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Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση Εκπαιδευτικών
κλ.ΠΕ78 κατόχων πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι. ή/και απόσπαση/τοποθέτηση
Διοικητικών Υπαλλήλων κατόχων πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι., για τη στελέχωση του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας»
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α 186) όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 49 και της παρ. 9 του άρθρου 50 του π.δ. 18/2018 (Α
31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 66 και 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (κύρωση με άρθρο
πρώτο ν. 3528/2007 (Α 26), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του
ν.4440/2016 (ΦΕΚ Α 224) και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 1566/85 (Α 167) , όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 29 περ. ε, ζ, η, ια, ιβ,ι δ, ιε, ιστ, ιζ, ιη και κ
του ν.2817/2000 (Α 78), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 1-3 του ν. 2986/2002 (Α 24), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του ν. 3848/2010 (Α 71), όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1143/1981 (ΦΕΚ Α 80) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3328/2005 (ΦΕΚ Α 80).
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9. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 1 του π.δ.182/2004 (ΦΕΚ Α 161) «Αναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) , των Περιφερειακών Υπηρεσιακών
Συμβουλίων Διοικητικού Προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ) και του τρόπου λειτουργίας
αυτών», όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018, άρθρο 36, παρ. 4, εδ. β’ (ΦΕΚ 102 Α)
11. Τις διατάξεις του ν.2817/2000, άρθρο 14, παρ.29, περ. ε΄ (ΦΕΚ 78 Α)
12. Τις διατάξεις του ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α) «Οργάνωση των Περιφερειακών
Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης …»
13. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340 τ.Β΄/1610-2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των
Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
κ.λπ.» και την τροποποίηση της Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α.
(ΦΕΚ 64 τ.Β΄/24-01-2003)
14. Την αριθμ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9-4-2015 Υ.Α. (ΑΔΑ: Ω46Υ465ΦΘ3-905)
«Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης - Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων»
15. Την Αρ.Πρωτ. Φ.350.2/1/32958 /Ε3/27-2-2018 Υ.Α. (ΑΔΑ: 6Π414653ΠΣ7ΕΝ ) « Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ».
16. Την με αριθμ. 96323/Η/24-08-2012 (ΑΔΑ:Β4ΓΤ9-ΓΥ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με την στελέχωση και λειτουργία των Αυτοτελών
Γραφείων Νομικής Υποστήριξης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με το συνημμένο σε αυτή Σχέδιο
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
17. Την υποχρέωση στελέχωσης του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης.
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
1. Τους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών), οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι., και
2. Τους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, καθώς και τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ ειδικότητας ΔΙΟΙΚ (ΠΕ), οι
οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι, και ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ή σε υπηρεσιακές μονάδες αρμοδιότητάς της, οι οποίες υπάγονται σε αυτή (Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) ή
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Δυτικής Ελλάδας),
οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για την τοποθέτησή τους στο οικείο
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης για τρία (3) έτη να υποβάλουν αίτηση απόσπασης/τοποθέτησης, από την 18-7-2018 μέχρι και την 03-8-2018.
Η αίτηση υποβάλλεται στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (Ακτή Δυμαίων 25Α και Σκαγιοπουλείου, 26222, Πάτρα) ή στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας ή Πρωτοβάθμιας
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Εκπαίδευσης, όπου ανήκει οργανικά ή είναι προσωρινά τοποθετημένος ή τελεί σε
διάθεση ο ενδιαφερόμενος(βλ. συνημ. Αίτηση).
Μαζί με την αίτηση (βλ. συνημ. Αίτηση) συνυποβάλλονται και τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Πτυχίο τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι. σε ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου τίτλου
ή του ακριβούς αντιγράφου του. Σε περίπτωση που στο πτυχίο δεν αναγράφεται και αριθμητικώς ο βαθμός του συνυποβάλλεται και σχετικό Πιστοποιητικό Πτυχιούχου ή Βεβαίωση του τμήματος με την ακριβή βαθμολογία. (Σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένος στην ελληνική γλώσσα και συνυποβάλλεται υποχρεωτικά πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για
την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή Πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της
βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων, (ν.
4250/2014, άρθρο 1, Φ.Ε.Κ. Α 74 και σχετικές διατάξεις Α.Σ.Ε.Π.)
β) σύντομο βιογραφικό σημείωμα
γ) δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα αναφερόμενα προσόντα από τους ενδιαφερόμενους στο βιογραφικό τους σε ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου τίτλου ή του
ακριβούς αντιγράφου του αν πρόκειται για δημόσια έγγραφα. Τα ιδιωτικά έγγραφα, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς), υποβάλλονται σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής πρέπει να είναι
επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
-Στην αίτηση αναγράφεται, επίσης, υποχρεωτικά η Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία
ο ενδιαφερόμενος υπηρετεί οργανικά ή είναι προσωρινά τοποθετημένος ή τελεί σε διάθεση καθώς και ένας τουλάχιστον αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας (βλ. συνημ. Αίτηση)
-Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης και στα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά έχουν, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης. Ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται
στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του παραπάνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκε από την
παράγραφο 13 του άρθρο 2 ν. 2479/1997 (Α 67).
Το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών θα αναζητηθεί υπηρεσιακά.
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τις προβλεπόμενες θέσεις
για την αξιολόγησή του λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι κριτήρια και η αποτίμησή τους
(σύμφωνα με την με αριθμ. 96323/Η/24-08-2012 (ΑΔΑ:Β4ΓΤ9-ΓΥ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και το συνημμένο
σε αυτή Σχέδιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος):
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)
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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)
ζ) 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 Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (Μέχρι 50 μόρια ήτοι 1 μόριο ανά ημέρα
επιμόρφωσης).
η) Άσκηση δικηγορίας (5 μόρια για κάθε μήνα).
θ) Προϋπηρεσία σε θέσεις συμβούλου ή ειδικού συνεργάτη σε πολιτικά γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων ή σε θέσεις Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος και άνω (7
μόρια για κάθε μήνα)

