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 ΠΡΟ: 1. Περιφερειακζσ Δ/νςεισ  
                  Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπ/ςησ 
              2. Δ/νςεισ Π.Ε. και Δ.Ε. 
 
ΚΟΙΝ:  χολικοί φμβουλοι  
           (Με τη φροντίδα των         
Περιφερειακϊν Δ/νςεων Εκπ/ςησ) 

                                                         
Θέμα: «Διεσκρινίσεις στετικά με την σπηρεσιακή κατάσταση των στολικών σσμβούλων» 
 
 Σε ζπλέρεηα ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ λέσλ ζρνιηθώλ ζπκβνύισλ θαη ηεο απνρώξεζεο 
όζσλ δελ επαλεπηιέρηεθαλ, ην ζέκα ηεο ηήξεζεο ησλ αηνκηθώλ θαθέισλ ηόζν ησλ 
ππεξεηνύλησλ ζπκβνύισλ όζν θαη ησλ απεξρνκέλσλ, δηεπζεηείηαη σο εμήο: 
 

1. Σρνιηθνί ζύκβνπινη πνπ ηνπνζεηήζεθαλ θαη αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα γηα πξώηε θνξά: 
Ο αηνκηθόο ππεξεζηαθόο θάθεινο (κεηξών) ηνπ ζπκβνύινπ δηαηεξείηαη ζηε Γηεύζπλζε 
Δθπαίδεπζεο ηεο νξγαληθήο ηνπ ζέζεο.  Η Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο δηαηεξεί ππνθάθειν κε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, ηα νπνία 
εθδίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ (π.ρ. ρνξήγεζε θαλνληθώλ, αλαξξσηηθώλ 
αδεηώλ, εγθξίζεηο κεηαθηλήζεσλ θιπ) θαη νη ππεξεζίεο δηαηεξνύλ επηθνηλσλία κεηαμύ 
ηνπο γηα ηελ ελεκέξσζε ηόζν ηνπ αηνκηθνύ ππεξεζηαθνύ θαθέινπ όζν θαη ηνπ 
πξνζσξηλνύ. 
 

2. Σρνιηθνί ζύκβνπινη πνπ επαλεπηιέρηεθαλ θαη ηνπνζεηήζεθαλ: 
Οη ζύκβνπινη πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί κεηαμύ 9-8-2007  θαη 18-5-2010 ζε θελή ή 
θελνύκελε ζέζε ζρνιηθνύ ζπκβνύινπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξντζρύζαληνο 
ζεζκηθνύ πιαηζίνπ (Ν. 3467/2006) θαη έρνπλ ράζεη ηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε, 
ηνπνζεηνύληαη από ην νηθείν Π.Υ.Σ.Π.Δ. / Π.Υ.Σ.Γ.Δ. ζε θελή ζέζε ζρνιείνπ ηεο 
πξνηίκεζήο ηνπο.  Δάλ δελ ππάξρεη θελή ζέζε ζε ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ηεο πξνηίκεζήο 
ηνπο, ηνπνζεηνύληαη, κε απόθαζε ηεο Υπνπξγνύ Παηδείαο Γ.Β.Μ.Θ. ζε εηδηθή πξνο 
ηνύην ζπληζηώκελε ζέζε ζε έλα από ηξία ζρνιεία κηαο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο, 
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ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1966/1991.  Μεηά ηε 
δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ζε νξγαληθή ζέζε, νη αηνκηθνί ππεξεζηαθνί θάθεινη ησλ 
ζπκβνύισλ ηεο πεξίπησζεο απηήο, ηεξνύληαη ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηε 
παξάγξαθν 1. 
Οη ζύκβνπινη πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί ζε θελνύκελεο ζέζεηο ζρνιηθώλ ζπκβνύισλ κεηά 
ηελ ηζρύ ηνπ Ν. 3848/2010, δειαδή κεηά ηηο 19-5-2010, δηαηεξνύλ ηελ νξγαληθή ηνπο 
ζέζε θαη σο εθ ηνύηνπ, νη αηνκηθνί ππεξεζηαθνί ηνπο θάθεινη ηεξνύληαη επίζεο ζύκθσλα 
κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 1. 
 

