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Abstract: The Directorates for Primary Education represent a very important part in the 

Public Administration of Greece, because with their function the school units and the 

supportive educational institutions are staffed and supervised and at the same time they are 

the intermediary connection between the Ministry of Education and school units. The new 

organisation chart of the Ministry of Education prescribes 5 departments in every Directorate 

for Primary Education,namely the administrative, financial,personnel, new technologies and 

educational affairs departments under the management of the Director of the Directorate for 

Primary Education. After approximately one year, the coexistence of the above new structures 

showed some problems and malfunctions, which are clearly described in a survey that the 

Director of the Directorate conducted on the administrative employees and the attached 

teachers working in the  Directorate for Primary Education of Rodopi, by using a 

questionnaire. Some of them are the involvement of a lot of departments in process 

realization, the inefficient number of employees and often the ambiguity of responsibility 

allocation among the employees. In order to solve the above problems, the Director is about 

to take the necessary initiative.  

Keywords: Directorate, organization chart, department, malfunctions emploee 

Πεπίλητη: Έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο Γεκφζηαο δηνίθεζεο  ζηελ Διιάδα  ην εθπξνζσπνχλ 

νη Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, γηαηί κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηειερψλνληαη θαη 

επνπηεχνληαη  νη ζρνιηθέο κνλάδεο θαη νη ππνζηεξηθηηθνί ζεζκνί ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά 

απνηεινχλ θαη ηνλ ελδηάκεζν θξίθν ηνπ ΤΠΠΔΘ κε ηηο  ζρνιηθέο  κνλάδεο. Σν λέν 

νξγαλφγξακκα ηνπ ΤΠΠΔΘ πξνβιέπεη γηα θάζε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

πέληε ηκήκαηα, ηα ηκήκαηα δηνηθεηηθνχ, νηθνλνκηθνχ, πξνζσπηθνχ, λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ, ππφ ηε δηνίθεζε ηνπ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Η 

ζπλχπαξμε ησλ λέσλ απηψλ δνκψλ, κεηά απφ έλα πεξίπνπ ρξφλν ιεηηνπξγίαο, έδεημε θάπνηα 

πξνβιήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο, πνπ πεξηγξάθνληαη μεθάζαξα ζε έξεπλα, πνπ δηεμήγαγε ν 

Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο κε ηε κέζνδν εξσηεκαηνινγίσλ ζηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο θαη 

ηνπο απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ρνδφπεο, 
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φπσο ε εκπινθή πνιιψλ ηκεκάησλ ζηελ δηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηψλ, ε ειιηπήο ζηειέρσζε 

ησλ ηκεκάησλ θαη ζπρλά ε αζάθεηα θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ ησλ ππαιιήισλ. Γηα ηελ 

επίιπζε ησλ παξαπάλσ ν Γηεπζπληήο ζα πάξεη ηηο απαξαίηεηεο πξσηνβνπιίεο. 

Λέξειρ κλειδιά: Γηεχζπλζε, νξγαλφγξακκα, ηκήκαηα, δπζιεηηνπξγίεο, ππάιιεινη 

Διζαγυγή 

Οη Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη έλα λεπξαιγηθφ θνκκάηη ηνπ ζπζηήκαηνο 

εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο καο, αθνχ απνηεινχλ ηελ θηλεηήξηα δχλακε ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηνλ ελδηάκεζν ζπλεξγάηε κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο είλαη πνιππνίθηιεο, γηα 

απηφ θαη ην λέν νξγαλφγξακκα ηνπ ΤΠΠΔΘ, ζχκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 18/2018, 

γηα ηελ πην απνηειεζκαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία ζεζπίδεη πέληε εζσηεξηθά ηκήκαηα, δηνηθεηηθνχ, 

νηθνλνκηθνχ, πξνζσπηθνχ, λέσλ ηερλνινγηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ. Μεηά ηελ πάξνδν 

ελφοπεξίπνπ έηνπο ιεηηνπξγίαο κε ην λέν νξγαλφγξακκα, επηδηψθεηαη απφ ηελ παξνχζα 

εξγαζία λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα απνηίκεζήο  ηνπ θαη αλ ε ηξνπνπνίεζε απφ ην πξνεγνχκελν 

νξγαλφγξακκα (κε δχν ηκήκαηα, δηνηθεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ζχκθσλα κε ην 

λφκν 1566/1985) απέδσζε ηθαλνπνηεηηθφηεξα απνηειέζκαηα. 

Ωο εξγαιεία απνηίκεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε 

εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο θαη απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ρνδφπεο θαζψο θαη ε άπνςε ηνπ Γηεπζπληή 

Δθπαίδεπζεο, κεηά απφ ελλέα ρξφληα εκπεηξίαο ζηε δηνίθεζε ηεο παξαπάλσ ππεξεζίαο. 

1. Θευπηηικό πλαίζιο 

1.1 Η Γημόζια διοίκηζη γενικά 

Η δεκφζηα δηνίθεζε αληηθαηνπηξίδεη ηηο ζεζκηθέο βάζεηο γηα ηνλ ηξφπν δηαθπβέξλεζεο ησλ 

ρσξψλ, αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ιεηηνπξγεί κε βάζε νξγαλσηηθέο 

δνκέο, δηαδηθαζίεο, ξφινπο, ζρέζεηο, πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα. Γηακνξθψλεη ηε βηψζηκε 

νηθνλνκηθή επκάξεηα, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ αλζξψπηλε επεκεξία. Δπεξεάδεη ηελ 

θνηλσληθή εκπηζηνζχλε θαη δηακνξθψλεη ηηο ζπλζήθεο γηα ηε δεκηνπξγία δεκφζηαο αμίαο 

(Θεκαηηθφ ελεκεξσηηθφ δειηίν επξσπατθνχ εμακήλνπ, Πνηφηεηα ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο:European Commission 2016). 

Οη αδπλακίεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζεκαληηθά 

εκπφδηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο, ζηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη 

ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ζηελ θαηλνηνκία (Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, «Results of the CoR 

online consultation on obstacles to investments at local and regional level», Γξακκαηεία ηεο 

επηηξνπήο «Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή» (ECON), Βξπμέιιεο, επηέκβξηνο 2016). Η γήξαλζε ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. 
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Απηφ εγείξεη ζνβαξέο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηε καθξνπξφζεζκε ηθαλφηεηα, ηε ζεζκηθή 

ζηαζεξφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Θα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ απνηειεζκαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξνζέιθπζε ηαιέλησλ, ηε δηαζθάιηζε ηεο κεηαθνξάο γλψζεο θαη ηελ 

παξνρή επαγγεικαηηθήο εμέιημεο (Baltic Institute of Social Sciences, etal., «The Study on the 

Future Role and Development of the Public Administration», Ρίγα, 2015). 

Οη πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ είλαη κείδνλ πξφβιεκα ζε νξηζκέλα 

εζληθά ζπζηήκαηα θαη κπνξνχλ λα παξεκπνδίζνπλ θάζε έιινγε πξνζπάζεηα νηθνδφκεζεο 

θαιχηεξεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Η πνιηηηθνπνίεζε θαη ε έιιεηςε αμηνθξαηηθψλ πξνζιήςεσλ 

ζηνλ δεκφζην ηνκέα επλννχλ ηε δηαθζνξά ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ππνλνκεχνπλ ηελ 

απφδνζε. Η κείσζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο επεξέαζε ηηο 

απνδνρέο ησλ εξγαδφκελσλ θαη ηηο επελδχζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Η 

πιεηνλφηεηα ησλ πνιηηηθψλ γηα ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο επηθεληξψλνληαη ζηηο επηδφζεηο, 

αιιά δελ απνδίδεηαη πάληα ν ίδηνο βαζκφο πξνηεξαηφηεηαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ δπλακηθνχ 

ησλ εξγαδφκελσλ (Dssler, χγρξνλε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 2014:27). 

