
 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΟ ΕΡΩΣΗΜΑ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑ/ΒΟΙΩΣΙΑ 

 

Σε απάντηςη του από 12/12/2014 ερωτήματοσ του Συλλόγου 

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Περιφέρειασ Λιβαδείασ/ Βοιωτίασ 

αναφορικά με το υπ’ αριθμόν 16024/4-12-2014 έγγραφο τησ Δ/νςησ  Π.Ε. 

Βοιωτίασ με θέμα «Καταγραφό του ςχολικού χώρου των ςχολικών μονϊδων 

(Δημοτικών-Νηπιαγωγεύον) τησ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ Βοιωτύασ» λεκτέα τα 

κάτωθι:  

1) Σύμφωνα με το άρθρο 75 του νόμου 3463/2006, όπωσ τροποποιήθηκε 

με τισ διατάξεισ του νόμου 3852/2010 προβλέπεται: 

 «Ι. Οι δημοτικϋσ και οι Κοινοτικϋσ αρχϋσ διευθύνουν και ρυθμύζουν όλεσ 

τισ τοπικϋσ υποθϋςεισ, ςύμφωνα με τισ αρχϋσ τησ επικουρικότητασ και τησ 

εγγύτητασ, με ςτόχο την προςταςύα, την ανϊπτυξη και τη ςυνεχό βελτύωςη των 

ςυμφερόντων και τησ ποιότητασ ζωόσ τησ τοπικόσ κοινωνύασ. Οι Αρμοδιότητεσ 

των Δόμων και Κοινοτότων αφορούν, κυρύωσ, τουσ τομεύσ: α) Ανϊπτυξησ, ςτον 

οπούο περιλαμβϊνεται, ιδύωσ: 1. Η προςταςύα, η αξιοπούηςη και η εκμετϊλλευςη 

των τοπικών φυςικών πόρων και περιοχών, των ιαματικών πηγών και των 

όπιων ό ανανεώςιμων μορφών ενϋργειασ, καθώσ και η καταςκευό, ςυντόρηςη 

και Διαχεύριςη των ςχετικών ϋργων και εγκαταςτϊςεων, ςύμφωνα με την 

κεύμενη νομοθεςύα. … 1. Η καταςκευό, διαχεύριςη και βελτύωςη των 

υλικοτεχνικών υποδομών του  εθνικού ςυςτόματοσ τησ πρωτοβϊθμιασ και 

δευτεροβϊθμιασ Παιδεύασ και  ιδιαύτερα η ςυντόρηςη, η καθαριότητα και η 

φύλαξη των ςχολικών κτιρύων» 

 Σύμφωνα με τα άρθρα 14 επ. τησ υπ’ αριθμόν 

Αριθ.Φ.353.1/324/105657/Δ1 Υπουργικήσ απόφαςησ «Καθοριςμόσ των 

ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προΰςταμένων των 

περιφερειακών υπηρεςιών πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ, 



των διευθυντών και υποδιευθυντών των ςχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των 

ςυλλόγων των διδαςκόντων, προβλέπονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι 

αρμοδιότητεσ των Διευθυντών Εκπαίδευςησ ωσ εξήσ:  

«Άρθρο 14 -Έργο των Διευθυντών Εκπαίδευςησ 1. Οι Διευθυντϋσ τησ 

Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ ϋχουν τη γενικό ευθύνη τησ 

διούκηςησ και του ελϋγχου λειτουργύασ των ςχολικών μονϊδων τησ περιοχόσ 

ευθύνησ τουσ. 2. Εποπτεύουν, ελϋγχουν, ςυντονύζουν και καθοδηγούν τη 

λειτουργύα των Γραφεύων Εκπαύδευςησ, των Γραφεύων Σεχνικόσ Επαγγελματικόσ 

Εκπαύδευςησ και Υυςικόσ Αγωγόσ, καθώσ και τη λειτουργύα των ςχολικών 

μονϊδων τησ ευθύνησ τουσ. 3. υμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα τησ αξιολόγηςησ, όπωσ 

ορύζεται από την κεύμενη νομοθεςύα. 4. Εύναι διοικητικού και πειθαρχικού 

προώςτϊμενοι των Προώςταμϋνων Γραφεύων και των εκπαιδευτικών και 

διοικητικών υπαλλόλων, που υπϊγονται ςτη Διεύθυνςη Εκπαύδευςησ. 5. Μετϋχουν 

ςτα Περιφερειακϊ Τπηρεςιακϊ υμβούλια και ςτισ νομαρχιακϋσ επιτροπϋσ και 

ςυγκροτούν όλεσ τισ προβλεπόμενεσ επιτροπϋσ εξετϊςεων και παρακολούθηςησ 

ςυντονιςμού διδακτϋασ ύλησ. 6. Παρϋχουν οδηγύεσ ςτουσ Διευθυντϋσ των 

ςχολικών μονϊδων ςχετικϊ με τη διούκηςη και λειτουργύα των ςχολεύων. 

