
                           
 
    
      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 
Θεσσαλονίκη  07-04-2022 
Αρ. Πρωτ.: 5916 
 
 
             

 

 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 - 
πτυχιούχων Νομικής στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης 
Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 329 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86, Α΄) 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, Α΄)  
3. Τις παρ. 2 και 9 του άρθρου 50 του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31, Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» 
4. Τις διατάξεις της παρ. ε του άρθρου 6 της με αριθμ. 40023/Τ1/12-03-2018 Υπουργικής Απόφασης 

(Β΄ 867)  
5. Τη με αρ. πρωτ. 96323/Η/24-08-2012 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: Β4ΓΤ9-ΓΥ4) σχετικά με την στελέχωση των 
Γραφείων Νομικής Υποστήριξης 

6. Τη με αρ. πρωτ. 6600/06-04-2021 Διαπιστωτική Πράξη με θέμα «Άσκηση Καθηκόντων 
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας» 

7. Την ανάγκη στελέχωσης του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης 
Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

ΚΑΛΟΥΜΕ 

Τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 που είναι κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Νομικής 
Α.Ε.Ι. και επιθυμούν να αποσπαστούν στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης 
Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας για την τριετία από 01-09-2022 έως και 31-08-2025, να 
υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Οι αιτήσεις και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

που ορίζεται από την Παρασκευή 08 Απριλίου 2022 έως την Δευτέρα 18 Απριλίου 2022, ώρα 23:59. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
----- 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ,  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
----- 

 
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 

Τ.Κ. – Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες: Μ.Πασσαλή – Χ.Πουρνάρα 

Τηλέφωνο: 2310 474831 

Ιστοσελίδα: http://kmaked.pde.sch.gr  

e-mail: kmakedpde@sch.gr 

 
 
 
 
 

http://kmaked.pde.sch.gr/
mailto:kmakedpde@sch.gr
ΑΔΑ: 6ΗΣΚ46ΜΤΛΗ-ΛΝ6



Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής εφαρμογής «Φόρμες ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας», στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://formskmaked.sch.gr/site/forms/aitisi_nomikoi 

Η πιστοποίηση των υποψήφιων γίνεται με τη χρήση των  προσωπικών κωδικών τους στο 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. 

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι/ες αναρτούν υποχρεωτικά:  

α) Αντίγραφο πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής 
συνοδευόμενο από την πράξη αναγνώρισής του από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

β)  Σύντομο βιογραφικό σημείωμα  
γ) Δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα προσόντα που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί στα 

βιογραφικά τους 
δ) Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών στο οποίο θα βεβαιώνονται ο συνολικός χρόνος 

εκπαιδευτικής και διδακτικής υπηρεσίας των αιτούντων και η μη ύπαρξη κωλύματος απόσπασης 
(όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω) 

Tο μέγεθος του εκάστοτε ηλεκτρονικού αρχείου που θα αναρτάται δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 5 
ΜΒytes. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά.  

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι: 

• είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει κανονικά ή με παράταση μετά τις 31-08-
2022 

• υπηρετούν σε θέσεις με θητεία, η οποία λήγει μετά τις 31-08-2022 

• είναι αποσπασμένοι και η απόσπασή τους λήγει μετά τις 31-08-2022 

• υπηρετούν με θητεία ή παράταση θητείας στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία 

• είναι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των διατάξεων της παρ. 5α 
του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 
4722/20 (Α΄177) που δεν έχουν υπηρετήσει πέντε (5) έτη σε μονάδες Ε.Α.Ε., εκ των οποίων τα 
δύο στην περιοχή διορισμού τους 

• είναι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 
62 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/20 (Α΄177) 
που δεν έχουν υπηρετήσει για δύο (2) έτη στην περιοχή διορισμού τους 

Παρακαλούμε για την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης όλης της χώρας και για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 αρμοδιότητάς 
τους. 

 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όλης 

της χώρας  

(με την παράκληση να κοινοποιήσουν την 
παρούσα  στις Διευθύνσεις και τις σχολικές 
μονάδες Δ.Ε. αρμοδιότητάς τους) 

2. Διευθύνσεις Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας 

3. Σχολικές μονάδες Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας  
(δια των οικείων Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης) 

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

 
 

Θωμάς Μπαχαράκης 

 

https://formskmaked.sch.gr/site/forms/aitisi_
ΑΔΑ: 6ΗΣΚ46ΜΤΛΗ-ΛΝ6
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