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ΘΕΜΑ: Ενημέρωζη ενεργειών εν όψει εθαρμογής ηοσ νέοσ Οργανιζμού 

 
Κε Τποςπγέ, 

 ε ζςνέσεια ηηρ εγκςκλίος ζαρ 1731/Τ1/26-02-2018 και επειδή έσοςμε γίνει  αποδέκηερ 
εκαηονηάδυν επυηημάηυν και απίθανυν ζεναπίυν, πος εάν εθαπμοζηούν θα έσοςν 
καηαζηπαηηγήζει ηη νομιμόηηηα, από ηην ππώηη ημέπα ςλοποίηζηρ ηος νέος Οπγανιζμού,   
παπακαλούμε για ηην έκδοζη νέαρ εγκςκλίος ζαρ, με ηην οποία θα διεςκπινιζηούν πεπαιηέπυ,ηα 
κάηυθι: 

 Ύζηεπα από  ηην έκδοζη ηος νέος Οπγανιζμού ηος Τποςπγείος Παιδείαρ (ΠΓ18/23-02-
2018), θα ςπάπξοςν μεηαβαηικές ηοποθεηήζεις προϊζηαμένων όλυν ηυν επιπέδυν, ζύμθυνα 
με ηο άπθπο 18 ηος Ν. 4492/2017.Διδικά για ηιρ Πεπιθεπειακέρ Τπηπεζίερ: 

 Μεηά ηιρ Τποςπγικέρ Αποθάζειρ ηοποθέηηζηρ ηυν Πεπιθεπειακών Γιεςθςνηών, ηυν 
Γιεςθςνηών Δκπαίδεςζηρ και ηυν Πποφζηαμένυν Δπιζηημονικήρ και Παιδαγυγικήρ 
Καθοδήγηζηρ, θα ακολοςθήζει  η Τποςπγική Απόθαζη ηοποθέηηζηρ ηυν Πποφζηαμένυν ηυν 
Αςηοηελών Γιεςθύνζευν Γιοικηηικήρ, Οικονομικήρ και Παιδαγυγικήρ Τποζηήπιξηρ. 

 Οι Πεπιθεπειακοί Γιεςθςνηέρ Δκπαίδεςζηρ θα ηοποθεηήζοςν ζηιρ οπγανικέρ μονάδερ ηόζο 
ηηρ οικείαρ Πεπιθεπειακήρ Γιεύθςνζηρ όζο και ηυν Γιεςθύνζευν Δκπαίδεςζηρ απμοδιόηηηάρ 
ηοςρ, ηοςρ  Πποφζηαμένοςρ ηυν επιμέποςρ Σμημάηυν. 

 Για ηα ημήμαηα ζηα οποία ζύμθυνα με ηην κείμενη νομοθεζία πποΐζηανηαι εκπαιδεςηικοί, 
δηλαδή ηυν εκπαιδεςηικών θεμάηυν, δεν ςπάπσει καμία αλλαγή, διόηι διαηηπούνηαι ηα ίδια και θα 
επαναηοποθεηηθούν οι ζςνάδελθοι εκπαιδεςηικοί πος είσαν επιλεγεί ζε αςηέρ ηιρ θέζειρ με 
θηηεία. 

 Για ηα ςπόλοιπα ημήμαηα, ζηα οποία πποΐζηανηαι διοικηηικοί ςπάλληλοι (ζύμθυνα με ηην 
κείμενη νομοθεζία) και επειδή ζηο νέο Οπγανιζμό πποβλέπονηαι πεπιζζόηεπερ θέζειρ εςθύνηρ 
από ηιρ ςπάπσοςζερ,  θα ππέπει να ηηπηθούν οι διαηάξειρ ηηρ παπ. 1γ ηος άπθπος 18 ηος 
ν.4492/2017. 

Δπίζηρ ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 3β ηος άπθπος 18, επειδή πποέκςταν 
πεπιζζόηεπερ διάδοσερ οπγανικέρ μονάδερ, οι ςπηπεηούνηερ  πποφζηάμενοι ηοποθεηούνηαι καη’ 
επιλογήν ηοςρ ζε μία από αςηέρ. 

Για ηοςρ ςπαλλήλοςρ, οι Πεπιθεπειακοί Γιεςθςνηέρ Δκπαίδεςζηρ θα ππέπει να εκδώζοςν 
αποθάζειρ ηοποθέηηζήρ ηοςρ ζηιρ ζςγκεκπιμένερ ςπηπεζίερ - θέζειρ ζηο νομό, ζηιρ οποίερ ήδη 
ςπηπεηούν οπγανικά, δηλαδή ζηιρ Γιεςθύνζειρ και ζηα ζσολεία. 

Για ηην καηανομή ηυν θέζευν πποζυπικού ανά καηηγοπία, κλάδο και ειδικόηηηα  ζηιρ 
οπγανικέρ μονάδερ ηυν Γιεςθύνζευν (δηλαδή ζηα ημήμαηα)  θα ππέπει να γίνει ειζήγηζη ηυν 
Γιεςθςνηών και να εκδώζει απόθαζη ο Πεπιθεπειακόρ Γιεςθςνηήρ (παπ. 4 άπθπο 54 ηος ν. 
4178/2017). 

Για  ηην ηοποθέηηζη ηυν ςπαλλήλυν ζηα ημήμαηα, λόγυ έλλειτηρ Γενικήρ Γιεύθςνζηρ και 
Γιεύθςνζηρ ςπηπεζιών πποζυπικού(άπ. 54, παπ. 4, ηος ν. 4178/2017) ηην απόθαζη θα εκδώζει 
ο Πεπιθεπειακόρ Γιεςθςνηήρ. Ωζηόζο, εξαιηίαρ ηυν ιδιαιηεποηήηυν πος αποππέοςν από ηο μεγάλο 
απιθμό ηυν οπγανικών μονάδυν και ηην έλλειτη γνώζηρ για ηην ιζσύοςζα καηανομή καθηκόνηυν 
ζηοςρ ςπηπεηούνηερ ςπαλλήλοςρ, είναι αναγκαίο η απόθαζη να βαζιζηεί ζε ειζήγηζη ηυν 
οικείυν Γιεςθςνηών Π.Δ., Γ.Δ. και Αςηοηελών Γιεςθύνζευν. 



 
Δςσαπιζηούμε για ηην ζςνεπγαζία. 
 
 Για ηο Γ.. 
   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                  Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
ΑΒΒΑ ΦΩΣΙΑΓΗ                                          ΔΛΙΝΑ ΜΑΡΙΝΙΓΗ 