Αναλαμβϊνουν πρωτοβουλύεσ για καινοτόμεσ δρϊςεισ και αξιοπούηςη των νϋων 

τεχνολογιών ςτην εκπαύδευςη, αντιμετωπύζουν ενδεχόμενα κρύςιμα προβλόματα, 

επιλύουν διαφορϋσ, ςυμβϊλλουν ςτη ςύνθεςη ιδεών και απόψεων και αύρουν 

αμφιβολύεσ και αμφιςβητόςεισ. 7. Ενεργούν γενικότερα με γνώμονα την αρχό ότι η 

διούκηςη τησ Εκπαύδευςησ πρϋπει να αςκεύται όχι μόνο με την εφαρμογό νομικών 

διατϊξεων και επιςτημονικών αρχών αλλϊ και με την αντύληψη τησ υποχρϋωςησ 

για την εξυπηρϋτηςη των πολιτών και τησ κοινωνύασ. Άρθρο 15 -Γενικά 

καθήκοντα και αρμοδιότητεσ των Διευθυντών Εκπαίδευςησ 1. Οι 

Διευθυντϋσ Εκπαύδευςησ διαχειρύζονται ςτον τομϋα τησ ευθύνησ τουσ την 

εκπαιδευτικό πολιτικό και υποςτηρύζουν από διοικητικό ϊποψη την εφαρμογό 

των εκπαιδευτικών καινοτομιών οι οπούεσ ειςϊγονται ςτην εκπαύδευςη. 

Υροντύζουν ώςτε να γύνεται κατανοητό το περιεχόμενο των καινοτομιών για την 

αποτελεςματικότερη εφαρμογό τουσ. 2. Ειδικότερα οι Διευθυντϋσ Εκπαύδευςησ: α. 

Αςκούν τη διούκηςη, εποπτεύουν, καθοδηγούν και ςυντονύζουν το ϋργο των 

Γραφεύων Εκπαύδευςησ, των Γραφεύων Σεχνικόσ Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ 

και Γραφεύων Υυςικόσ Αγωγόσ, των ςχολικών μονϊδων, καθώσ και των 



εκπαιδευτικών τησ περιφϋρειϊσ τουσ. β. Ενημερώνουν τουσ Προώςταμϋνουσ των 

Γραφεύων τησ περιφϋρειϊσ τουσ, καθώσ και τουσ Διευθυντϋσ των ςχολικών 

μονϊδων τησ αρμοδιότητϊσ τουσ για θϋματα που ςχετύζονται με τη διούκηςη, την 

οργϊνωςη του εκπαιδευτικού ϋργου και την αποτελεςματικό λειτουργύα των 

ςχολικών μονϊδων γ. Εύναι διοικητικού και πειθαρχικού προώςτϊμενοι των 

Προώςταμϋνων των Γραφεύων Εκπαύδευςησ, των Διευθυντών, ςχολικών μονϊδων 

των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλόλων τησ περιφϋρειασ ευθύνησ 

τουσ. Δύνανται να αςκόςουν πειθαρχικό δικαιοδοςύα και να διατϊξουν πειθαρχικό 

διαδικαςύα επύ όλων των εκπαιδευτικών τησ Διεύθυνςησ Εκπαύδευςησ. δ. 

Μετϋχουν ςτη διαδικαςύα αξιολόγηςησ ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα. ε. 

Οργανώνουν και εποπτεύουν τα προγρϊμματα τησ Πρόςθετησ Διδακτικόσ 

τόριξησ, τησ Ενιςχυτικόσ Διδαςκαλύασ, τησ εκπαύδευςησ των παλιννοςτούντων 

και αλλοδαπών μαθητών καθώσ και όλων των καινοτόμων δρϊςεων οι οπούεσ 

εφαρμόζονται ςτην εκπαύδευςη, ςε ςυνεργαςύα με τουσ χολικούσ υμβούλουσ και 

τουσ Διευθυντϋσ των ςχολικών μονϊδων. ςτ. Ειςηγούνται αρμοδύωσ την ύδρυςη, 

την προαγωγό, τη ςυγχώνευςη, τη μεταφορϊ, τη μετονομαςύα, τη μετατροπό, την 

κατϊργηςη ό τον υποβιβαςμό των ςχολικών μονϊδων καθώσ και την προςθόκη 

νϋων τομϋων και ειδικοτότων ςτα Σ.Ε.Ε. ζ. υςκϋπτονται όποτε κρύνουν αναγκαύο, 

με τουσ Προώςταμϋνουσ Γραφεύων τησ αρμοδιότητϊσ τουσ για θϋματα διούκηςησ, 

οργϊνωςησ και λειτουργύασ των ςχολικών μονϊδων με ςκοπό τη βελτύωςη 

ςυνθηκών τησ παρεχόμενησ εκπαύδευςησ και την αντιμετώπιςη ενδεχομϋνων 

προβλημϊτων. η. υςκϋπτονται με εκπροςώπουσ των υλλόγων ό Ενώςεων των 

Εκπαιδευτικών, των Οργανιςμών Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ, των υλλόγων, 