Η δηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ ππεξηζρχεη ηεο δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ. Η  πνηφηεηα ησλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ κηαο ρψξαο ζπζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, ηελ 

επρέξεηα άζθεζεο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία. Απνηειεί 

επίζεο αμηφπηζηε έλδεημε γηα ηε γεληθή εχξπζκε ιεηηνπξγία εληφο θξάηνπο. Οη θαιά 

ζρεδηαζκέλεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κπνξνχλ λα κεηακνξθψζνπλ ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξνρήο δεκφζησλ ππεξεζηψλ(Καηζαξφο Ι. 

Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, 2008:16). 

1.2 Ρόλορ ηηρ Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ 

Ο ξφινο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο είλαη ε πξφβιεςε ησλ θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ θαη ε 

πξννξαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη θιπδσληζκνί γηα ηνπο πνιίηεο 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Ωζηφζν, θαη ε ίδηα ε δεκφζηα δηνίθεζε επεξεάδεηαη απφ ηηο θπξίαξρεο 

εμσηεξηθέο ηάζεηο. Γελ ππάξρνπλ άκεζεο ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ελ ιφγσ ηάζεσλ. 

(Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ & Οξγαληζκψλ, Αλνηθηά Αθαδεκατθά 

Μαζήκαηα ζην ΣΔΙ Ινλίσλ Νήζσλ,2010:6).Οη κειινληηθνί δεκφζηνη νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα 

έρνπλ σο ζηφρν: λα είλαη επηθεληξσκέλνη ζηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπο, λα έρνπλ σο 

άμνλα ηελ θαηλνηνκία, λα εζηηάδνπλ ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα, λα είλαη απνθεληξσκέλνη, 

δηθηπσκέλνη θαη λα αλαιακβάλνπλ θηλδχλνπο (Μάξθνπ Κ, χγρξνλεο κνξθέο επηθνηλσλίαο 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη πνιίηε θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, 2017:4). 

Οη πνιίηεο πξνζδνθνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν κηα κνληέξλα θαη απνηειεζκαηηθή δεκφζηα 

δηνίθεζε. Απφ ηελ άιιε νη θνξείο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα κέηξα ιηηφηεηαο θαη ηελ 

θαηαθξενχξγεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο κε απνηέιεζκα λα ζηξέθνληαη ζε νηθνλνκηθέο 

πνιηηηθέο  ρξεκαηνδφηεζεο  θαηλνηνκηψλ, εληείλνληαο έηζη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο   

Έηζη, ηα κέρξη ζήκεξα απνηειέζκαηα απφ ηηο δηάθνξεο κεηαξξπζκίζεηο ησλ ηειεπηαίσλ 

ρξφλσλ είλαη πεληρξά έσο απνγνεηεπηηθά θαη ε δηνίθεζε εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηελ 

«αρίιιεην πηέξλα» ηνπ πνιηηηθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο. 
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2. Θεζμικό πλαίζιο 

ην παξαπάλσ ηνπίν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ηεο ρψξαο, νη Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, κε ηηο φπνηεο ειιείςεηο ηνπο ζε πξνζσπηθφ θαη ιεηηνπξγηθά έζνδα, πξνζπαζνχλ  

λα ζηείινπλ ην δηθφ ηνπο κήλπκα, ην νπνίν είλαη κήλπκα αηζηνδνμίαο, αθνχ απνδεηθλχνπλ 

ζηελ πξάμε, φηη δηεθπεξαηψλνπλ έλα ζχλνιν πνιχπινθσλ δηαδηθαζηψλ, δηαρείξηζεο  

πνιπάξηζκνπ πξνζσπηθνχ θαη ιεηηνπξγίαο ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο κηαο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζεσξήζεθε, 

φηη πξέπεη λα απνηππσζνχλ λφκνη, πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο, πνπ 

αθνξνχλ ηελ ίδξπζε ησλ Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, ην θαζεζηψο εξγαζίαο ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ θαη 

απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζ’ απηέο, φπσο θαη ην λνκηθφ πιαίζην ησλ θπξηφηεξσλ 

δηαδηθαζηψλ, πνπ πινπνηνχληαη απ’ ηε Γηεχζπλζε, φπσο κεηαζέζεηο, απνζπάζεηο ή εθινγέο 

αηξεηψλ. Όια ηα παξαπάλσ αλαγξάθνληαη ζην παξάξηεκα, πνπ αθνινπζεί. 

3. Οπγανόγπαμμα  λειηοςπγίαρ Γιεύθςνζηρ Δκπαίδεςζηρ 

Σν νξγαλφγξακκα  ησλ Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο   δηακνξθψζεθε ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θεθ. Σ, άξζξν 19 ηνπ λ. 1566/1985, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 

51 ηνπ ΠΓ 18/23-2-2018 ΦΔΚ 31 η.Α ,ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 38 ηνπ λ. 

4589/2019,  φπνπ νη παξαθάησ νξγαληθέο κνλάδεο ζπγθξνηνχλ ηελ παξαπάλσ ππεξεζία:  

α. Σκήκα Α Γηνηθεηηθνχ 

β. Σκήκα Β Οηθνλνκηθνχ 

γ. Σκήκα Γ Πξνζσπηθνχ 

δ. Σκήκα Γ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ 

ε. Σκήκα Δ Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ 

3.1 Δπί μέποςρ απμοδιόηηηερ  λειηοςπγίαρ ηυν ημημάηυν Γιεύθςνζηρ Δκπαίδεςζηρ 

1. Σν Σκήκα Α΄ Γηνηθεηηθνχ είλαη αξκφδην γηα: 

α) ηελ ηήξεζε ηνπ πξσηνθφιινπ θαη ηνπ αξρείνπ θαη ηε δηαρείξηζε θαη δηεθπεξαίσζε ηεο 

αιιεινγξαθίαο ηεο Γηεχζπλζεο, β) ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε δηαγσληζκψλ, γ) ηε δηαρείξηζε 

φισλ ησλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε πινπνίεζε επξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ, εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, αληαιιαγέο θαη εθδξνκέο καζεηψλ, δ) ηνλ έιεγρν 

ηεο ηζνηηκίαο ηίηισλ αιινδαπήο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε) ηε δηεθπεξαίσζε θάζε είδνπο 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζη) ηε δηαρείξηζε ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ, δ) ηελ παξαιαβή θαη 

δηαλνκή δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, επνπηηθψλ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη βνεζεκάησλ, ε) 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνο δεκνζίεπζε χιεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ζ) ηνλ 
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θαζνξηζκφ ηεο πεξηθέξεηαο εγγξαθήο ησλ καζεηψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο (ρσξνηαμηθή 

θαηαλνκή), η) ηηο ζρνιηθέο κεηαβνιέο (ίδξπζε, θαηάξγεζε, ζπγρψλεπζε, πξναγσγή, 

ππνβηβαζκφο, κεηαζηέγαζε, κεηνλνκαζία), ηα) ηελ επνπηεία ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, ηβ) ηελ 

ηήξεζε ησλ αξρείσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ θαηαξγήζεθαλ, ηγ) ηνλ ρεηξηζκφ θάζε άιινπ 

ζπλαθνχο ζέκαηνο. 

