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ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη για υποβολή αιτήςεων απόςπαςησ ςτο Γραφείο Νομικήσ Τποςτήριξησ τησ 

Αυτοτελοφσ Διεφθυνςησ Διοικητικήσ, Οικονομικήσ και Παιδαγωγικήσ Τποςτήριξησ τησ Περιφερειακήσ 

Διεφθυνςησ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ». 

 

Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ 

ϋΕχοντασ υπόψθ:  

1. Σισ διατάξεισ του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 167/τ.Αϋ/30-09-1985) «Δομι και λειτουργία τθσ πρωτοβάκμιασ 

και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

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

των ατόμων με ειδικζσ 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 

Τπθρεςιϊν τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ…» 

4.  Σισ διατάξεισ των άρκρων 66 και 68 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ. Αϋ/2007), όπωσ το δεφτερο 

αντικαταςτάκθκε από τισ διατάξεισ του άρκ. 12 του Ν. 4440/02-12-2016 (ΦΕΚ 224/τ.Αϋ/02-12-2016) και 

ιςχφουν. 

5.  Σισ διατάξεισ του άρκ. 31 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», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
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6. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. του άρκρου 329 παρ. 5 του Νόμου 4072/11-04-2012 (ΦΕΚ 86 /τ. Αϋ/11-04-

2012) «Βελτίωςθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ − Νζα εταιρικι μορφι − ιματα − Μεςίτεσ Ακινιτων − 

Ρφκμιςθ κεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων και αλιείασ και άλλεσ διατάξεισ.» 

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

Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ και άλλεσ διατάξεισ».  

8. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 14 του Π.Δ.182/2004 (ΦΕΚ 161/τ. Αϋ) «Αναπροςδιοριςμόσ των 

αρμοδιοτιτων του Κεντρικοφ Τπθρεςιακοφ υμβουλίου Διοικθτικοφ Προςωπικοφ (ΚΤΔΙΠ) … και του 

τρόπου λειτουργίασ αυτϊν». 

9. Σισ διατάξεισ του Π.Δ 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ. Αϋ/23-02-2018) «Οργανιςμόσ Τπουργείου Παιδείασ, 

Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων». 

10. Σθν υπ’ αρικ.  Φ.353.1/324/105657/Δ1/8–10–2002 Τ.Α. (ΦΕΚ 1340/16–10–2002 τ. Β') Απόφαςθ του 

Τφυπουργοφ Εκνικισ Παιδείασ & Θρθςκευμάτων «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 ςυλλόγων των 

διδαςκόντων», όπωσ ςιμερα ιςχφει. 

11. Σθν υπ’ αρικ. Φ.350.2/1/32958 /Ε3/27-02-2018  (ΑΔΑ: 6Π414653Π-7ΕΝ) Τπουργικι Απόφαςθ 

«Σοποκζτθςθ Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ Σοποκζτθςθ Περιφερειακϊν Διευκυντϊν 

Εκπαίδευςθσ». 

12. Σθν υπ’ αρικ. 37234/Τ1/05-03-2018 (ΑΔΑ: ΨΒΔΛ4653Π-ΙΒ9) Τπουργικι Απόφαςθ – ΔΙΑΠΙΣΩΣΙΚΗ 

ΠΡΑΞΗ «Κατάταξθ υπθρετοφντοσ διοικθτικοφ προςωπικοφ ςτισ Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ 

& Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ςτισ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και ςτισ Διευκφνςεισ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. από κλάδουσ-ειδικότθτεσ που καταργοφνται ςε ίδιασ 

κατθγορίασ που προβλζπονται ςτο π.δ. 18/2018». 

13. Σθν υπ’ αρικ. 50690/27-03-2018 (και τθν από 29-03-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ – ΑΔΑ: 

6ΗΙΤ4653Π-ΛΜ) του ΤΠ.Π.Ε.Θ. «Πρόςκλθςθ εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ για υποβολι αιτιςεων αποςπάςεων ςε υπθρεςίεσ και φορείσ αρμοδιότθτασ του Τπουργείου 

Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019.». 

