΛΟ 
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