 2. Σν Σκήκα Β΄ Οηθνλνκηθνχ είλαη αξκφδην γηα: α) ηε ρνξήγεζε Μηζζνινγηθψλ Κιηκαθίσλ 

(Μ.Κ.) ζην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ αξκνδηφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο, β) ηελ ζπγθέληξσζε 

θαη επεμεξγαζία ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Γηεχζπλζεο, ηελ παξαθνινχζεζε θαη εθηέιεζε απηνχ θαη ηελ ζχληαμε ηνπ απνινγηζκνχ ηεο, 

γ) ηελ έθδνζε ησλ πξάμεσλ κεηαθίλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ 

ηεο Γηεχζπλζεο, δ) ηελ ζχληαμε ησλ θαηαζηάζεσλ εμφδσλ θίλεζεο εθηφο έδξαο θαη κέξηκλα 

γηα ηελ απνζηνιή ηνπο ζηηο αξκφδηεο Γεκνζηνλνκηθέο Τπεξεζίεο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ ηνπ 

Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο (ΓΤΔΔ), κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 

ηνπ λ. 4270/2014, ε) ηελ πξνψζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ θαη ηελ εθθαζάξηζε δαπαλψλ 

πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη δηελέξγεηα ησλ πάζεο θχζεσο εμεηάζεσλ θαη δηαγσληζκψλ 

πνπ δηεμάγνληαη εληφο ηεο Γηεχζπλζεο, ζη) ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ κεηαθνξάο καζεηψλ, δ) 

ηνλ έιεγρν ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ελίζρπζε νηθνγελεηψλ ρακεινχ 

εηζνδήκαηνο κε ηέθλα ζε ζρνιεία, ε) ηε κέξηκλα γηα ηελ παξνρή ηειεθσληθψλ θαη 

ειεθηξνληθψλ ζπλδέζεσλ, ζ) ηελ παξαιαβή θαη δηάζεζε ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαη 

κέζσλ, η) ηελ ελ γέλεη ζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηνπ ππεξεζηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζε απηήλ ζε νηθνλνκηθήο θχζεσο ζέκαηα, ηα) ηελ θαηαβνιή κε 

κηζζνινγηθψλ παξνρψλ, ηβ) ηελ έθδνζε απνθάζεσλ δέζκεπζεο πηζηψζεσλ θαη ηελ ηήξεζε 

θαη ελεκέξσζε Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ, ηγ) ηνλ έιεγρν θαη ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ γηα 

ηελ εθθαζάξηζε θάζε είδνπο δαπάλεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 

4270/2014. ηδ) ηνλ ρεηξηζκφ θάζε άιινπ ζπλαθνχο ζέκαηνο.  

3. Σν Σκήκα Γ΄ Πξνζσπηθνχ είλαη αξκφδην γηα: α) ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο θαη 

ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ αξκνδηφηεηαο 

ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, β) ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππεξεζηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γηεχζπλζε, γ) ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ 

επηινγήο ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο, δ) ηελ ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ εθινγήο ησλ 

αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ζηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα, ε) ηελ ηήξεζε ησλ αηνκηθψλ ππεξεζηαθψλ 

θαθέισλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο, ζη) ηηο δηαδηθαζίεο 

ιχζεο ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηελ ζχληαμε ησλ θαθέισλ κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε 

ζπληαμηνδφηεζε ππαιιήισλ, δ) ηελ θαηαγξαθή ησλ θελψλ θαη πιενλαζκάησλ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο αξκνδηφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο, 5720 ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ 

ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ Σεχρνο Α’ 31/23.02.2018 ε) ηελ έθδνζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ γηα ηε 

ρνξήγεζε αδεηψλ ζην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηεο Γηεχζπλζεο, ζ) ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ παξαπνκπήο ππαιιήισλ ζε πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο, η) ηε κέξηκλα γηα ηελ 
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εθαξκνγή ηνπ σξαξίνπ ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα) ηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο θαη δηαρείξηζεο 

πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ηβ) ηε δηνηθεηηθή θαη 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ηγ) ηελ επαιήζεπζε γλεζηφηεηαο 

ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ζηνηρείσλ Π.Μ., ηδ) ηελ παξνρή δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ζην Σκήκα 

Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ, ηε) ηελ παξνρή γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ζηνπο ρνιηθνχο 

πκβνχινπο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο, ηζη) ηελ θαηαλνκή ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηελ ελ γέλεη ζηειέρσζε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο, ηδ) ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ ζην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ αξκνδηφηεηαο ηεο 

Γηεχζπλζεο, ηζ) ηνλ ρεηξηζκφ θάζε άιινπ ζπλαθνχο ζέκαηνο.  

4. Σν Σκήκα Γ΄ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ είλαη αξκφδην γηα: α) ηε ιεηηνπξγία 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ινηπψλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ πνπ 

ρεηξίδνληαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο, β) ηελ αλάπηπμε ςεθηαθψλ 

εθαξκνγψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο Γηεχζπλζεο, γ) ηε δεκηνπξγία, νξγάλσζε θαη 

ζπληήξεζε βάζεσλ δεδνκέλσλ, δ) ηελ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, δηαρείξηζε ηζηνηφπνπ θαη ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ επηπέδνπ 1 έσο 4 κέζσ απηνχ, ε) ηελ παξαθνινχζεζε, αλαβάζκηζε θαη 

ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ππνινγηζηηθψλ θαη δηθηπαθψλ ππνδνκψλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Δθπαίδεπζεο, ζη) ηελ ςεθηνπνίεζε θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ δηαδηθαζηψλ, δ) ηελ πινπνίεζε ηνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αλνηθηή δηάζεζε θαη πεξαηηέξσ ρξήζε εγγξάθσλ πιεξνθνξηψλ 

θαη δεδνκέλσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε) ηε κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δηθηχσλ, ζ) ηελ ελεκέξσζε θαη δηαρείξηζε κεηξψνπ 

ςεθηαθήο ππνδνκήο, η) ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ, ηα) ηνλ ρεηξηζκφ θάζε άιινπ ζπλαθνχο ζέκαηνο. 

 5. Σν Σκήκα Δ΄ Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ είλαη αξκφδην γηα: α) ζέκαηα εγγξαθψλ, 

κεηεγγξαθψλ, θνίηεζεο θαη αμηνιφγεζεο καζεηψλ, β) ηελ εθαξκνγή ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, γ) ζέκαηα ιεηηνπξγίαο νινήκεξσλ ζρνιείσλ, δ) ηε 

δηαίξεζε ηάμεσλ ζε ηκήκαηα, ε) ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο, ζη) ηελ έγθξηζε θαη’ νίθν 

δηδαζθαιίαο, δ) ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο θαη ηε ιεηηνπξγία 

Σάμεσλ Τπνδνρήο, ε) ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ζ) ζέκαηα 

ιεηηνπξγίαο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ, η) ηε δηεμαγσγή καζεηηθψλ δηαγσληζκψλ, ηα) ηελ 

επνπηεία πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, ηβ) ηελ έγθξηζε ησλ σξνιφγησλ πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ αξκνδηφηεηάο ηεο Γηεχζπλζεο, ηγ) ηνλ ρεηξηζκφ θάζε άιινπ ζπλαθνχο ζέκαηνο 

4. ςνθήκερ λειηοςπγίαρ Γιεύθςνζηρ Δκπαίδεςζηρ 

4.1 Γιεξαγυγή έπεςναρ 

Μειεηψληαο θαλείο ην παξαπάλσ νξγαλφγξακκα, ηα αληηθείκελα θαη ηηο δηαδηθαζίεο, πνπ 

είλαη ππνρξεσκέλα ηα ηκήκαηα λα δηεθπεξαηψζνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηπιένλ 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, νη νπνίεο γηα λα αζθεζνχλ απαηηείηαη ε 
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πξνεηνηκαζία πινπνίεζεο απ’ ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα δηνίθεζεο, εχθνια ζα δηαπίζησλε,  φηη 

ε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη ππνρξεσκέλε λα δηαρεηξηζηεί έλα ηεξάζηην 

φγθν δηαδηθαζηψλ, πνπ δελ έρνπλ κφλν γξαθεηνθξαηηθφ ραξαθηήξα, αιιά θαη άπηνληαη 

ζεκαληηθνχ νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, αθνχ ε ππεξεζία δηαρεηξίδεηαη νγθψδε πνζά, πνπ 