14. Σθν υπ’ αρικ. 96323/Η/24-08-2012 (ΑΔΑ:Β4ΓΣ9-ΓΤ4) εγκφκλιο του Τπουργείου Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ με κζμα «Ερμθνευτικι εγκφκλιοσ ςχετικά με τθν ςτελζχωςθ 

και λειτουργία των Αυτοτελϊν Γραφείων Νομικισ Τποςτιριξθσ ςτισ Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 

15. Σθν ανάγκθ ςτελζχωςθσ του Γραφείου Νομικισ Τποςτιριξθσ τθσ Αυτοτελοφσ Διεφκυνςθσ 

Διοικθτικισ, Οικονομικισ και Παιδαγωγικισ Τποςτιριξθσ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ ΠΕ και ΔΕ Αν. 

Μακεδονίασ- Θράκθσ.  
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Καλοφμε 

 

Α) Σουσ/τισ μόνιμουσ/εσ και Ι.Δ.Α.Χ. διοικητικοφσ υπαλλήλουσ κλάδου ΠΕ Διοικητικοφ - Οικονομικοφ, 

που ανικουν οργανικά και υπθρετοφν ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ ΠΕ και ΔΕ Αν. Μακεδονίασ - Θράκθσ 

ι ςε υπθρεςιακζσ μονάδεσ που υπάγονται ςε αυτιν (Διευκφνςεισ ΠΕ και ΔΕ Αν. Μακεδονίασ - Θράκθσ, 

χολικζσ Μονάδεσ Αν. Μακεδονίασ-Θράκθσ) και ζχουν τα νόμιμα προςόντα (Πτυχίο Νομικισ ΑΕΙ – Σμιμα 

Νομικό) και 

Β) Σουσ/τισ μόνιμουσ/εσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΠΕ78-Κοινωνικών Επιςτημών, που ζχουν τα νόμιμα 

προςόντα (Πτυχίο Νομικισ ΑΕΙ – Σμιμα Νομικό),  

εφόςον επικυμοφν να αποςπαςτοφν για τθν τριετία, από 01-09-2018 ζωσ και 31-08-2021 ςτο Γραφείο 

Νομικισ Τποςτιριξθσ τθσ Αυτοτελοφσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικισ, Οικονομικισ και Παιδαγωγικισ 

Τποςτιριξθσ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αν. 

Μακεδονίασ-Θράκθσ, να υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ απόςπαςθσ, από την Σετάρτη 25-04-2018 μζχρι και 

την Παραςκευή 27-04-2018 (αποκλειςτική προθεςμία). 

Οι ενδιαφερόμενοι/εσ κα υποβάλουν τισ αιτιςεισ και τα δικαιολογθτικά είτε ςτθν ζδρα τθσ 

Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ ΠΕ και ΔΕ Αν. Μακεδονίασ-Θράκθσ  (Σζρμα ιςμάνογλου, Κομοτθνι) είτε, κατά 

περίπτωςθ,  ςτθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όπου ανικουν οργανικά ι 

υπθρετοφν με απόςπαςθ ι είναι προςωρινά τοποκετθμζνοι ι βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του οικείου 

ΠΤΠΕ/ΠΤΔΕ. 

Η παραπάνω αίτθςθ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από: α) ςφντομο βιογραφικό ςθμείωμα, β) απλό και 

ευανάγνωςτο φωτοαντίγραφο του πτυχίου Νομικισ και γ) δικαιολογθτικά τα οποία πιςτοποιοφν τα 

προςόντα που αναφζρουν οι ενδιαφερόμενοι ςτα βιογραφικά τουσ. Σο πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν 

μεταβολϊν κα αναηθτθκεί αυτεπάγγελτα από τθν Τπθρεςία μασ. Επίςθσ, ςτθν αίτθςθ κα πρζπει να 

αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία του/τθσ ενδιαφερόμενου/θσ τόςο τα ατομικά (ονοματεπϊνυμο, 

πατρϊνυμο, διεφκυνςθ κατοικίασ ςτοιχεία επικοινωνίασ), όςο και τα υπθρεςιακά (αρικμόσ μθτρϊου, 

οργανικι κζςθ, κζςθ υπθρζτθςθσ, ζτθ υπθρεςίασ). 