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην κάλυψη δύο (2) θέσεων, διοικητικών υπαλλήλων ή
εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 78 (κατόχων πτυχίων Νομικής Σχολής Α.Ε.Ι.), στο Γραφείο
Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
Ενημερώνουμε (επί διοικητικών υπαλλήλων) ότι απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου
που έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας, εάν προηγουμένως δεν έχει γίνει
δεκτή αίτηση απαλλαγής του από τα εν λόγω καθήκοντα. Αν ο αποσπασμένος υπάλληλος επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας, παύει αυτοδικαίως η απόσπαση από
την τοποθέτησή του ως προϊσταμένου. (άρθρο 68 παρ. 9 του ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν.4440/2016 (ΦΕΚ Α 224).
Ενημερώνουμε, επίσης, (επί εκπαιδευτικών) ότι δεν δύναται να αποσπασθούν δυνάμει
της παρούσας Προσκλήσεως :
α) Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν διοριστεί στα δυσπρόσιτα σχολεία του ν. 1143/1981,
καθώς υπηρετούν σε αυτά επί μία τουλάχιστον συνεχή διετία και αποκλείεται για οποιονδήποτε λόγο η αποσπάσή τους από τα σχολεία αυτά κατά τη διάρκεια της διετίας
(άρθρο 41 του ν. 1143/1981 (ΦΕΚ Α 80) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου
21 του ν. 3328/2005,ΦΕΚ Α 80).
β) Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν με θητεία ως στελέχη της εκπαίδευσης, η οποία
δεν έχει λήξει ή δεν έχουν νομίμως απαλλαγεί από την άσκηση των καθηκόντων τους
γ) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία, η οποία δεν έχει λήξει για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων των λόγων ανωτέρας
βίας (άρθρο 48 παρ. 6 του ν. 3966/2011,ΦΕΚ Α 118, όπως ισχύει).
ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης λειτουργεί στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, Ακτή Δυμαίων 25Α και
Σκαγιοπουλείου.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ
-Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης είναι, ιδίως, η νομική υποστήριξη της περιφερειακής διεύθυνσης και όλων των περιφερειακών υπηρεσιών και των μονομελών και συλλογικών οργάνων που υπάγονται σε αυτή σε θέματα λειτουργίας και
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άσκησης αρμοδιοτήτων, σε θέματα πειθαρχικού δικαίου καθώς και η υποβοήθηση του
γραφείου νομοθετικής πρωτοβουλίας (νυν Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που προβλέπεται στα άρθρα
14 και 15 του ν. 4048/2012 (Α` 34), στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
- Η σύνταξη και κατάθεση εκθέσεων απόψεων της διοίκησης στα αρμόδια δικαστήρια
και σε ανεξάρτητες αρχές
- Η παροχή καθαρώς νομικών εργασιών.
- Η επίλυση δύσκολων νομικών προβλημάτων.
- Για τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης κατά τη διατύπωση νομικής γνώμης δεν εφαρμόζονται οι
διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 6 του άρθρου 25 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (κύρωση με άρθρο
πρώτο του ν. 3528/2007 (Α 26) (Υποχρέωση υπακοής στις διαταγές των προϊσταμένων).
- Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ78, κάτοχοι πτυχίου Νομικής Α.Ε.Ι. (πρώην ΠΕ13)
επιτρέπεται να ασκούν και δικηγορία. Ειδικότερα και σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α 186) «Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των γραφείων νομικής υποστήριξης εξασφαλίζεται το συμβατό της άσκησης δικηγορίας των νομικών εκπαιδευτικών που αποσπώνται και η ανεξαρτησία της νομικής γνώμης, η οποία
άλλωστε επιβάλλεται από το διαιϊκό μας σύστημα».
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1) Η απόσπαση των διοικητικών υπάλληλων, οι οποίοι ανήκουν στις Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και
Ηλείας, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(κύρωση με άρθρο πρώτο ν. 3528/2007 (Α 26), όπως σήμερα ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α 186) όπως
ισχύει, ύστερα από γνώμη Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.. Ειδικά για τους οι διοικητικούς υπάλληλους οι οποίοι ανήκουν οργανικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και επιθυμούν να στελεχώσουν το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης αυτής, επειδή δεν
απαιτείται απόσπαση, τοποθετούνται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
2) Το διοικητικό όργανο που αποφασίζει για την απόσπαση των εκπαιδευτικών και
την τοποθέτησή τους στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης είναι ο Περιφερειακός
Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από γνώμη
του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπου ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός ανήκει
οργανικά ή είναι τοποθετημένος προσωρινά ή τελεί σε διάθεση. Το συγκεκριμένο
Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. διατυπώνει τη γνώμη του για την απόσπαση του ενδιαφερόμενου
εκπαιδευτικού, κυρίως για το αν η απόσπασή του μπορεί να δημιουργήσει δυσεπίλυτα προβλήματα στη λειτουργία των εκπαιδευτικών ή υπηρεσιακών μονάδων
όπου ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός ασκεί καθήκοντα. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, δύναται, κατ’εφαρμογή
των παραγράφων 3 και 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (κύρωση με άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999,ΦΕΚ Α 45) να ζητήσει τη γνώμη και του οικείου
Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, οικειοθελώς, για την απόσπαση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
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Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες θα υποβληθούν αιτήσεις απόσπασης, παρακαλούνται να διαβιβάσουν μέσα σε προθεσμία δύο
(2) ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής τις σχετικές αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (Ακτή Δυμαίων 25Α και Σκαγιοπουλείου, 26222, Πάτρα). Μέχρι τη διαβίβαση των σχετικών αιτήσεων με τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά οι Διευθυντές Εκπαίδευσης παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail@dellad.pde.sch.gr).
Παρακαλούμε να αναρτήσετε την παρούσα πρόσκληση στην ιστοσελίδα των υπηρεσιών
σας και να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 και τους διοικητικούς υπαλλήλους αρμοδιότητάς σας, κατόχους πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι..
Ο Περιφερειακός Διευθυντής
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης.
(παρακαλούμε να προωθηθεί η παρούσα στις Διευθύνσεις και Σχολικές μονάδες Δ.Ε. αρμοδιότητάς τους)
2. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.
3. Σχολικές Μονάδες Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας
και Ηλείας (δια των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠ.Π.Ε.Θ.
α. Γενική Δ/νση Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ
β. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τομέων Παιδείας & Θρησκευμάτων-Τμήμα Β΄
2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής-Ι.Ε.Π.
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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΟΣ:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………...……….………...
ΟΝΟΜΑ: ………………….………..……….…….…….
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:………….…..…….………………
Αρ.Δελτ.Ταυτ.:…………………………….…………...
Δ/νση Κατοικίας:……………….….………………….
……………………………………………..………………….
Τηλ. Σταθερό:…………………………………………...
Τηλ.κινητό:………………………….…………………….
Ηλ/ταχυδρ:……………………………….………………..