αθνξνχλ κηζζνδνζία, νδνηπνξηθά, ππεξσξίεο εθπαηδεπηηθψλ, ιεηηνπξγηθά έμνδα αλαιψζηκσλ 

αγαζψλ, θ.α.. Ιδηαίηεξν θφξην εξγαζίαο πξνθαινχλ νη πξνεξρφκελνη πφξνη απφ πξνγξάκκαηα 

ΔΠΑ,  αθνχ δελ απαηηνχλ κφλν απζηεξνχο θαλφλεο δεκνζηφηεηαο θαη ππέξνγθε 

γξαθεηνθξαηία, αιιά αθνινπζνχληαη  θαη απφ  εμνλπρηζηηθνχο ειέγρνπο απφ αξκφδηα 

θιηκάθηα ειέγρνπ ηνπ ΤΠΠΔΘ, Τπνπξγείνπ  Οηθνλνκηθψλ θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Όκσο κηα πξαγκαηηθή, αιεζηλή εηθφλα, γηα ηηο δπζθνιίεο επηηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο ζα κπνξνχζε λα απνηππσζεί απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο, 

κφληκνπο δηνηθεηηθνχο, αιιά θαη απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε απηήλ γηα ην ηξέρνλ 

ζρνιηθφ έηνο. Γηα απηφ θαη θαηαξηίζηεθε έλα εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε, ελψ 

ηα εμαγψγηκα ζπκπεξάζκαηα απφ απηφ, ζα αλαθνηλσζνχλ παξαθάησ. Σν ζπγθεθξηκέλν 

εξσηεκαηνιφγην παξαηίζεηαη σο αθνινχζσο: 

4.2 ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

1. ε πνην ηκήκα ηεο Γηεχζπλζεο ΠΔ εξγάδεζηε; 

………………………………………………………………… 

2. Θεσξείηε ιίγεο ή πνιιέο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηφο ζαο; 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

3. Θεσξείηε αλαγθαίεο φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηφο ζαο, αλ φρη πνηεο θαη γηαηί; 

………………………………………………………………………… 

4. Τπάξρνπλ πεξίνδνη κε ππεξβνιηθφ θφξην εξγαζίαο, πνηεο είλαη απηέο θαη πνηεο 

αξκνδηφηεηεο αθνξνχλ; 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………Ο ρψξνο ηνπ γξαθείνπ ζαο βνεζά 

ζηελ νκαιή δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ζαο, αλ φρη γξάςηε ηελ αηηία 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………Απαξηζκήζηε ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδεηε ζηελ  πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζαο θαη απνηππψζηε ηηο αηηίεο πξφθιεζήο 

ηνπο 

7.     Θεσξείηε επαξθείο ηηο γλψζεηο ζαο γηα ηελ εθηέιεζε θαζεθφλησλ, πνπ ζαο 

αλαηίζεληαη ή ρξήδεηε επηκφξθσζεο, αλ λαη ζε πνηα αληηθείκελα; 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

8. Αλ πηζηεχεηε φηη ε δηακφξθσζε θαινχ θιίκαηνο ζηελ ππεξεζία βνεζά ζηε ζεηηθή 

έθβαζε ηνπ έξγνπ ηεο, απφ πνηνπο παξάγνληεο  πηζηεχεηε φηη εμαξηάηαη ε 

δηακφξθσζή ηνπ;        (ζεκεηψζηε παξαπάλσ απφ κία επηινγή) 

o Α. Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο 

o Β. Πξντζηάκελνο ηκήκαηνο       

o Γ. πλάδειθνη 

o Γ. Τιηθνηερληθή ππνδνκή 

o Δ. Υψξνο εξγαζίαο 

4.3 Αποδεληίυζη επυηημαηολογίυν 

 Μεηά απφ απνδειηίσζε δεθαπέληε εξσηεκαηνινγίσλ, πνπ ζπκπιεξψζεθαλ απφ κφληκνπο 

δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο θαη απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ 

εξγάδεηαη πνιιά ρξφληα ζηε Γξακκαηεία ηεο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο, εμάγνληαη ηα 

παξαθάησ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα: 

Α)Όινη νη εξγαδφκελνη ησλ ηκεκάησλ δήισζαλ φηη νη αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπο αλαινγνχλ  

είλαη πνιιέο θαη νξηζκέλεο πνιχπινθεο 

Β) Η πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη νη αξκνδηφηεηεο ησλ ηκεκάησλ ηνπο είλαη 

αλαγθαίεο, νξηζκέλεο φκσο εκπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο θαη πξέπεη λα δηεθπεξαηψλνληαη απφ 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηκήκαηνο, γηα απηφ θαη ηίζεηαη ην ζέκα ηνπ ζαθνχο δηαρσξηζκνχ 

θαζεθφλησλ ζε θάζε ππάιιειν. 

Γ) Καζνξηζηηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ζηελ απφδνζε ησλ ππαιιήισλ, αλαγθαία 

ε επηκφξθσζή ηνπο ζε ηαθηά δηαζηήκαηα, απφ φινπο αλαθέξεηαη ε αξρή θαη ην ηέινο ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο επηθέξνπλ θφξην εξγαζίαο, ελψ ε αρίιιεηνο  πηέξλα ηεο ππεξεζίαο είλαη ε 

έιιεηςε κφληκνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Γ)Δηδηθφηεξα  ζην ηκήκα νηθνλνκηθνχ, εμαηηίαο ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ θαη ηεο 

κεγάιεο πξνζνρήο, πνπ πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ νη εξγαδφκελνη, θαηαγξάθεηαη ν κεγάινο 

φγθνο εγγξάθσλ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ ζε ζπρλά 

αζθπθηηθέο πξνζεζκίεο,  φπσο θαη ν θφξηνο δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο απνδνρψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, κέξνο ηεο νπνίαο ζα έπξεπε λα δηεθπεξαηψλεη ην ηκήκα Β ηεο Γηεχζπλζεο 

Δθθαζάξηζεο Απνδνρψλ  θαη ινηπψλ επηδνκάησλ ηνπ ΤΠΠΔΘ. 

Δ) ε ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ ην Σκήκα Πξνζσπηθνχ επηζεκαίλεη, φηη ζπρλά ε 

δπζιεηηνπξγία επηηείλεηαη απφ ην ΤΠΠΔΘ κε θαζπζηέξεζε ζηελ ελεκέξσζε, κε εηζαγσγή 

λέσλ δηαδηθαζηψλ, ρσξίο απνζαθήληζε νξηζκέλσλ παξακέηξσλ πινπνίεζήο ηνπο, αιιά θαη 
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κε πιήζνο αλαπάληεησλ εξσηεκάησλ απφ κέξνπο ησλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο γηα 

νξηζκέλα ζέκαηα, πνπ ηπγράλνπλ δηεπθξηλήζεσλ. 

η)Μηα ηδηαηηεξφηεηα ιεηηνπξγίαο ζηε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο  απνηεινχλ ηα Μεηνλνηηθά 

Γεκνηηθά ρνιεία,  κε ην δίγισζζν πξφγξακκα κάζεζεο θαη μερσξηζηφ δηνηθεηηθφ θαη 

ιεηηνπξγηθφ πιαίζην, πνπ απνξξέεη απφ δηεζλείο ζπλζήθεο θαη πξσηφθνιια, επηβαξχλνληαο 

έηζη ηε Πξσηνβάζκηα Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο θαη ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη επνπηείαο, αθνχ 

απαηηείηαη δεκηνπξγία άηππνπ ηκήκαηνο ζηε Γηεχζπλζε ελαζρφιεζεο κε ηα Μεηνλνηηθά 

ρνιεία, γηα ηε δηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηψλ, πνπ ηα αθνξά. 

