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                Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
ΘΔΜΑ: «σμπλήρωζη - ηροποποίηζη ηης με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002 
Τ.Α. «Καθοριζμός ηων ειδικόηερων καθηκόνηων και αρμοδιοηήηων ηων προϊζηαμένων 
ηων περιθερειακών σπηρεζιών πρωηοβάθμιας και δεσηεροβάθμιας εκπαίδεσζης, ηων 
διεσθσνηών και σποδιεσθσνηών ζτολικών μονάδων και ΔΚ και ηων ζσλλόγων 
διδαζκόνηων» 

 
 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
 
Έρνληαο ππφςε: 
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 6 ηνπ Ν.2986/2002 (ΦΔΚ 24 η. Α΄) 
2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ « Κψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα   

θπβεξλεηηθά φξγαλα », πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98 η. 
Α΄)  

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 86/2012 « Γηνξηζκφο Υπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Υπνπξγψλ θαη 
Υθππνπξγψλ » (ΦΔΚ 141 η. Α΄/21-6-2012). 

4. Τελ αξηζκ. Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002 Υπνπξγηθή Απφθαζε «Καζνξηζκφο ησλ 
εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ πξντζηακέλσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ 
ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ησλ δηεπζπληψλ θαη 
ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ΣΔΚ θαη ησλ ζπιιφγσλ δηδαζθφλησλ», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

5. Τν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο 
ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  

 
Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ  

 
Τξνπνπνηνχκε ηελ αξηζκ. Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002 Υπνπξγηθή Απφθαζε    

«Καζνξηζκφο ησλ εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ πξντζηακέλσλ ησλ 
πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ησλ δηεπζπληψλ 
θαη ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ΣΔΚ θαη ησλ ζπιιφγσλ δηδαζθφλησλ» ( ΦΔΚ 1340 
η. Β΄) φπσο ζπκπιεξψζεθε – ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. Φ.353.1/1/4517/Γ1/17-1-2003 
(ΦΔΚ 64 η. Β΄), 132947/Γ6/27-11-2003 (ΦΔΚ 1809 η. Β΄), 33240/Γ6/1-4-2005 (ΦΔΚ 470 η. Β΄), 
Φ.353.1/3/102865/Γ1/4-10-2005 (ΦΔΚ 1461 η. Β΄), Φ.353.1/135/147696/Γ1/21-12-2007 (ΦΔΚ 
2487 η. Β΄) θαη 84172/ΙΒ/13-7-2010 (ΦΔΚ 1180 η. Β΄) σο εμήο: 

Ι. Σπκπιεξψλνπκε: 
α) Σην άξζξν 1 παξ. 2 πξνζηίζεηαη εδάθην ηζη) σο αθνινχζσο: «Οξίδνπλ ηνπο 

γξακκαηείο, ηαθηηθνχο θαη αλαπιεξσηέο, ησλ Πξσηνβάζκησλ Πεηζαξρηθψλ Σπκβνπιίσλ». 
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β) Σην άξζξν 2 παξ. 2 πξνζηίζεηαη εδάθην ζ) σο αθνινχζσο: «Φνξεγνχλ άδεηεο 
θαλνληθέο, αλαξξσηηθέο, θχεζεο θαη ινρείαο, γνληθέο, 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 ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπο». 

γ) Σην άξζξν 2 παξ. 2 πξνζηίζεηαη εδάθην η) σο αθνινχζσο: «Φνξεγνχλ ηελ άδεηα 
άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ ή εξγαζίαο κε ακνηβή  ζηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο πνπ 
ππεξεηνχλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπο χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ νηθείνπ 
ζπκβνπιίνπ επηινγήο ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ». 

δ) Σην άξζξν 3 παξ. 2 πξνζηίζεηαη εδάθην θε) σο αθνινχζσο: «Φνξεγνχλ ηελ άδεηα 
άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ ή εξγαζίαο κε ακνηβή  ζηνπο Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο  πνπ 
ππεξεηνχλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπο χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Κεληξηθνχ 
Υπεξεζηαθνχ Σπκβνπιίνπ». 

 
ΙΙ. Αληηθαζηζηνχκε: 
α) Τν εδάθην θγ) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 σο εμήο: «θγ) Φνξεγνχλ άδεηεο θαλνληθέο, 

αλαξξσηηθέο, θχεζεο θαη ινρείαο, γνληθέο, 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 
Πξντζηακέλνπο Δπηζηεκνληθήο – Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο θαη Γηνίθεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο, 
ζηνπο Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο  θαη ζην εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ησλ 
γξαθείσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο». 
 β) Τν εδάθην ε) v. ηνπ άξζξνπ 5 σο εμήο: «ε) v. Δηζεγείηαη ηε ρνξήγεζε ησλ 
θαλνληθψλ θαη αλαξξσηηθψλ αδεηψλ, θχεζεο θαη ινρείαο, γνληθψλ, κεηξφηεηαο θαη εηδηθψλ κε 
απνδνρέο ή ρσξίο απνδνρέο, εμεηάζεσλ, γηα επηκνξθσηηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο ιφγνπο 
θαζψο θαη ησλ αδεηψλ φζσλ άιισλ δηεπθνιχλζεσλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 
θαη αθνξνχλ ζηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ». 

γ) Τελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 19 πνπ πξνζηέζεθε κε ηελ αξηζκ.  84172/ΙΒ/13-7-2010         
ππνπξγηθή απφθαζε ( ΦΔΚ 1180 η. Β΄) σο εμήο: «10. Δίλαη εθθαζαξηζηέο ησλ απνδνρψλ φρη 
κφλν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηα Γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο αιιά θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 
πνπ ππεξεηεί ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Δπίζεο είλαη εθθαζαξηζηέο ησλ 
απνδνρψλ ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ πνπ αλήθνπλ νξγαληθά ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο 
ηνπο». 
 Καηά ηα ινηπά ε αξηζκ. Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002 Υπνπξγηθή Απφθαζε 
(ΦΔΚ 1340 η. Β΄) ηζρχεη σο έρεη. 
 Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

       Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 
 

 

  ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΑΡΒΑΝΗΣΟΠΟΤΛΟ 
 

 
Δζωη. Γιανομή 
1. Γξαθείν Υπνπξγνχ 
2. Γξαθείν Υθππνπξγνχ 
3. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα 
4. Γξαθείν Γεληθνχ Γηεπζπληή Π.Δ. & Γ.Δ. 
5. Γ/λζε Πξνζσπηθνχ Π.Δ.- Τκήκα Δ΄ 
6. Γ/λζε Πξνζσπηθνχ Γ.Δ.- Τκήκα Γ΄ 
 

ΑΔΑ: Β40Ζ9-ΕΟ6