Ενώςεων και Ομοςπονδιών των Γονϋων για την αντιμετώπιςη προβλημϊτων 

ςχετικών με την εκπαύδευςη. θ. Ενημερώνουν τον Περιφερειακό Διευθυντό 

Εκπαύδευςησ για όςα ςοβαρϊ προβλόματα διαταρϊςςουν τη λειτουργύα των 

ςχολικών μονϊδων και ειςηγούνται τα αναγκαύα μϋτρα για την αντιμετώπιςό 

τουσ. ι. υντϊςςουν ετόςια ϋκθεςη ςτο τϋλοσ κϊθε διδακτικού ϋτουσ αναφορικϊ με 

τισ δραςτηριότητεσ τησ Διεύθυνςησ Εκπαύδευςησ, την κατϊςταςη των ςχολεύων, 

τισ ανϊγκεσ των ςχολικών μονϊδων και προτεύνουν τα αναγκαύα μϋτρα. Σην 

ϋκθεςη υποβϊλλουν ςτον οικεύο Περιφερειακό Διευθυντό Εκπαύδευςησ. ια. 

υμμετϋχουν ςτα υπηρεςιακϊ ςυμβούλια, όπωσ η κεύμενη νομοθεςύα προβλϋπει. 

Έχουν την ευθύνη τησ εκτϋλεςησ των πειθαρχικών αποφϊςεων των οικεύων 



Τπηρεςιακών υμβουλύων, εκτόσ από εκεύνεσ που επιβϊλλουν την πειθαρχικό 

ποινό τησ οριςτικόσ παύςησ. ιβ. υντονύζουν τη δρϊςη των Προώςταμϋνων των 

Γραφεύων για την αντιμετώπιςη ϋκτακτων αναγκών ςτο πλαύςιο του πολιτικού 

ςχεδιαςμού. ιγ. Αςκούν διούκηςη ςτισ αποκεντρωμϋνεσ υπηρεςύεσ οι οπούεσ 

ανόκουν ςτην οικεύα Διεύθυνςη Εκπαύδευςησ των Νομών ό Νομαρχιών, δηλαδό 

τουσ υμβουλευτικούσ ταθμούσ Νϋων (..Ν), τα Κϋντρα υμβουλευτικόσ 

Προςανατολιςμού (ΚΕ.Τ.Π), τα Γραφεύα χολικού Επαγγελματικού 

Προςανατολιςμού (.Ε.Π.), τα Εργαςτηριακϊ Κϋντρα Υυςικών Επιςτημών 

(Ε.Κ.Υ.Ε.) και τα Κϋντρα Πληροφορικόσ και Νϋων Σεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Σ), εύναι 

πειθαρχικού προώςτϊμενοι των Προώςταμϋνων αυτών και του προςωπικού τουσ 

και ειςηγούνται τη ςτελϋχωςό τουσ με απόςπαςη εκπαιδευτικών, καθώσ και την 

ανϊκληςη τησ απόςπαςησ αυτών. Άρθρο 16 -Καθήκοντα και αρμοδιότητεσ 

των Διευθυντών Εκπαίδευςησ ςχετικά με τισ εξετάςεισ 1. Οι Διευθυντϋσ 

Εκπαύδευςησ υγκροτούν τη Νομαρχιακό Επιτροπό των εξετϊςεων Ενιαύων 

Λυκεύων, την επιτροπό των επαναληπτικών εξετϊςεων για τουσ δικαιολογημϋνα 

απόντεσ, την επιτροπό αναβαθμολόγηςησ για τα μαθόματα των Ενιαύων Λυκεύων 

τα οπούα εξετϊζονται ςε επύπεδο ςχολικόσ μονϊδασ και την επιτροπό 

αναβαθμολόγηςησ για τα μαθόματα Γυμναςύου. 2. τισ Διευθύνςεισ ςτισ οπούεσ 

δεν υπϊρχει Γραφεύο Σεχνικόσ Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ ςυγκροτούν τισ 

παραπϊνω επιτροπϋσ για τα ΣΕΕ καθώσ και τισ επιτροπϋσ για τισ εξετϊςεισ Β΄ 

κύκλου των Σ.Ε.Ε. 3. υγκροτούν τισ Λυκειακϋσ Επιτροπϋσ των εξετϊςεων για τα 

πανελλαδικώσ εξεταζόμενα μαθόματα των δημοςύων και ιδιωτικών ςχολικών 

μονϊδων και ορύζουν τισ ομϊδεσ επιτηρητών. 4. Ειςηγούνται ςτην Περιφερειακό 

Διεύθυνςη Εκπαύδευςησ τον οριςμό των διδακτηρύων τα οπούα θα 

χρηςιμοποιηθούν ωσ βαθμολογικϊ κϋντρα ςτην περιοχό ευθύνησ τουσ. 5. 