5. Η άποτη ηος Γιεςθςνηή Ππυηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ 

ηελ πιεηνςεθία ησλ απφςεσλ πνπ θαηαγξάθεη ε έξεπλα, είλαη ζχκθσλε θαη ε γλψκε ηνπ 

Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ έρεη ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ιεηηνπξγίαο ησλ 

Σκεκάησλ ηεο ππεξεζίαο ηνπ. Γελ είλαη κφλν ν νξζφο πξνγξακκαηηζκφο, πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ αλαγθαία ζηειέρσζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ νχηε θαη ε θαζεκεξηλή επνπηεία ηνπο, 

δξαζηεξηφηεηεο ζίγνπξα,  πνπ δεκηνπξγνχλ επζχλεο, αιιά θαη πξνυπνζέηνπλ ζχλεζε θαη 

απνθαζηζηηθφηεηα, ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά Γηεπζπληή εγέηε (Γεσξγηάδνπ Β-

Κακπνπξίδεο Γ , Ο Γηεπζπληήο Ηγέηεο, 2008:125). 

Παξάιιεια ν Γηεπζπληήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δέρεηαη ηνπο πνιίηεο, ζπρλά γηα ππνβνιή 

παξαπφλσλ, ιφγσ ζπκπεξηθνξψλ εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ θαη καζεηψλ, λα εγείξεη 

πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο ελαληίνλ εθπαηδεπηηθψλ, λα γλσκνδνηεί κε πξνηάζεηο ζε αγσγέο 

εθπαηδεπηηθψλ ελαληίνλ ηνπ δεκνζίνπ, λα είλαη κέινο επηηξνπήο θαηαιιειφηεηαο 

ραξαθηεξηζκνχ νηθνπέδνπ ή θηεξίνπ γηα λα ζηεγαζηεί ζρνιείν, λα πξνηείλεη ηδξχζεηο ή 

ππνβηβαζκνχο θαη θαηαξγήζεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, λα δξνκνινγεί θαη λα παίξλεη 

πξσηνβνπιίεο γηα επηκνξθψζεηο εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε πξφζσπα θαη 

ζεζκνχο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Οη παξαπάλσ αξκνδηφηεηεο νπσζδήπνηε ζπλεγνξνχλ ζην 

γεγνλφο, φηη ην έξγν ηεο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο είλαη ηεξάζηην, νπφηε είλαη θπζηθφ λα 

πξνθαινχληαη θάπνηεο δπζιεηηνπξγίεο θαη θαζπζηεξήζεηο, πνπ ζπρλά δελ είλαη ππαηηηφηεηα 

ηεο ππεξεζίαο.  

Όκσο ε πεηπρεκέλε δηεθπεξαίσζε πνιχπινθσλ δηαδηθαζηψλ, φπσο κεηαζέζεηο, απνζπάζεηο, 

εληφο θαη εθηφο ΠΤΠΔ, δηνξηζκνί αλαπιεξσηψλ, πεξάησζε δηαδηθαζηψλ νηθνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαη άιιεο ζπλαθείο, απνδεηθλχνπλ, φηη  ην έξγν ηεο Γηεχζπλζεο  έρεη ζηε 

ζπληξηπηηθή ηνπ πιεηνςεθία ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζπγθεληξψλεη ηελ απνδνρή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Οη πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε ησλ θηεξηαθψλ ππνδνκψλ θαη νη ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο γξαθείνπ δελ πξέπεη λα ζηακαηνχλ, αιιά λα αλαλεψλνληαη, ελψ ε αλαθαηαλνκή 

ξφισλ ζηνπο ππαιιήινπο επηβάιιεηαη,  δηφηη θάζε έηνο ην δπλακηθφ απνζπαζκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη δηαθνξεηηθφ. 
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6. ςμπεπάζμαηα 

Μειεηψληαο φιεο ηηο παξαπάλσ θαηαγξαθέοθαη ζπγθξίλνληαο ην παιαηφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, 

κε ηα δχν ηκήκαηα δηνηθεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη 

Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ην λέν νξγαλφγξακκά ηνπο θαη ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ηκεκάησλ, πνπ απηφ πηνζεηεί, είλαη ζίγνπξν φηη  ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα. 

Πξνεγνχκελα δελ ήηαλ θαζνξηζκέλα επαθξηβψο ηα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο, πνπ 

απέξξεαλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ δχν ηκεκάησλ, πνπ ππήξραλ,πξνθαιψληαο ζπρλά ζχγρπζε 

θαη έληαζε κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ, ελψ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, έρνπλ εηζαρζεί πνιιά 

λέα αληηθείκελα ελαζρφιεζεο, φπσο ε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ ΔΠΑ, Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη νη δηαδηθαζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, πνπ δελ είλαη εχθνιε ε έληαμή ηνπο 

ζηα αληίζηνηρα ηκήκαηα. ην λέν νξγαλφγξακκα πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα νη 

αξκνδηφηεηεο θάζε ηκήκαηνο, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα λέα αληηθείκελα 

(ΔΠΑ, Δηδηθή Αγσγή, Σάμεηο Τπνδνρήο), κε απνηέιεζκα λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα έγθαηξνπ 

θαη έγθπξνπ πξνγξακκαηηζκνχ ελεξγεηψλ απφ ηνλ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηεο 

απαηηνχκελεο ζπλεξγαζίαο ησλ ηκεκάησλ. 

Φπζηθά θαζνξηζηηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ζε φιν ην θάζκα 

ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο. Δίλαη απηφο, πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ην φξακα επίηεπμεο ζηφρσλ 

ηεο Γηεχζπλζεο, απηφο πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο πεγαίν άηνκν θαη φρη σο ειεγθηήο, απηφο πνπ 

αληηκεησπίδεη άκεζα ηηο θαηαζηάζεηο αβεβαηφηεηαο θαη πνιιαπιψλ επηινγψλ, απηφο πνπ κε 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παξαθηλεί, εκςπρψλεη θαη ελεξγνπνηεί ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, απηφο πνπ 

είλαη «αλνηρηφο» θαη «επέιηθηνο», αιιά θαη απνθαζηζηηθφο, φηαλ απαηηείηαη. 

Οη Γηεπζχλζεηο ινηπφλ, είλαη ππεχζπλεο δηεθπεξαίσζεο ελφο ηεξάζηηνπ φγθνπ δηαδηθαζηψλ, νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ απφ ηε κηα δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζε επίπεδν ζηειέρσζεο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, αθξνβαηψληαο ζπρλά γηα ζπγθεξαζκφ αξηζκψλ, αιιά θαη αλζξψπηλσλ 

πξνβιεκάησλ θαη απφ ηελ άιιε άθξαηε γξαθεηνθξαηία, εηδηθά θαηά ηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ ΔΠΑ, αζθπθηηθέο πξνζεζκίεο πινπνίεζεο ρξνλνδηαγξακκάησλ, αιιά θαη 

νξηζκέλεο θνξέο εμεηδηθεπκέλε γλψζε είηε ζε ζέκαηα νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ είηε 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, φηαλ δελ ππεξεηνχλ ππάιιεινη, εηδηθφηεηαο πιεξνθνξηθήο.  

