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Θέμα: «  Καηάργηζη Γραθείων Πρωηοβάθμιας και Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης » 
 
 Σαο θάλνπκε γλωζηό όηη κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 4027/2011 ( ΦΔΚ 233 η. Α΄) 
θαηαξγνύληαη ηα γξαθεία πξωηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θπζηθήο αγωγήο 
θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Σύκθωλα κε ην άξζξν 32 ηνπ αλωηέξω λόκνπ                      
« Καηαξγνύληαη νη παξαθάηω πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο, πνπ απνηεινύλ απνθεληξωκέλεο 
ππεξεζίεο ζην Υπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ: 
α) Τα γξαθεία πξωηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ είραλ πξνβιεθζεί ζηα 
άξζξα 5 θαη 8 ηνπ λ. 1304/1982 (Α΄ 144), όπωο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
άξζξνπ 56 ηνπ λ.1566/1985 (Α΄ 167). 
β) Τα γξαθεία θπζηθήο αγωγήο πνπ είραλ πξνβιεθζεί ζην άξζξν 9 ηνπ λ. 1304/1982, όπωο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ. 1566/1985, θαη ζηελ παξάγξαθν 1 
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2986/2002 (Α΄ 24). 
γ) Τα γξαθεία επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, όπωο κεηνλνκάζηεθαλ κε ηελ πεξίπηωζε α΄ ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3475/2006 (Α΄ 146), ηα γξαθεία ηερληθήο – 
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ είραλ πξνβιεθζεί ζην πξώην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2043/1992 (Α΄ 79). 
Από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο λόκνπ ηα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηόηεηεο ηωλ 
πξνϊζηακέλωλ ηωλ ππεξεζηώλ κνλάδωλ πνπ θαηαξγνύληαη, αλαηίζεληαη ωο εμήο: 
α) ηωλ πξνϊζηακέλωλ ηωλ γξαθείωλ πξωηνβάζκηαο  θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηνπο 
δηεπζπληέοπξωηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αληίζηνηρα, θαη 
β) ηωλ πξνϊζηακέλωλ ηωλ γξαθείωλ θπζηθήο αγωγήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο 
δηεπζπληέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.» 
 Σπκπιεξωκαηηθά ζαο ππελζπκίδνπκε όηη ζύκθωλα κε ην άξζξν 27 παξ.2 ηνπ 
Ν.3848/2010 ( ΦΔΚ 71 η. Α΄) « Οη ππεξεηνύληεο ζε ζέζεηο πξνϊζηακέλωλ γξαθείωλ 
εθπαίδεπζεο,  επαλέξρνληαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο, ζε ζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ηεο 
ζρνιηθήο κνλάδαο, ζηελ νπνία αλήθαλ νξγαληθά ή ζηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο κεηαηέζεθαλ. Αλ νη 
παξαπάλω ζέζεηο έρνπλ θαηαξγεζεί, ηνπνζεηνύληαη ζε θελέο ζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρνιηθώλ 
κνλάδωλ ηεο πξνηίκεζήο ηνπο κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνύ δηεπζπληή 
εθπαίδεπζεο, ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ αξκόδηνπ ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ.» 
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