υνεργϊζονται με τουσ Προώςταμϋνουσ των Γραφεύων ςτη διαμόρφωςη τησ 

πρόταςησ των χολικών υμβούλων για τη ςυμμετοχό των εκπαιδευτικών ςτην 

Κεντρικό Επιτροπό των Εξετϊςεων (Κ.Ε.Ε.). 6. υγκροτούν την επιτροπό για τισ 

εξετϊςεισ ενηλύκων, προκειμϋνου να αποκτόςουν απολυτόριο Δημοτικού ςχολεύου. 

7. Εποπτεύουν τισ εξετϊςεισ που διεξϊγονται ςτην εκπαιδευτικό τουσ περιφϋρεια 

από το Α..Ε.Π. για την πρόςληψη υπαλλόλων ςτο Δημόςιο. 8. Μεριμνούν για τη 

φύλαξη των γραπτών δοκιμύων των παραπϊνω εξετϊςεων, καθώσ και των 

γραπτών δοκιμύων των προαγωγικών και απολυτηρύων εξετϊςεων των Ενιαύων 



Λυκεύων και των Σ.Ε.Ε. ςτα μαθόματα που εξετϊζονται με κοινϊ θϋματα. Άρθρο 

17 -Αρμοδιότητεσ των Διευθυντών Εκπαίδευςησ ςχετικέσ με τουσ πίνακεσ 

των Διευθυντών Υποδιευθυντών των ςχολικών μονάδων και άλλα ςυναφή 

θέματα. 1. Οι Διευθυντϋσ Εκπαύδευςησ προβαύνουν ςτο διαχωριςμό των ςχολεύων 

τησ Διεύθυνςησ ςε περιοχϋσ τοποθϋτηςησ των Διευθυντών των ςχολικών 

μονϊδων και .Ε.Κ., ύςτερα από ειςόγηςη των αρμοδύων Τπηρεςιακών 

υμβουλύων. 2. Προκηρύςςουν την κατϊρτιςη αξιολογικού πύνακα επιλογόσ 

Διευθυντών των ςχολικών μονϊδων και .Ε.Κ. καθώσ και των Προώςταμϋνων 

Εκπαιδευτικών Θεμϊτων. 3. Προκηρύςςουν την κατϊρτιςη πινϊκων των 

Τποδιευθυντών ςχολικών μονϊδων και .Ε.Κ. καθώσ και των υπευθύνων τομϋων. 

4. Κυρώνουν τουσ πύνακεσ των Τποδιευθυντών των ςχολικών μονϊδων και .Ε.Κ. 

καθώσ και των υπευθύνων τομϋων και, ύςτερα από πρόταςη των οικεύων 

Τπηρεςιακών υμβουλύων, διενεργούν την τοποθϋτηςό τουσ ςτα ςχολεύα. 5. 

Ορύζουν, ύςτερα από ειςόγηςη του οικεύου Τπηρεςιακού υμβουλύου, τουσ 

αναπληρωτϋσ των Διευθυντών των ςχολικών μονϊδων για τισ οπούεσ δεν 

προβλϋπεται Τποδιευθυντόσ. 6. Ορύζουν, ύςτερα από ειςόγηςη του αρμοδύου 

Τπηρεςιακού υμβουλύου, τον προςωρινό αναπληρωτό Διευθυντό, όταν δεν 

υπϊρχει, κωλύεται ό απουςιϊζει ο Διευθυντόσ και δεν υπϊρχει Τποδιευθυντόσ. 7. 

Ορύζουν τουσ Προώςταμϋνουσ των Μονοθϋςιων, των Διθϋςιων και Σριθϋςιων 

Δημοτικών ςχολεύων και τουσ προώςταμϋνουσ Νηπιαγωγεύων ύςτερα από 

πρόταςη των οικεύων Τπηρεςιακών υμβουλύων. 8. Τποβϊλλουν για εκτϋλεςη 

ςτην Περιφερειακό Διεύθυνςη Εκπαύδευςησ τισ προτϊςεισ των οικεύων 

Τπηρεςιακών υμβουλύων που αφορούν τισ μεταθϋςεισ των εκπαιδευτικών ςτην 

περιοχό τησ Διεύθυνςησ από ϊλλα ΠΤΔΕ ό ΠΤΠΕ, από ςχολεύο ςε ϊλλο ςχολεύο 

τησ ύδιασ περιοχόσ ό αυτών οι οπούοι επιςτρϋφουν από το εξωτερικό. 9. 

Τποβϊλλουν για κύρωςη ςτην Περιφερειακό Διεύθυνςη Εκπαύδευςησ τουσ 

αξιολογικούσ πύνακεσ επιλογόσ των Διευθυντών των χολικών Μονϊδων και 

.Ε.Κ.. 10. Εκδύδουν τισ πρϊξεισ τησ προςωρινόσ τοποθϋτηςησ των εκπαιδευτικών 

οι οπούοι επιςτρϋφουν από το εξωτερικό και τισ πρϊξεισ τοποθϋτηςησ των 

εκπαιδευτικών οι οπούοι διορύζονται, μετατύθενται ό αποςπώνται ύςτερα από 

πρόταςη των οικεύων Τπηρεςιακών υμβουλύων. Άρθρο 18 -Καθήκοντα και 

αρμοδιότητεσ των Διευθυντών Εκπαίδευςησ ςε ςχέςη με τουσ 

εκπαιδευτικούσ 1. Οι Διευθυντϋσ Εκπαύδευςησ εκδύδουν τισ πρϊξεισ 



μονιμοπούηςησ των εκπαιδευτικών τησ Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ 

Εκπαύδευςησ, ύςτερα από πρόταςη των οικεύων Τπηρεςιακών υμβουλύων. 2. 