Πξνηείλεηαη, νη φπνηεο αλαθπφκελεο δπζθνιίεο ελαξκφληζεο  ησλ ππαιιήισλ, θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε πλεχκα θαιήο 

ζπλεξγαζίαο απφ φινπο, δίθαηεο θαη ηζφηηκεο  ζπκπεξηθνξάο απφ ηνλ Γηεπζπληή έλαληη φισλ, 

πηνζέηεζε επθαηξηψλ γηα επηκφξθσζε, αλαθαηαλνκέο ξφισλ φηαλ θαη φπνπ ρξεηάδεηαη, αιιά 

θαη ηελ θαηάιιειε ζηειέρσζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ απφ πιεπξάο 

αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ. Η πινπνίεζε βέβαηα φισλ απηψλ πξνυπνζέηεη ηελ θαζνδήγεζε θαη 

νξγάλσζε, απφ έλαλ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, εγέηε θαη δηακνξθσηή θιίκαηνο 

αιιεινβνήζεηαο, ζπκπαξάζηαζεο θαη απνδνρήο. 

Σειηθά, ζα πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε εθαξκνγή πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ νη 

νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε,ψζηε λα εληζρχνληαη ηα θίλεηξα, ε ζπλεξγαζία θαη 

ν επαγγεικαηηζκφο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Ωζηφζν, ζε πεξίπησζε κε νξζήο δηαρείξηζήο ηνπο, 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Σφκνο 7, Σεχρνο 2, 2019 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 32 απφ 212 

νη πξαθηηθέο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θιίκα δηραζκνχ θαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο αληηθίλεηξα θαη ζα κπνξνχζαλ λα απνζαξξχλνπλ ηελ νκαδηθή εξγαζία. 
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ππαιιήισλ ησλ Γηεπζχλζεσλ  Δθπαίδεπζεο 

3.Φ.353.1./324/105657/Γ1/8-10-2002 (ΦΔΚ 1340 η.Β/16-10-2002) ΤΑ ΤΠΠΔΘ 

«Καζνξηζκφο ησλ εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ΔΚ θαη ησλ ζπιιφγσλ ησλ δηδαζθφλησλ» 

4.Φ.353.1./17/81587/Γ1/17-7-2012(ΦΔΚ 1340 η.Β/16-10-2002) ΤΑ ΤΠΠΔΘ «πκπιήξσζε-

Σξνπνπνίεζε ηεο Φ.353.1./324/105657/Γ1/8-10-2002 (ΦΔΚ 1340 η.Β/16-10-2002) « 

Καζνξηζκφο ησλ εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ΔΚ θαη ησλ ζπιιφγσλ ησλ δηδαζθφλησλ» 

5.ΠΓ 1/2003 ΦΔΚ 1/η Α/3-1-2003 «χλζεζε, ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηαθψλ 

ζπκβνπιίσλ Πξσηνβάζκηαο  θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Δηδηθήο Αγσγήο, 

αξκνδηφηεηεο απηψλ, φξνη, πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο εθινγήο ησλ αηξεηψλ ,ηαθηηθψλ θαη 

αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ησλ ζπκβνπιίσλ απηψλ» 

6.ΠΓ 50/1996  ΦΔΚ 45/η .Α/8-3-1996 «Μεηαζέζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

δεκφζηαο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» 

7.ΠΓ 100/1997 ΦΔΚ 94 η.Α/22-5-1997 «Σξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 50/96 «Μεηαζέζεηο θαη 

ηνπνζεηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεκφζηαο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο» 

8.ΤΑ ΤΠΠΔΘ 50690/Δ2/27-3-2018 «Πξφζθιεζε εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ππνβνιή αηηήζεσλ απφζπαζεο ζε ππεξεζίεο θαη θνξείο 

αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-

19 
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Απμοδιόηηηερ  ηυν Γιεςθςνηών Δκπαίδεςζηρ 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαθάησ 

Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, απ’ ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ έρνπλ αθαηξεζεί αξκνδηφηεηεο 

αληηθείκελν ησλ νπνίσλ δελ πθίζηαηαη: 

Φ.353.1./324/105657/Γ1/8-10-2002 (ΦΔΚ 1340 η.Β/16-10-2002) «Καζνξηζκφο ησλ 

εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

θαη ΔΚ θαη ησλ ζπιιφγσλ ησλ δηδαζθφλησλ» 

Φ.353.1./17/81587/Γ1/17-7-2012(ΦΔΚ 1340 η.Β/16-10-2002) «πκπιήξσζε-Σξνπνπνίεζε 

ηεο Φ.353.1./324/105657/Γ1/8-10-2002 (ΦΔΚ 1340 η.Β/16-10-2002) « Καζνξηζκφο ησλ 

εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

θαη ΔΚ θαη ησλ ζπιιφγσλ ησλ δηδαζθφλησλ» 

Άπθπο 14    (Φ.353.1./324/105657/Γ1/8-10-2002) 

1. Οη Γηεπζπληέο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο έρνπλ ηε γεληθή 

επζχλε ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο πεξηνρήο 

επζχλεο ηνπο. 

 3. πκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 

 4. Δίλαη δηνηθεηηθνί θαη πεηζαξρηθνί πξντζηάκελνη  ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

ππαιιήισλ πνπ ππάγνληαη ζηε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο. 

 5. Μεηέρνπλ ζηα Πεξηθεξεηαθά Τπεξεζηαθά πκβνχιηα θαη ζηηο λνκαξρηαθέο  

 6. Παξέρνπλ νδεγίεο ζηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. Αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, αληηκεησπίδνπλ ελδερφκελα θξίζηκα 

πξνβιήκαηα, επηιχνπλ δηαθνξέο, ζπκβάιινπλ ζηε ζχλζεζε ηδεψλ θαη απφςεσλ θαη αίξνπλ 

ακθηβνιίεο θαη ακθηζβεηήζεηο. 

 7. Δλεξγνχλ γεληθφηεξα κε γλψκνλα ηελ αξρή φηη ε δηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο πξέπεη λα 

αζθείηαη φρη κφλν κε ηελ εθαξκνγή λνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη επηζηεκνληθψλ αξρψλ αιιά θαη 

κε ηελ αληίιεςε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο. 

Άπθπο 15 

Γενικά καθήκονηα και απμοδιόηηηερ  ηυν Γιεςθςνηών Δκπαίδεςζηρ 

1. Οη Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο δηαρεηξίδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο επζχλεο ηνπο ηελ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή θαη ππνζηεξίδνπλ απφ δηνηθεηηθή άπνςε ηελ εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαηλνηνκηψλ νη νπνίεο εηζάγνληαη ζηελ εθπαίδεπζε. Φξνληίδνπλ ψζηε λα γίλεηαη θαηαλνεηφ 

ην πεξηερφκελν ησλ θαηλνηνκηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπο. 

 2. Δηδηθφηεξα νη Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο: 
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 α. Αζθνχλ ηε δηνίθεζε, επνπηεχνπλ, θαζνδεγνχλ θαη ζπληνλίδνπλ ην έξγν  ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο. 

 β. Δλεκεξψλνπλ  ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο γηα ζέκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηνίθεζε, ηελ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

 γ. Δίλαη δηνηθεηηθνί θαη πεηζαξρηθνί πξντζηάκελνη  ησλ Γηεπζπληψλ, ζρνιηθψλ κνλάδσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ηεο πεξηθέξεηαο επζχλεο ηνπο. Γχλαληαη λα 

αζθήζνπλ πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία θαη λα δηαηάμνπλ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία επί φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο. 

 δ. Μεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 ε. Οξγαλψλνπλ θαη επνπηεχνπλ ηα πξνγξάκκαηα  ηεο Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο, ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ θαζψο θαη φισλ ησλ 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ θαη ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

 ζη. Δηζεγνχληαη αξκνδίσο ηελ ίδξπζε, ηελ πξναγσγή, ηε ζπγρψλεπζε, ηε κεηαθνξά, ηε 

κεηνλνκαζία, ηε κεηαηξνπή, ηελ θαηάξγεζε ή ηνλ ππνβηβαζκφ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ  

ε. πζθέπηνληαη κε εθπξνζψπνπο ησλ πιιφγσλ ή Δλψζεσλ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ, ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ησλ πιιφγσλ, Δλψζεσλ θαη Οκνζπνλδηψλ ησλ 

Γνλέσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθπαίδεπζε. 