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

1599/1986 (Α’ 75), τθν ζννοια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Ψευδισ διλωςθ ςυνεπάγεται κυρϊςεισ που 

προβλζπονται από τθν παρ. 6 του άρκρου 22 του παραπάνω νόμου, όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν 

παράγραφο 13 του άρκρου 2 του Ν. 2479/1997. 

 

Η παροφςα πρόςκλθςθ αφορά ςτθν κάλυψθ ζξι (6) κενϊν κζςεων, εκπαιδευτικϊν ι διοικθτικϊν 

υπαλλιλων, ςτο Γραφείο Νομικισ Τποςτιριξθσ τθσ Αυτοτελοφσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικισ, Οικονομικισ και 

Παιδαγωγικισ Τποςτιριξθσ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ ΠΕ και ΔΕ Αν. Μακεδονίασ - Θράκθσ.  
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Η απόςπαςθ προϊςταμζνου/θσ οργανικισ μονάδασ δεν επιτρζπεται (άρκρο 68 παρ. 6 του ν. 

3528/2007).  

Δεν ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι:  

α) είναι ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ και θ κθτεία τουσ λιγει μετά τισ 31-08-2017,  

β) υπθρετοφν ςε κζςεισ με κθτεία μετά από κρίςεισ, θ οποία λιγει μετά τισ 31-08-2017 ι  

γ) υπθρετοφν με κθτεία ςτα Πρότυπα ι Πειραματικά χολεία. 

δ) 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).  

Αιτιςεισ απόςπαςθσ που τυχόν υποβάλλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτϊςεων δεν κα 

γίνονται δεκτζσ. 

 

Οι Διευκφνςεισ Π.Ε. και Δ.Ε., ςτισ οποίεσ κα υποβλθκοφν αιτιςεισ απόςπαςθσ, αμζςωσ μετά τθ λιξθ 

τθσ προκεςμίασ και πριν τθ διαβίβαςι τουσ, παρακαλοφνται να ενθμερϊςουν ςχετικά τθν Περιφερειακι 

Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Αν. Μακεδονίασ-Θράκθσ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (pdeamthr@sch.gr). 

Παρακαλοφμε να αναρτιςετε τθν παροφςα πρόςκλθςθ ςτθν ιςτοςελίδα των υπθρεςιϊν ςασ και να 

ενθμερϊςετε τουσ διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ ΠΕ [αφορά μόνο ςε αυτοφσ που ανικουν οργανικά και 

υπθρετοφν ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ ΠΕ και ΔΕ Αν. Μακεδονίασ - Θράκθσ ι ςε υπθρεςιακζσ μονάδεσ 

που υπάγονται ςε αυτιν (Διευκφνςεισ ΠΕ και ΔΕ Αν. Μακεδονίασ - Θράκθσ, χολικζσ Μονάδεσ Αν. 

Μακεδονίασ-Θράκθσ)] και τουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΠΕ78- Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν αρμοδιότθτάσ ςασ, 

οι οποίοι κατζχουν τα νόμιμα προςόντα (Πτυχίο Νομικισ ΑΕΙ – Σμιμα Νομικό). 

 
 
           Ο   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΕΡΑΜΑΡΗ 
 
 

                                                                     
ΑΠΟΔΕΚΣΕ 
1. Δ/νςεισ Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Αν. Μακεδονίασ-Θράκθσ  
2. χολικζσ Μονάδεσ  Αν. Μακεδονίασ-Θράκθσ (δια των οικείων Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ) 
3. Διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ ΠΕ τθσ Περ/κισ Δ/νςθσ Εκπ/ςθσ Αν. Μακεδονίασ-Θράκθσ 
(δια των οικείων Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ)  
4. Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Π/κμιασ & Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ  
(παρακαλοφμε να προωκθκεί θ παροφςα ςτισ Δ/νςεισ και ςτισ χολικζσ μονάδεσ ΔΕ αρμοδιότθτάσ ςασ) 
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