Φορηγούν τα μιςθολογικϊ κλιμϊκια και τα επιδόματα χρόνου υπηρεςύασ ςτουσ 

εκπαιδευτικούσ και ςτουσ διοικητικούσ υπαλλόλουσ τησ αρμοδιότητϊσ τουσ. 3. 

Φορηγούν τα επιδόματα μεταπτυχιακών ςπουδών ςτουσ κατόχουσ τύτλων, ύςτερα 

από ςύμφωνη γνώμη των οικεύων Τπηρεςιακών υμβουλύων. 4. Διαθϋτουν μερικϊ 

ό ολικϊ ύςτερα από πρόταςη των οικεύων Τπηρεςιακών υμβουλύων 

εκπαιδευτικούσ τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ ςε ϊλλη ςχολικό μονϊδα ό ςε 

τμόματα Πρόςθετησ Διδακτικόσ τόριξησ ό ςε τμόματα Ενιςχυτικόσ Διδαςκαλύασ, 

όταν η ςυμπλόρωςη του υποχρεωτικού ωραρύου δεν εύναι αντικειμενικϊ δυνατό 

ςτη ςχολικό μονϊδα που υπηρετούν. 5. Διαθϋτουν εκπαιδευτικούσ ειδικοτότων 

από τη Δευτεροβϊθμια ςτην Πρωτοβϊθμια Εκπαύδευςη και αντύςτροφα για τη 

διδαςκαλύα μαθημϊτων Ξϋνων Γλωςςών, Μουςικόσ, Καλλιτεχνικών και Υυςικόσ 

Αγωγόσ, εύτε με ολικό απόςπαςη εύτε για τη ςυμπλόρωςη του υποχρεωτικού 

ωραρύου ό και με υπερωριακό απαςχόληςη. 6. Μπορούν να αποςπούν 

εκπαιδευτικούσ ςε ϊλλη ςχολικό μονϊδα για χρονικό διϊςτημα δύο μηνών, για να 

καλύπτουν επεύγουςεσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ, και ειςηγούνται ςτο οικεύο 

Τπηρεςιακό υμβούλιο την παρϊταςη των αποςπϊςεων αυτών μϋχρι τη λόξη του 

διδακτικού ϋτουσ. 7. Μπορούν να αποςπούν εκπαιδευτικούσ ςε ϊλλη ςχολικό 

μονϊδα τησ ιδύασ Διεύθυνςησ για χρονικό διϊςτημα ϋωσ και τρεισ (3) μόνεσ, όταν 

διενεργεύται εναντύον τουσ ϋνορκη διοικητικό εξϋταςη για πειθαρχικό 

παρϊπτωμα, ςύμφωνα με τισ προβλϋψεισ του κώδικα δημοςύων υπαλλόλων. 8. 

Αναθϋτουν διδαςκαλύα πϋραν του υποχρεωτικού ωραρύου με υπερωριακό 

αποζημύωςη ςτουσ εκπαιδευτικούσ Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ για την κϊλυψη των ωρών διδαςκαλύασ. 9. Προςλαμβϊνουν τουσ 

ωρομιςθύουσ εκπαιδευτικούσ και εκδύδουν τισ πρϊξεισ πρόςληψησ και απόλυςησ. 

10. Σοποθετούν ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ τησ περιφϋρειϊσ τουσ προςωρινούσ 

αναπληρωτϋσ και εκδύδουν τισ πρϊξεισ απόλυςόσ τουσ. 11. Προςλαμβϊνουν 

αναπληρωτϋσ και ωρομιςθύουσ εκπαιδευτικούσ για τισ χολικϋσ Μονϊδεσ Ειδικόσ 

Αγωγόσ (.Μ.Ε.Α ) από τουσ πύνακεσ που καταρτύζουν τα οικεύα Τπηρεςιακϊ 

υμβούλια. 12. Υυλϊςςουν και ενημερώνουν τουσ ατομικούσ υπηρεςιακούσ 

φακϋλουσ των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλόλων τησ περιοχόσ ευθύνησ 

τουσ. 13. υμμετϋχουν ςτισ επιτροπϋσ διεξαγωγόσ των εξετϊςεων για την 



ειςαγωγό και φούτηςη των εκπαιδευτικών τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ ςτα 

Διδαςκαλεύα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ. 14. Καθορύζουν την περιφϋρεια εγγραφόσ 

των μαθητών ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ, ύςτερα από ειςόγηςη των αρμοδύων 