 ζ. Δλεκεξψλνπλ ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο γηα φζα ζνβαξά πξνβιήκαηα 

δηαηαξάζζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη εηζεγνχληαη ηα αλαγθαία κέηξα γηα 

ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. 

 η. πληάζζνπλ εηήζηα έθζεζε ζην ηέινο θάζε δηδαθηηθνχ έηνπο αλαθνξηθά κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο, ηελ θαηάζηαζε ησλ ζρνιείσλ, ηηο αλάγθεο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη πξνηείλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα. Σελ έθζεζε ππνβάιινπλ ζηνλ νηθείν 

Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο. 

 ηα. πκκεηέρνπλ ζηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα, φπσο ε θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεη. Έρoπλ 

ηελ επζχλε ηεο εθηέιεζεο ησλ πεηζαξρηθψλ απνθάζεσλ ησλ νηθείσλ Τπεξεζηαθψλ 

πκβνπιίσλ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ επηβάιινπλ ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο. 

  «Δηζεγνχληαη ζηα αξκφδηα Τπεξεζηαθά πκβνχιηα ηνλ νξηζκφ ηνπ αλαπιεξσηή ηνπο.» 

 ηδ. «Με επζχλε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 

Απηνηεινχο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθήο, Οηθνλνκηθήο θαη Παηδαγσγηθήο Τπνζηήξημεο ηεο 

Π.Γ.Δ., ζπληάζζνληαη, αλαξηψληαη ζηελ Δ.Α.Π. θαη απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά ζην αξκφδην 

Σκήκα ηεο Γ/λζεο Δθθαζάξηζεο Απνδνρψλ θαη ινηπψλ Δπηδνκάησλ, νη ππνγεγξακκέλεο 

απαηηνχκελεο θαηαζηάζεηο θαη ινηπά ζηνηρεία ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Π.Γ. 18/2018 (Α 

31), βεβαηψλνληαο ηελ νξζφηεηά ηνπο. 
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 Δπηπιένλ, κε επζχλε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 

Απηνηεινχο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθήο, Οηθνλνκηθήο θαη Παηδαγσγηθήο Τπνζηήξημεο ηεο 

Π.Γ.Δ., εθδίδνληαη νη ηίηινη πιεξσκήο ηεο παξ.4 ηνπ σο άλσ άξζξνπ θαζψο θαη νη 

Αλαιπηηθέο Πεξηνδηθέο Γειψζεηο (ΑΠΓ) ηνπ πξνζσπηθνχ αξκνδηφηεηάο ηνπο ζηελ 

απαηηνχκελε κνξθή, νη νπνίεο ππνβάιινληαη ζηα θαηά ηφπνπο ππνθαηαζηήκαηα ηνπ ΔΦΚΑ 

(πξψελ ΙΚΑ).» 

Άπθπο 17 

Απμοδιόηηηερ ηυν Γιεςθςνηών Δκπαίδεςζηρ ζσεηικέρ με  ηοςρ πίνακερ ηυν Γιεςθςνηών 

– Τποδιεςθςνηών  ηυν ζσολικών μονάδυν και άλλα ζςναθή θέμαηα. 

1. Οη Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο πξνβαίλνπλ ζην δηαρσξηζκφ ησλ ζρνιείσλ ηεο Γηεχζπλζεο ζε 

πεξηνρέο ηνπνζέηεζεο ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ , χζηεξα απφ εηζήγεζε ησλ 

αξκνδίσλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ. 

 2. Πξνθεξχζζνπλ ηελ θαηάξηηζε αμηνινγηθνχ πίλαθα επηινγήο Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, θαζψο θαη ησλ Πξντζηακέλσλ Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ. 

 3. Πξνθεξχζζνπλ ηελ θαηάξηηζε πηλάθσλ ησλ Τπνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ   

4. Κπξψλνπλ ηνπο πίλαθεο ησλ Τπνδηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ   χζηεξα απφ 

πξφηαζε ησλ νηθείσλ 

 5. Οξίδνπλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ, ηνπο αλαπιεξσηέο 

ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη Τπνδηεπζπληήο. 

 6. Οξίδνπλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ, ηνλ πξνζσξηλφ 

αλαπιεξσηή Γηεπζπληή, φηαλ δελ ππάξρεη, θσιχεηαη ή απνπζηάδεη ν Γηεπζπληήο θαη δελ 

ππάξρεη Τπνδηεπζπληήο. 

 7. Οξίδνπλ ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Μνλνζέζησλ, ησλ Γηζέζησλ θαη Σξηζέζησλ Γεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ θαη ηνπο πξντζηακέλνπο ,Νεπηαγσγείσλ χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ νηθείσλ 

Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ. 

8. Τπνβάιινπλ γηα εθηέιεζε ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο ηηο πξνηάζεηο ησλ 

νηθείσλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ πνπ αθνξνχλ ηηο κεηαζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο Γηεχζπλζεο απφ άιια ΠΤΓΔ ή ΠΤΠΔ, απφ ζρνιείν ζε άιιν ζρνιείν ηεο ίδηαο 

πεξηνρήο ή απηψλ νη νπνίνη επηζηξέθνπλ απφ ην εμσηεξηθφ. 

 9. Τπνβάιινπλ γηα θχξσζε ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο ηνπο αμηνινγηθνχο 

πίλαθεο επηινγήο ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ . 

 10. Δθδίδνπλ ηηο πξάμεηο ηεο πξνζσξηλήο ηνπνζέηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη 

επηζηξέθνπλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη ηηο πξάμεηο ηνπνζέηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη 

δηνξίδνληαη, κεηαηίζεληαη ή απνζπψληαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ νηθείσλ Τπεξεζηαθψλ 

πκβνπιίσλ. 

Άπθπο 18 
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Καθήκονηα και απμοδιόηηηερ ηυν Γιεςθςνηών  Δκπαίδεςζηρ ζε ζσέζη με ηοςρ 

εκπαιδεςηικούρ 

1. Οη Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο εθδίδνπλ ηηο πξάμεηο κνληκνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ νηθείσλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ. 

 2. Υνξεγνχλ ηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα θαη ηα επηδφκαηα ρξφλνπ ππεξεζίαο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 3. Υνξεγνχλ ηα επηδφκαηα κεηαπηπxηαθψλ ζπνπδψλ ζηνπο θαηφρνπο ηίηισλ, χζηεξα απφ 

ζχκθσλε γλψκε ησλ νηθείσλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ. 

 4. Γηαζέηνπλ κεξηθά ή νιηθά χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ νηθείσλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε άιιε ζρνιηθή κνλάδα, φηαλ ε 

ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ δελ είλαη αληηθεηκεληθά δπλαηή ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

πνπ ππεξεηνχλ. 

 5. Γηαζέηνπλ εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ απφ ηε Γεπηεξνβάζκηα ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε θαη αληίζηξνθα γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ Ξέλσλ Γισζζψλ, Μνπζηθήο, 

Καιιηηερληθψλ θαη Φπζηθήο Αγσγήο, είηε κε νιηθή απφζπαζε είηε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ ή θαη κε ππεξσξηαθή απαζρφιεζε. 

 6. Μπνξνχλ λα απνζπνχλ εθπαηδεπηηθνχο ζε άιιε ζρνιηθή κνλάδα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

δχν κελψλ, γηα λα θαιχπηνπλ επείγνπζεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαη εηζεγνχληαη ζην νηθείν 

Τπεξεζηαθφ πκβνχιην ηελ παξάηαζε ησλ απνζπάζεσλ απηψλ κέρξη ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ 

έηνπο. 