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ακτή Δυμαίων 25Α και
Σκαγιοπουλείου, 26222, Πάτρα
(Μέσω της Διεύθυνσης ………. Εκπαίδευσης…………………………….. στην οποία υπάγονται
οι ενδιαφερόμενοι)
Παρακαλώ όπως εξετάσετε το αίτημα
Απόσπασης / Τοποθέτησής μου στο Γραφείο
Νομικής Υποστήριξης Περ/κής Δ/νσης Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας.
Συνημμένα υποβάλω:
1. Πτυχίο τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι. .*
2. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα αναφερόμενα προσόντα στο βιογραφικό σημείωμα.
*
Το Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών θα
αναζητηθεί υπηρεσιακώς.

Κλάδος:……………………………………………………….
Βαθμός:………………………………………………………
Αρ.Μητρώου:……………………………………………..
Οργανική Θέση:………………………………………….
Δ/νση Εκπ/σης που ανήκω:…………………………
Θέση υπηρέτησης:………………………………………
Με απόσπαση
Με διάθεση
Έτη υπηρεσίας:…………………………………………..

Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης/τοποθέτησης και στα συνυποβαλλόμενα
δικαιολογητικά έχουν, με βάση τα οριζόμενα στο
άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), την έννοια της
υπεύθυνης δήλωσης.
Ο/ Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ και ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ

ΘΕΜΑ: Αίτημα για
Απόσπαση /τοποθέτηση:
Στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Περ/κής
Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής
Ελλάδας
σύμφωνα με την Α.Π. ………….
Πρόσκληση
………….., …../…. /2018

………………………………………………………………
(Υπογραφή)

*(Σημ. Ο τύπος των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου
τίτλου ή του ακριβούς αντιγράφου του κτλ ορίζονται αναλυτικά στη σελίδα 3 της Προσκλήσεως)
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