οργϊνων. 15. Εγκρύνουν τη λειτουργύα των Σϊξεων Τποδοχόσ και των 

Υροντιςτηριακών Σμημϊτων και αναθϋτουν ςε εκπαιδευτικούσ τη διδαςκαλύα ςε 

αυτϊ. 16. Εγκρύνουν τη λειτουργύα κατευθύνςεων ςτα Ενιαύα Λύκεια καθώσ και 

τμημϊτων μαθημϊτων επιλογόσ. Άρθρο 19 -Αρμοδιότητεσ των Διευθυντών 

Εκπαίδευςησ ςχετικέσ με τα λοιπά θέματα υπηρεςιακήσ κατάςταςησ των 

εκπαιδευτικών 1. Οι Διευθυντϋσ Εκπαύδευςησ χορηγούν ϊδειεσ κανονικϋσ, 

αναρρωτικϋσ, γονικϋσ, μητρότητασ και ειδικϋσ, με αποδοχϋσ ό χωρύσ αποδοχϋσ, 

καθώσ και τισ ϊδειεσ για εξετϊςεισ ςτουσ εκπαιδευτικούσ και διοικητικούσ 

υπαλλόλουσ τησ αρμοδιότητϊσ τουσ. 2. Φορηγούν τισ ςυνδικαλιςτικϋσ ϊδειεσ για τη 

ςυμμετοχό των εκπαιδευτικών ςτισ γενικϋσ ςυνελεύςεισ των ςυλλόγων τουσ. 3. 

Αποςπούν τουσ εκπαιδευτικούσ οι οπούοι εύναι μϋλη των διοικητικών ςυμβουλύων 

των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων ςε ςχολεύα τησ ϋδρασ. 4. Φορηγούν ςτουσ 

εκπαιδευτικούσ τισ ϊδειεσ για να αςκόςουν τα καθόκοντϊ τουσ ωσ αιρετϊ μϋλη τησ 

αυτοδιούκηςησ ςτουσ εκπαιδευτικούσ, ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα. 5. 

Ρυθμύζουν όλα τα θϋματα τα οπούα ϋχουν ςχϋςη με την εκλογό των αιρετών μελών 

των ΠΤΠΕ και ΠΤΔΕ. 6. Εκδύδουν τισ διαπιςτωτικϋσ πρϊξεισ απόλυςησ λόγω 

35/τύασ ό ορύου ηλικύασ των εκπαιδευτικών των δημοςύων, των ιδιωτικών και 

ιςοτύμων ξϋνων ςχολεύων. 7. Αποδϋχονται τισ παραιτόςεισ και εκδύδουν τισ 

διαπιςτωτικϋσ πρϊξεισ απόλυςησ των μόνιμων εκπαιδευτικών καθώσ και εκεύνων 

οι οπούοι υπηρετούν με ςύμβαςη αορύςτου χρόνου. 8. Διαβιβϊζουν τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικϊ για τη ςύνταξη των εκπαιδευτικών και διοικητικών 

υπαλλόλων τησ αρμοδιότητϊσ τουσ ςτην υπηρεςύα ςυντϊξεων του Γενικού 

Λογιςτηρύου του Κρϊτουσ. 9. «Οι Διευθυντϋσ Εκπαύδευςησ επιλαμβϊνονται κϊθε 

θϋματοσ που αναφϋρεται ςτην υπηρεςιακό κατϊςταςη του εκπαιδευτικού 

προςωπικού των ςχολεύων τησ περιοχόσ ευθύνησ τουσ και εκδύδουν τισ 

απαραύτητεσ πρϊξεισ ό ειςηγούνται ςτα Οικεύα Τπηρεςιακϊ υμβούλια , ςύμφωνα 

με την κεύμενη νομοθεςύα». 10. Εύναι εκκαθαριςτϋσ των αποδοχών όχι μόνο του 

προςωπικού που υπηρετεύ ςτα Γραφεύα τησ Διεύθυνςησ, αλλϊ και του 

προςωπικού που υπηρετεύ ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ αρμοδιότητϊσ τουσ. Επύςησ εύναι 

εκκαθαριςτϋσ των αποδοχών των χολικών υμβούλων τησ περιοχόσ 



αρμοδιότητϊσ τουσ. Άρθρο 20 -Αρμοδιότητεσ των Διευθυντών Εκπαίδευςησ 

ςχετικέσ με την ιδιωτική εκπαίδευςη 1. Οι Διευθυντϋσ Εκπαύδευςησ εγκρύνουν 

τη μεταφορϊ των ιδιωτικών ςχολεύων ςε ϊλλα διδακτόρια. 2. Φορηγούν την ϊδεια 

ύδρυςησ φροντιςτηρύων Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και Κϋντρων Ξϋνων 

Γλωςςών. 3. Εγκρύνουν τη λειτουργύα ιδιωτικών ςχολών το απόγευμα. 4. 