 7. Μπνξνχλ λα απνζπνχλ εθπαηδεπηηθνχο ζε άιιε ζρνιηθή κνλάδα ηεο ηδίαο Γηεχζπλζεο γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα έσο θαη ηξεηο (3) κήλεο, φηαλ δηελεξγείηαη ελαληίνλ ηνπο έλνξθε δηνηθεηηθή 

εμέηαζε γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θψδηθα δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ. 

 8. Αλαζέηνπλ δηδαζθαιία πέξαλ ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ κε ππεξσξηαθή απνδεκίσζε 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

σξψλ δηδαζθαιίαο. 

 9. Πξνζιακβάλνπλ ηνπο σξνκηζζίνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη εθδίδνπλ ηηο πξάμεηο πξφζιεςεο 

θαη απφιπζεο. 

 10. Σνπνζεηνχλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο πξνζσξηλνχο αλαπιεξσηέο θαη 

εθδίδνπλ ηηο πξάμεηο απφιπζήο ηνπο. 

 11. Πξνζιακβάλνπλ αλαπιεξσηέο  εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο 

Αγσγήο (.Μ.Δ.Α.Δ) απφ ηνπο πίλαθεο πνπ θαηαξηίδεη ην ΤΠΠΔΘ. 

 12. Φπιάζζνπλ θαη ελεκεξψλνπλ ηνπο αηνκηθνχο ππεξεζηαθνχο θαθέινπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο. 

 14. Καζνξίδνπλ ηελ πεξηθέξεηα εγγξαθήο ησλ καζεηψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, χζηεξα απφ 

εηζήγεζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ. 
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Άπθπο 19 

Απμοδιόηηηερ ηυν Γιεςθςνηών Δκπαίδεςζηρ ζσεηικέρ με ηα λοιπά θέμαηα ςπηπεζιακήρ 

καηάζηαζηρ ηυν εκπαιδεςηικών 

 "1. Οη Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο ρνξεγνχλ άδεηεο , θχεζεο θαη ινρείαο,  κεηξφηεηαο θαη 

εηδηθέο κε απνδνρέο ή ρσξίο απνδνρέο, εμεηάζεσλ, γηα επηκνξθσηηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο 

ιφγνπο θαζψο θαη ηηο άδεηεο φζσλ άιισλ δηεπθνιχλζεσλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία θαη αθνξνχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ηεο 

αξκνδηφηεηαο ηνπο". 

 2. Υνξεγνχλ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο άδεηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο γεληθέο 

ζπλειεχζεηο ησλ ζπιιφγσλ ηνπο. 

 3. Απνζπνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη είλαη κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζε ζρνιεία ηεο έδξαο. 

 4. Υνξεγνχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηηο άδεηεο γηα λα αζθήζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο σο αηξεηά 

κέιε ηεο απηνδηνίθεζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 5. Ρπζκίδνπλ φια ηα ζέκαηα ηα νπνία έρνπλ" ζρέζε κε ηελ εθινγή ησλ αηξεηψλ κειψλ ησλ 

ΠΤΠΔ . 

 6. Δθδίδνπλ ηηο δηαπηζησηηθέο πξάμεηο απφιπζεο ιφγσ νξίνπ ειηθίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ 

δεκνζίσλ, ησλ ηδησηηθψλ θαη ηζνηίκσλ μέλσλ ζρνιείσλ. 

 7. Απνδέρνληαη ηηο παξαηηήζεηο θαη εθδίδνπλ ηηο δηαπηζησηηθέο πξάμεηο απφιπζεο ησλ 

κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη εθείλσλ νη νπνίνη ππεξεηνχλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ 

ρξφλνπ. 

 8. Γηαβηβάδνπλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζχληαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο ζηελ ππεξεζία ζπληάμεσλ ηνπ Γεληθνχ 

Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

 "9. Οη Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο επηιακβάλνληαη θάζε ζέκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο 

ηνπο θαη εθδίδνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξάμεηο ή εηζεγνχληαη ζηα Οηθεία Τπεξεζηαθά πκβνχιηα 

, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία". 

 «10. Δίλαη εθθαζαξηζηέο ησλ απνδνρψλ φρη κφλν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηα Γξαθεία 

ηεο Γηεχζπλζεο αιιά θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο αξκνδηφηεηαο 

ηνπο. Δπίζεο είλαη εθθαζαξηζηέο ησλ απνδνρψλ ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ πνπ αλήθνπλ 

νξγαληθά ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπο». 

Άπθπο 20 

Απμοδιόηηηερ ηυν Γιεςθςνηών Δκπαίδεςζηρ ζσεηικέρ με ηην ιδιυηική εκπαίδεςζη 

1. Οη Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο εγθξίλνπλ ηε κεηαθνξά ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ζε άιια 

δηδαθηήξηα. 
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 2. Δθδίδνπλ ηηο πξάμεηο δηνξηζκνχ ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 3. Δθδίδνπλ ηηο πξάμεηο απφιπζεο ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε 

ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 13ηνπ Ν. 2986/2002. 

 4. Δίλαη δηνηθεηηθνί θαη πεηζαξρηθνί πξντζηάκελνη ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, [ησλ 

Φξνληηζηεξίσλ] θαη ησλ αληηζηνίρσλ εθπαηδεπηηθψλ. Αζθνχλ δηνηθεηηθφ θαη πεηζαξρηθφ 

έιεγρν, φηαλ δηαπηζηψλνπλ πιεκκειή εθηέιεζε θαζεθφλησλ ή παξαβάζεηο. 

Άπθπο 21 

Απμοδιόηηηερ ηυν Γιεςθςνηών Δκπαίδεςζηρ ζε ζσέζη με ηοςρ Γιεςθςνηέρ ζσολικών 

μονάδυν 

1. Οη Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη 

δηνηθεηηθνί θαη πεηζαξρηθνί πξντζηάκελνη ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη 

ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο. 

 2. Δηδηθφηεξα: 

 α. Δπνπηεχνπλ ην έξγν ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ, 

θαη ειέγρνπλ αλ ε δηνίθεζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ελαξκνλίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

 β. Δπηζθέπηνληαη θαηά ηε θξίζε ηνπο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο 

πεξηθέξεηαο θαη παξέρνπλ ζηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο 

 γ. πγθαινχλ ζπζθέςεηο ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαηά πεξηνρή θαη 

νξγαλψλνπλ επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο, δίλνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

νδεγίεο θαη αίξνπλ ζρεηηθέο ακθηβνιίεο θαη ακθηζβεηήζεηο. 

 δ. πλεξγάδνληαη κε ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο γηα ηε δηεπζέηεζε δηαθνξψλ αλάκεζα 

ζηνπο Γηεπζπληέο θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηήζνπλ ήξεκν παηδαγσγηθφ θιίκα ζην ζρνιείν θαη λα 

εμαζθαιίζνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο. 

 ε. Δμεηάδνπλ ηηο θαηαγγειίεο πνπ γίλνληαη ζε βάξνο ησλ Γηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ειέγρνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξίλνπλ φηη πθίζηαηαη πξφβιεκα, 

αζθνχλ ηηο πεηζαξρηθέο ηνπο αξκνδηφηεηεο. 

 ζη. Φξνληίδνπλ γηα ηελ ππνδνκή θαη γηα ηα δηδαθηεξηαθά πξνβιήκαηα ησλ ζρνιείσλ θαη 

εηζεγνχληαη αξκνδίσο ηελ επηζθεπή ησλ δηδαθηεξίσλ θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο κε έπηπια, 

ζθεχε θαη επνπηηθφ πιηθφ, θαζψο θαη ηηο αλαγθαίεο παξεκβάζεηο ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ δηδαθηεξίσλ ζε κηα παηδαγσγηθή θαηεχζπλζε. 

 δ. Αμηνινγνχλ ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 


