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            Προς 

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις                      

Εκπαίδευσης όλης της χώρας  

(με την παράκληση προώθησης της 

παρούσας στις Διευθύνσεις 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

αρμοδιότητάς τους). 

2. Εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ13 

 (Δια μέσου των Διευθύνσεων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)  

(αποστολή με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο) 

 
 

 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ13, που επιθυμούν να ασκήσουν 

καθήκοντα στο γραφείο νομικής υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ167/τ. Α΄/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία 

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.29 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄/14-03-2000). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ. Α΄/13-02-2002) «Οργάνωση των 

Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών και άλλων διατάξεων»  

4. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ. Α΄/19-05-2010) «Αναβάθμιση του 

ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην 

εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» 

ΑΔΑ: Β2ΕΛ9-ΞΞ7



5. Τις διατάξεις του άρθρου 329 παρ. 5 του Ν. 4072/11-04-2012 (ΦΕΚ 86/τ. Α΄/11-04-

2012) 

6. Την αριθμ. πρωτ. 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 Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

7. Το με αριθμ. 146124/Δ2/15-09-2014 έγγραφο του τμήματος Γ’ της Διεύθυνσης 

Προσωπικού Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

 

 

Καλεί 

Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ13, που είναι κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Νομικής 

Α.Ε.Ι. οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης 

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. 

Αιγαίου, για τρία (3) έτη, να υποβάλουν σχετική αίτηση για την πλήρωση μιας (1) 

θέσης, από 17-11-2014  μέχρι και 21-11-2014, στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, όπου υπηρετούν οργανικά ή με προσωρινή τοποθέτηση.  

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται συνημμένα και τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

α) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα και  

β) Απλό και ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο του πτυχίου Νομικής.  

Επίσης, στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται, υποχρεωτικά η Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης στην οποία ο ενδιαφερόμενος υπηρετεί οργανικά ή είναι 

προσωρινά τοποθετημένος.  

Το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την 

Υπηρεσία. 

Μετά την υποβολή των αιτήσεων, οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

διαβιβάζουν τις σχετικές αιτήσεις στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ν. 

Αιγαίου  

Παρακαλούμε για την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα των υπηρεσιών σας και 

για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών ΠΕ13 αρμοδιότητάς σας.  

 

     Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας & Β/θμιας  
                                                         Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου 

 
 
 

                                                           Διονύσιος Μεσσάρης 

ΑΔΑ: Β2ΕΛ9-ΞΞ7
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