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Θέμα: «Ανακοίνωση διορισμού»
Σας γνωρίζουμε ότι με ταυτάριθμη Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε στις 15.12.2017 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο Φ.Ε.Κ. 1337 τ. Γ΄
στις 21.12.2017 (ΑΔΑ: 6Ρ4Κ4653ΠΣ-Σ13), διορίζεσθε ως μόνιμος/η εκπαιδευτικός στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και παρακαλείστε να παρουσιαστείτε από σήμερα 22 Δεκεμβρίου έως
και την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018 στον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της
περιοχής διορισμού σας για να ορκιστείτε και να αναλάβετε υπηρεσία.
Σε περίπτωση που, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, υπηρετείτε ως προσωρινός
αναπληρωτής/τρια πλήρους ωραρίου σε σχολικές μονάδες της δημόσιας εκπαίδευσης, δύνασθε να
παραμείνετε στη θέση στην οποία έχετε ήδη προσληφθεί έως τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού
έτους, κατά τα οριζόμενα στην ίδια Υ.Α..
Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 5 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-05-2010) θα είστε σε
δοκιμαστική υπηρεσία για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού σας
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που δεν προσέλθετε να αναλάβετε υπηρεσία εντός
της ορισμένης προθεσμίας ο διορισμός σας θα ανακληθεί.
Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη διάθεση των οποίων τίθενται οι
διοριζόμενοι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται όπως αναζητήσουν τα δικαιολογητικά (αποδεικτικά
τυπικών προσόντων) που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. 202284/Ε2/21-11-2017 (ΑΔΑ:
7ΚΝΡ4653ΠΣ-ΤΔΜ) πρόσκλησης, από την αντίστοιχη Διεύθυνση υποβολής αίτησης για μόνιμο
διορισμό, προκειμένου να προβούν σε έλεγχο γνησιότητας αυτών, εντός τριών (3) μηνών από την
δημοσίευση της πράξης διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 20, του
ν.2190/1994, όπως ισχύουν.
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