3. Απεξρόκελνη ζρνιηθνί ζύκβνπινη: 
Οη ζύκβνπινη πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί κεηαμύ 9-8-2007  θαη 18-5-2010 ζε θελή ή 
θελνύκελε ζέζε ζρνιηθνύ ζπκβνύινπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξντζρύζαληνο 
ζεζκηθνύ πιαηζίνπ (Ν. 3467/2006) θαη έρνπλ ράζεη ηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε, 
επαλέξρνληαη ζηα δηδαθηηθά ηνπο θαζήθνληα θαη ηνπνζεηνύληαη από ην νηθείν Π.Υ.Σ.Π.Δ / 
Π.Υ.Σ.Γ.Δ. ζε θελή ζέζε ζρνιείνπ ηεο πξνηίκεζήο ηνπο.  Δάλ δελ ππάξρεη θελή ζέζε ζε 
ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ηεο πξνηίκεζήο ηνπο, ηνπνζεηνύληαη, κε απόθαζε ηεο Υπνπξγνύ 
Παηδείαο Γ.Β.Μ.Θ. ζε εηδηθή πξνο ηνύην ζπληζηώκελε ζέζε ζε έλα από ηξία ζρνιεία κηαο 
εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 
1966/1991.   Μεηά ηε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ζε νξγαληθή ζέζε, νη Πεξηθεξεηαθέο 
Γηεπζύλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα 
επηζηξέςνπλ ηνπο αηνκηθνύο ππεξεζηαθνύο θαθέινπο ησλ απεξρνκέλσλ ζπκβνύισλ 
ζηηο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο.  
Οη ζύκβνπινη πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί ζε θελνύκελεο ζέζεηο ζρνιηθώλ ζπκβνύισλ κεηά 
ηελ ηζρύ ηνπ Ν. 3848/2010, δειαδή κεηά ηηο 19-5-2010, δηαηεξνύλ ηελ νξγαληθή ηνπο 
ζέζε θαη σο εθ ηνύηνπ, νη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα επηζηξέςνπλ ηνπο αηνκηθνύο ππεξεζηαθνύο θαθέινπο ησλ 
απεξρνκέλσλ ζπκβνύισλ ζηηο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο.  
 

4. Σρεηηθά κε ηελ σο άλσ δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ησλ ζρνιηθώλ ζπκβνύισλ ζε θελέο ή 
πξνζσπνπαγείο ζέζεηο, δηεπθξηλίδνπκε ηα εμήο:  
 α) Οη αηηήζεηο ηνπνζέηεζεο ζα ππνβιεζνύλ ζηηο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο πνπ αλήθαλ 

νξγαληθά πξηλ ηελ ζεηεία ηνπο. Σηηο Γηεπζύλζεηο απηέο ζα πξέπεη θαη λα επαλέιζνπλ κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπνζέηεζήο ηνπο θαη λα ηεζνύλ ζηε δηάζεζε ηνπ 
Π.Υ.Σ.Π.Δ/Π.Υ.Σ.Γ.Δ.. 

 β) Δάλ νη πξνηηκήζεηο πνπ ζα πεξηιάβνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο αθνξνύλ ζηελ αλσηέξσ  
Γηεύζπλζε ζα πξέπεη: 

 αλ ππάξρεη νξγαληθό θελό λα ηνπνζεηεζνύλ κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ 
Π.Υ.Σ.Π.Δ/Π.Υ.Σ.Γ.Δ. θαη  

 εάλ δελ πθίζηαηαη νξγαληθό θελό νη αηηήζεηο λα δηαβηβαζηνύλ ςτισ αρμόδιεσ 
Διευθφνςεισ Προςωπικοφ Πρωτοβάθμιασ ή Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ –Σμήματα Γ’ 
αντίςτοιχα– τησ Κ.Τ. του ΤΠΔΒΜΘ κε βεβαίσζε κε ύπαξμεο νξγαληθήο ζέζεο γηα 

πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 
 γ) Σην ΥΠΓΒΜΘ ζα δηαβηβάδνληαη επίζεο όιεο νη αηηήζεηο ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 

πξνηηκήζεηο αλαθέξνληαη ζε άιιν Π.Υ.Σ.Π.Δ/Π.Υ.Σ.Γ.Δ.. 
 
 
        Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 
 
 
     ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΥΡΙΣΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ 
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1. Γξαθείν Υθππνπξγνύ  
2. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα 

3. Γ/λζε Πξνζσπηθνύ Π.Δ., Τκήκαηα Β’, Γ’ & Δ’ 
4. Γ/λζε Πξνζσπηθνύ Γ.Δ., Τκήκαηα Β’, Γ’ & Γ’  
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