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Μαροφςι,     5  -  7  - 2017  

Αρ.Πρωτ.  Βαθμόσ Προτερ  

Φ.361.22/ 43 / 113620 /E3 

 

 ΠΡΟ:  1. Περιφερειακζσ Διευθφνςεισ 

                   Εκπαίδευςησ 

                   όλησ τησ χώρασ  

               2. Διευθφνςεισ Πρωτοβάθμιασ  

                   Εκπαίδευςησ 

                   όλησ τησ χώρασ  

               3. Διευθφνςεισ Δευτεροβάθμιασ  

                   Εκπαίδευςησ 

                   όλησ τησ χώρασ  

 

 

 
ΘΕΜΑ: « Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηε ζεηεία ηωλ πξνϊζηακέλωλ δηζέζηωλ θαη 
ηξηζέζηωλ δεκνηηθώλ ζρνιείωλ, ηωλ πξνϊζηακέλωλ δηζέζηωλ θαη ηξηζέζηωλ 
λεπηαγωγείωλ, ηωλ ππνδηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ πξωηνβάζκηαο θαη 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη εξγαζηεξηαθώλ θέληξωλ θαη ηωλ ππεπζύλωλ 
ηνκέωλ  Δ.Κ. » 
 

Με αθνξκή εξωηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ Υπεξεζία καο, ζαο γλωξίδνπκε όηη: 

1. Σύκθωλα κε ην άξζξν 27 ηνπ λ.4327/2015 ( Α΄ 50 ), ε ζεηεία ηωλ 
αλωηέξω ζηειερώλ ιήγεη ηελ 31ε Ινπιίνπ 2017. 

2. Σύκθωλα κε ηελ παξάγξαθν 11 β ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4473/2017 ( Α΄ 
78 ) « ε ζεηεία ηωλ ππεξεηνύληωλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ ( 30 – 5 2017 )  
ζηειερώλ εθπαίδεπζεο, εθηόο ηωλ ζρνιηθώλ ζπκβνύιωλ, ιήγεη, θαηά πεξίπηωζε, κε ηελ 
παξέιεπζε ηεο δηεηνύο ζεηείαο γηα ηελ νπνία νξίζζεθαλ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο ωο άλω 
ζεηείαο εμαθνινπζνύλ λα αζθνύλ ηα θαζήθνληά ηνπο έωο ηελ επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ηωλ 
λέωλ ζηειερώλ ». 

3. Από ην ζπλδπαζκό ηωλ αλωηέξω πξνθύπηεη όηη νη ππεξεηνύληεο 
πξνϊζηάκελνη δηζέζηωλ θαη ηξηζέζηωλ δεκνηηθώλ ζρνιείωλ, πξνϊζηάκελνη δηζέζηωλ 
θαη ηξηζέζηωλ λεπηαγωγείωλ, ππνδηεπζπληέο ζρνιηθώλ κνλάδωλ πξωηνβάζκηαο θαη 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη εξγαζηεξηαθώλ θέληξωλ θαη ππεύζπλνη ηνκέωλ  
Δ.Κ. ζα εμαθνινπζήζνπλ λα αζθνύλ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη κεηά ηελ 31ε Ινπιίνπ 2017 
έωο ηελ επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ηωλ λέωλ ζηειερώλ. 

 
                                                                             Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
 

 

  
                                                                             ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ 

 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Απηνηειέο Τκήκα Σηειερώλ Δθπαίδεπζεο  
Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 
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