υγκροτούν τισ επιτροπϋσ καταλληλότητασ των διδακτηρύων των ιδιωτικών 

ςχολεύων, των Σ.Ε.Ε και των φροντιςτηρύων. 5. Φορηγούν και ανανεώνουν τισ 

ϊδειεσ λειτουργύασ των φροντιςτηρύων και Κϋντρων Ξϋνων Γλωςςών. 6. Φορηγούν 

τισ ϊδειεσ διδαςκαλύασ ςε ιδιωτικϊ ςχολεύα. 7. Αναθϋτουν ςε ιδιώτεσ τη 

διδαςκαλύα μαθημϊτων Μουςικόσ και την ϊςκηςη ςτα εργαςτόρια των μαθητών 

των Μουςικών χολεύων. 8. Εκδύδουν τισ πρϊξεισ διοριςμού των ιδιωτικών 

εκπαιδευτικών. 9. Εκδύδουν τισ πρϊξεισ απόλυςησ των ιδιωτικών εκπαιδευτικών 

μετϊ από ςύμφωνη γνώμη τησ επιτροπόσ του ϊρθρου 13 του Ν. 2986/2002. 10. 

Εύναι διοικητικού και πειθαρχικού προώςτϊμενοι των ιδιωτικών ςχολεύων, των 

Υροντιςτηρύων και των αντιςτούχων εκπαιδευτικών. Αςκούν διοικητικό και 

πειθαρχικό ϋλεγχο, όταν διαπιςτώνουν πλημμελό εκτϋλεςη καθηκόντων ό 

παραβϊςεισ. Άρθρο 21 -Αρμοδιότητεσ των Διευθυντών Εκπαίδευςησ ςε 

ςχέςη με τουσ Διευθυντέσ ςχολικών μονάδων 1. Οι Διευθυντϋσ Εκπαύδευςησ 

τησ Πρωτοβϊθμιασ και τησ Δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ εύναι διοικητικού και 

πειθαρχικού προώςτϊμενοι των Διευθυντών των ςχολικών μονϊδων, καθώσ και 

των δημόςιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών τησ περιοχόσ ευθύνησ τουσ. 2. 

Ειδικότερα: α. Εποπτεύουν το ϋργο των Διευθυντών των ςχολικών μονϊδων, 

δημοςύων και ιδιωτικών, και ελϋγχουν αν η διούκηςη και η λειτουργύα των 

ςχολεύων εναρμονύζονται με τισ διατϊξεισ τησ ιςχύουςασ νομοθεςύασ. β. 

Επιςκϋπτονται κατϊ τη κρύςη τουσ τισ ςχολικϋσ μονϊδεσ τησ εκπαιδευτικόσ τουσ 

περιφϋρειασ και παρϋχουν ςτουσ Διευθυντϋσ των ςχολεύων τισ απαραύτητεσ 

οδηγύεσ γ. υγκαλούν ςυςκϋψεισ των Διευθυντών των ςχολικών μονϊδων κατϊ 

περιοχό και οργανώνουν επιμορφωτικϊ ςεμινϊρια για θϋματα αρμοδιότητϊσ τουσ, 

δύνουν τισ απαραύτητεσ οδηγύεσ και αύρουν ςχετικϋσ αμφιβολύεσ και 

αμφιςβητόςεισ. δ. υνεργϊζονται με τουσ χολικούσ υμβούλουσ και τουσ 

Προώςταμϋνουσ των Γραφεύων για τη διευθϋτηςη διαφορών ανϊμεςα ςτουσ 

Διευθυντϋσ και το διδακτικό προςωπικό ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ τησ περιοχόσ τουσ, 

προκειμϋνου να αποκαταςτόςουν όρεμο παιδαγωγικό κλύμα ςτο ςχολεύο και να 



εξαςφαλύςουν πνεύμα ςυνεργαςύασ. ε. Εξετϊζουν τισ καταγγελύεσ που γύνονται ςε 

βϊροσ των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών, ελϋγχουν την αξιοπιςτύα τουσ και 

ςτισ περιπτώςεισ που κρύνουν ότι υφύςταται πρόβλημα, αςκούν τισ πειθαρχικϋσ 

τουσ αρμοδιότητεσ. ςτ. Υροντύζουν για την υποδομό και για τα διδακτηριακϊ 

προβλόματα των ςχολεύων και ειςηγούνται αρμοδύωσ την επιςκευό των 

διδακτηρύων και τον εξοπλιςμό τουσ με ϋπιπλα, ςκεύη και εποπτικό υλικό, καθώσ 

και τισ αναγκαύεσ παρεμβϊςεισ ςτην αρχιτεκτονικό των εςωτερικών και 

εξωτερικών χώρων των διδακτηρύων ςε μια παιδαγωγικό κατεύθυνςη. ζ. 

