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Θέμα: « Ιεραρχική υποβολή ερωηημάηων » 
 
χεη:   1) ην κε αξηζκ. Φ.351.5/59/137413/Γ1/2-11-2010 έγγξαθν ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα 
            2) ην κε αξηζκ. Φ.350/75/89384/Δ3/5-6-2015 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Π.Δ. 

& Γ.Δ. 
 

   Με αθνξκή ην γεγνλόο όηη  νη Υπεξεζίεο καο δέρνληαη πιεζώξα γξαπηώλ θαη 
ηειεθσληθώλ εξσηεκάησλ, ηα νπνία ππνβάιινληαη από Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο, Γηεπζπληέο 
θαη Υπνδηεπζπληέο ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαζώο θαη από εθπαηδεπηηθνύο θαη αθνξνύλ ζηελ 
εθαξκνγή εγθπθιίσλ, ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ππεξεζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη ηεο 
ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο, θαζώο επίζεο θαη ην γεγνλόο όηη δεηνύλ από ηελ Υπεξεζία ηε 
δηαηύπσζε θξίζεο επί ησλ εγγξάθσλ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Γηεπζπληώλ Δθπαίδεπζεο θαη ησλ 
απνθάζεσλ ησλ Υπεξεζηαθώλ Σπκβνπιίσλ.  ζέηνπκε ππόςε ζαο ηα εμήο: 

1. Σύκθσλα κε ηελ αξηζκ. πξση. Φ.353.1/324/105657/Γ1/16-10-2002 Υπνπξγηθή 
Απόθαζε (Φ.Δ.Κ. 1340/Β΄/16-10-2002), ηα ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ νηθείσλ Πεξηθεξεηαθώλ Γηεπζύλζεσλ Α/ζκηαο 
θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ή ησλ Γηεπζύλζεσλ Δθπαίδεπζεο θαηά πεξίπησζε. 

2. Η ηήξεζε ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο εμαζθαιίδεη κέζσ ηεο θνηλήο θαη ζπλνιηθήο 
αληηκεηώπηζεο νκνεηδώλ ζεκάησλ πνηόηεηα θαη εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ. 

3. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ακεξνιεςίαο, εθηόο αληίζεηεο 
ξύζκηζεο, δελ ππάξρεη ηεξαξρηθή ζρέζε ησλ εκκέζσλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ πξνο ηα άκεζα 
όξγαλα ηνπ Κξάηνπο ή άιινπ δεκνζίνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ζην νπνίν αλήθνπλ. Τα κέιε ησλ 
νξγάλσλ απηώλ θαη αλ αθόκα είλαη ππάιιεινη, πθηζηάκελνη άιισλ νξγάλσλ, αζθνύλ ηα 
θαζήθνληά ηνπο θαηά ζπλείδεζε θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο θξίζε θαη όρη ζύκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο θαη ηηο δηαηαγέο ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο. Δθόζνλ δε δηνξίδνληαη, εθηόο από εθείλα 
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πνπ κεηέρνπλ ιόγσ ζέζεο ηελ νπνία θαηέρνπλ, κε ζεηεία, έρνπλ θαη πξνζσπηθή αλεμαξηεζία. 
Σπλεπώο ηα ζπιινγηθά όξγαλα απνηεινύλ ηδηαίηεξεο αξρέο θαη νη απνθάζεηο ηνπο δελ 
ππόθεηληαη ζηνλ ηεξαξρηθό έιεγρν. 

Από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη: 
 Τα ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ 

Γηεπζύλζεσλ Δθπαίδεπζεο ή ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Γηεπζύλζεσλ Δθπαίδεπζεο, θαηά 
πεξίπησζε. 

 Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ δεηείηαη γλώκε ησλ ππεξεζηαθώλ ζπκβνπιίσλ, ηα ππεξεζηαθά 
απηά ζέκαηα εμεηάδνληαη από ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη ε Υπεξεζία είλαη αλαξκόδηα 
λα θξίλεη ηηο απνθάζεηο ηνπο. 

 Οη Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο  θαη ζε δεύηεξν βαζκό νη Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο 
Δθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ ζεκάησλ αξκνδηόηεηάο 
ηνπο βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ησλ εγθύθιησλ νδεγηώλ ή δηεπθξηλίζεσλ πνπ 
θνηλνπνηνύληαη από ην Υπνπξγείν εληόο ηεο ππεξεζίαο ηνπο. 

 Δξσηήκαηα γηα ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δύλαληαη λα 
ππνβάιινληαη ζε πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ππάξρεη αζάθεηα ή αλππαξμία δηαηάμεσλ 
θαη δελ έρνπλ δνζεί ζρεηηθέο νδεγίεο ή δηεπθξηλίζεηο από ηηο ππεξεζίεο καο. 

 Oη Γηεπζπληέο ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί, απεπζύλνληαη ζηελ νηθεία 
Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο, ε νπνία, ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη δηεπθξίληζε, 
απεπζύλεηαη ζηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

 Δθόζνλ ε Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ηε ζεηξά ηεο θαη 
αθνύ επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο ην Γξαθείν Ννκηθήο Υπνζηήξημεο, ρξεηάδεηαη δηεπθξίληζε, 
ηόηε θαη κόλν ηόηε, απεπζύλεηαη ζηελ Κεληξηθή Υπεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ.  
 
Υπελζπκίδνπκε όηη ην Γξαθείν Ννκηθήο Υπνζηήξημεο έρεη αξκνδηόηεηα, ηδίσο, ηε λνκηθή 

ππνζηήξημε γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο θαη άζθεζεο αξκνδηνηήησλ ηεο πεξηθεξεηαθήο δηεύζπλζεο 
θαη όισλ ησλ πεξηθεξεηαθώλ ππεξεζηώλ θαη ησλ κνλνκειώλ θαη ζπιινγηθώλ νξγάλσλ πνπ 
ππάγνληαη ζε απηή. 

Δπίζεο όζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ επηζεκαίλεηαη όηη θαιό είλαη λα ππάξρεη 
εζσηεξηθό πξσηόθνιιν ώζηε λα αλαηίζεληαη δηα ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Γξαθείνπ νη 
ππνζέζεηο επί ησλ νπνίσλ ρξεηάδεηαη λνκηθή γλώκε ζε ζπγθεθξηκέλν λνκηθό θαη ζηελ 
ζπλέρεηα ην Γξαθείν λα ππνβάιιεη γξαπηώο ηελ απάληεζή ηνπ. Καιό είλαη ε λνκηθή άπνςε -
ιύζε λα θέξεη ηνλ ηίηιν «Σεκείσκα» θαη όρη «γλσκνδόηεζε» γηα λα κε ζπγρέεηαη κε ηηο 
γλσκνδνηήζεηο ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. Γηα δεηήκαηα γεληθόηεξεο ζεκαζίαο ζα 
πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Γξαθείσλ Ννκηθήο 
Υπνζηήξημεο θαη κόλν εθόζνλ γηα ην επίκαρν δήηεκα εθθξάδεηαη πέξαλ ηεο κηαο άπνςεο λα 
δεηείηαη ε γλώκε ηεο αξκνδίαο Υπεξεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ ΠΑΙ.Θ.  

 
Δξσηήκαηα πνπ δελ ππνβάιινληαη ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθόκελε δηαδηθαζία 

δελ ζα απαληώληαη θαη ζα επηζηξέθνληαη. 
 
Παξαθαινύκε γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ. 
 
 

                                                                 Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  
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