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ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για δημοσίευση ν. 4473/2017  
 

Σας γνωρίζουμε ότι στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε ο νόμος 4473/2017 
(ΦΕΚ 78/τ.Α΄/30-05-2017), στο άρθρο 3 του οποίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με το 
εκπαιδευτικό προσωπικό των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 

Ειδικότερα, στις διατάξεις της παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017 ορίζεται ότι:  

 « 2.α) Το πρώτο εδάφιο και οι περιπτώσεις α’ και β’ της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 
3699/2008 (Α’ 99),  όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4415/ 2016 (Α’159), 
αντικαθίστανται ως εξής: 

«4.α) Όταν δεν καλύπτονται τα κενά με μετάθεση ή διορισμό, μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 16, μπορεί να αποσπώνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις 
υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Τμήματα Ένταξης. 

β) Αν εξακολουθούν να υφίστανται λειτουργικές ανάγκες σε δομές ΕΑΕ, μπορεί να 
τοποθετούνται σε αυτές εκπαιδευτικοί της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους, 
οι οποίοι πληρούν τουλάχιστον μία (1) από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

αα) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης - 
εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που 
εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας 
τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών. 

ββ) Έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους στις ανωτέρω δομές και 
προγράμματα. 

γγ) Είναι γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 

δδ) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων επιμόρφωσης - 
εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που 
εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.». 

β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017. Αποσπάσεις 
εκπαιδευτικών που έχουν διενεργηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν θίγονται.» 
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Παρακαλούμε, όπως οι ανωτέρω διατάξεις ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία 
τοποθετήσεων εκπαιδευτικών, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των δομών Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ αρμοδιότητάς σας, μετά τη διενέργεια των 
αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ. 

 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 
 
 ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ 
 
 
 
 
Εσωτ. διανομή:  
1. Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε.  

                    Τμήμα Γ΄ 
2. Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Δ.Ε.  

                    Τμήμα Γ΄ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ΄ 

της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού A/θμιας Εκπ/σης 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 
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