Αξιολογούν τουσ Διευθυντϋσ των ςχολικών μονϊδων ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ 

διατϊξεισ. Άρθρο 22 -Αρμοδιότητεσ των Διευθυντών Εκπαίδευςησ ςε ςχέςη 

με τουσ Προΰςταμένουσ Γραφείων Εκπαίδευςησ 1. Οι Διευθυντϋσ Εκπαύδευςησ 

τησ Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ εύναι διοικητικού και 

πειθαρχικού προώςτϊμενοι των Προώςταμϋνων των Γραφεύων τησ αρμοδιότητϊσ 

τουσ. 2. Εποπτεύουν, ελϋγχουν, καθοδηγούν και υποςτηρύζουν το ϋργο των 

Προώςταμϋνων των Γραφεύων. 3. υνεργϊζονται μαζύ τουσ, ςυντονύζουν τη δρϊςη 

τουσ και εναρμονύζουν τισ προςπϊθειϋσ τουσ για την αποτελεςματικό 

αντιμετώπιςη των διοικητικών και λειτουργικών προβλημϊτων των ςχολεύων. 4. 

Αξιολογούν τουσ Προώςταμϋνουσ των Γραφεύων ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ 

διατϊξεισ. 5. υςκϋπτονται με τουσ Προώςταμϋνουσ Γραφεύων ςτην αρχό κϊθε 

ςχολικού ϋτουσ, αλλϊ και όςεσ φορϋσ το κρύνουν απαραύτητο, προκειμϋνου να 

προγραμματύςουν από κοινού τισ δραςτηριότητεσ αναφορικϊ με τη λειτουργύα 

των ςχολεύων, το εκπαιδευτικό ϋργο, το ϊνοιγμα του ςχολεύου ςτην τοπικό 

κοινωνύα και τη ςυνεργαςύα με όλα τα όργανα λαώκόσ ςυμμετοχόσ. 6. Φορηγούν 

ςτουσ Προώςταμϋνουσ Γραφεύων τισ κανονικϋσ, ειδικϋσ και αναρρωτικϋσ ϊδειεσ. 7. 

Εγκρύνουν τισ εκτόσ ϋδρασ μετακινόςεισ για υπηρεςιακούσ λόγουσ των 

Προώςταμϋνων των Γραφεύων. Άρθρο 23 -Αρμοδιότητεσ των Διευθυντών 

Εκπαίδευςησ ςε ςχέςη με τουσ Σχολικούσ Συμβούλουσ 1. Οι Διευθυντϋσ 

Εκπαύδευςησ ςυνεργϊζονται με τουσ χολικούσ υμβούλουσ για κϊθε θϋμα που 

ςχετύζεται με τη βελτύωςη τησ παρεχόμενησ εκπαύδευςησ, προκειμϋνου να υπϊρξει 

παιδαγωγικό επιςτημονικό και διοικητικό ςτόριξη ςτη λειτουργύα του ςχολεύου. 2. 

Ειδικότερα: α. Εντόσ του μηνόσ επτεμβρύου πραγματοποιεύται κοινό ςύςκεψη 

του Διευθυντό Εκπαύδευςησ και των χολικών υμβούλων για τον 

προγραμματιςμό των εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων του διδακτικού ϋτουσ. β. Οι 



Διευθυντϋσ Εκπαύδευςησ ςτα πλαύςια τησ αρμοδιότητϊσ τουσ, εϊν επιςημαύνουν 

προβλόματα εκπαιδευτικού χαρακτόρα, ενημερώνουν τον αρμόδιο χολικό 

ύμβουλο και ειςηγούνται τισ λύςεισ που θεωρούν αναγκαύεσ. ε περύπτωςη 

διαφωνύασ τουσ αποφαςύζει ο Προώςτϊμενοσ του οικεύου Σμόματοσ Επιςτημονικόσ 

Παιδαγωγικόσ καθοδόγηςησ, ύςτερα από ϋγκριςη του Περιφερειακού Διευθυντό 

εκπαύδευςησ». 

 Από την ωσ άνω απαρίθμηςη των αρμοδιοτήτων των προΰςταμένων 

προκύπτει, ότι ουδεμία αρμοδιότητα αναφορικά με την καταγραφή των 

ςχολικών κτηρίων προβλέπεται.  

 Είναι, ςυνεπεία των ανωτέρω προφανέσ, ότι το ωσ άνω έγγραφο, 

υπειςέρχεται εντόσ των αρμοδιοτήτων των δήμων και επιπροςθέτωσ, ςε καμία 

διάταξη, που παρέχει αρμοδιότητεσ ςτον ίδιο τον Προΰςτάμενο Εκπαίδευςησ, 

δεν βρίςκει νομικό έρειςμα. Το ωσ άνω επιχείρημα ςτηρίζεται επιπροςθέτωσ 

και από το γεγονόσ, ότι  ουδεμία αναφορά γίνεται ςτο ίδιο το ςώμα τησ 

αποφάςεωσ ςε εγκυκλίουσ ή οποιοδήποτε έγγραφο του ιδίου του Υπουργείου.   

 Παραμένω ςτην διάθεςη ςασ για κάθε διευκρίνιςη. 

 Με εκτίμηςη, 

 Μαρία Μαγδαληνή Τςίπρα 

 Δικηγόροσ 

 

 

   


