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ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Αζήλα, 25-10-2021 

 

 

Ι. Επί ηοσ ερωηήκαηος. 

Μνπ δεηήζεθε λα γλσκνδνηήζσ, εάλ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Πξσηνβάζκηαο, 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Δηδηθήο Αγσγήο, δύλαηαη λα εθθέξεη θξίζε αλαθνξηθά κε ην 

πεξηερόκελν απόθαζεο ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ, πνπ αθνξά ζηελ αμηνιόγεζε δπλάκεη 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4692/2020, όπσο ηζρύεη θαη λα αλαπέκςεη ηελ απόθαζε απηή γηα λέα 

θξίζε.    

 

ΙΙ. Επί ηοσ ηζτύοληος πιαηζίοσ. 

Τν βαζηθό δήηεκα, ην νπνίν πξέπεη λα δηαγλσζηεί, πξνθεηκέλνπ λα απαληεζεί ην σο 

άλσ εξώηεκα αθνξά ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ θαη ελ πξνθεηκέλσ ηνπ 

Γεληθνύ Γξακκαηέα Πξσηνβάζκηαο, Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Δηδηθήο Αγσγήο, λα 

δηαηππώζεη θξίζε επί απνθάζεσο ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο, 

πνπ δηακνξθώλεηαη από ηνλ λ.4692/2020. Η απάληεζε δε ζην εξώηεκα απηό πξέπεη λα 

αλαδεηεζεί αθελόο ζηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

αθεηέξνπ ζηηο δηαηάμεηο, πνπ δηέπνπλ ηελ δηαδηθαζία αμηνινγήζεσο, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ 

λ.4692/2020. 

Τν αξ.6 ηνπ ΠΓ 84/2019 πξνβιέπεη ηελ ζύζηαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πξσηνβάζκηαο, Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Δηδηθήο Αγσγήο. Τν ελ ιόγσ άξζξν 

πξνβιέπεη: «1. Σπληζηάηαη ζην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Γεληθή Γξακκαηεία 

Πξσηνβάζκηαο, Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Δηδηθήο Αγσγήο. Με ηελ επηθχιαμε ηεο 

επφκελεο παξαγξάθνπ, ζηε λέα Γεληθή Γξακκαηεία κεηαθέξνληαη, σο ζχλνιν αξκνδηνηήησλ, 

ζέζεσλ, πξνζσπηθνχ θαη επνπηεπφκελσλ θνξέσλ, νη παξαθάησ ππεξεζίεο ηνπ π.δ. 18/2018 

(Α` 31): (α) ε Γεληθή Γηεχζπλζε Σπνπδψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 
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(β) ε Γεληθή Γηεχζπλζε Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, (γ) ε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηεζλψλ, Δπξσπατθψλ Θεκάησλ, Παηδείαο Οκνγελψλ 

θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, (δ) ε Απηνηειήο Γηεχζπλζε Ιδησηηθήο Δθπαίδεπζεο, (ε) ε 

Απηνηειήο Γηεχζπλζε Σπγθέληξσζεο, Υπνβνιήο Παξαζηαηηθψλ θαη Λνηπψλ Θεκάησλ, (ζη) ην 

Απηνηειέο Τκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Πεξηθεξεηαθψλ Υπεξεζηψλ, (δ) ην Απηνηειέο Τκήκα 

Σπληνληζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ θαη (ε) νη δεθαηξείο (13) 

Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». 

Πεξαηηέξσ, ην άξζξν 1 ηεο ππ’ αξ. 1614/Υ1/8-1-2020 (ΦΔΚ Β' 8/10.01.2020) 

Υπνπξγηθήο Απόθαζεο απαξηζκεί θαηά ηξόπν απνθιεηζηηθό ην δηθαίσκα ππνγξαθήο κε 

εληνιή Υπνπξγνύ θαη εληνιή Υθππνπξγνύ.  Σπγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη: «Μεηαβηβάδνπκε 

ζηνπο Γεληθνχο Γξακκαηείο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ην δηθαίσκα λα 

ππνγξάθνπλ «Με εληνιή Υπνπξγνχ» θαη «Με εληνιή Υθππνπξγνχ», θαηά πεξίπησζε: Α) 

Απνθάζεηο, πξάμεηο θαη έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη 

αθνξνχλ ζηα αθφινπζα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο, ζηελ νπνία 

πξνΐζηαληαη: 1. Δηζεγήζεηο γηα ηελ έθδνζε εγθπθιίσλ θαη παξνρή νδεγηψλ θαη πιεξνθνξηψλ 

πξνο φιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θεληξηθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο θαη 

ησλ Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαζψο θαη πξνο ηα 

Ν.Π.Γ.Γ., πνπ επνπηεχνληαη απφ απηφ, γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή 

πινπνίεζε ησλ ζρεδηαδφκελσλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ, ηελ εμεηδίθεπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ζηφρσλ ηεο, ηε δηαρείξηζε ελδερφκελσλ θξίζεσλ ή θηλδχλσλ θαη ηελ εχξπζκε θαη παξαγσγηθή 

ιεηηνπξγία ηνπο. 2. Δηζεγήζεηο γηα ηελ έθδνζε εγθπθιίσλ θαη παξνρή νδεγηψλ θαη 

πιεξνθνξηψλ πξνο ηα Ν.Π.Ι.Γ., πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 3. Δηζήγεζε γηα ηελ 

ππνβνιή εξσηεκάησλ ζην γξαθείν Ννκηθνχ Σπκβνχινπ ηνπ Κξάηνπο ζην Υπνπξγείν Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ, γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο απνθιεηζηηθά ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο. 4. 

Απνθάζεηο θαη έγγξαθα ζπλαξκνδηφηεηαο ππεξεζηψλ πεξηζζνηέξσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ θαη 

Απηνηειψλ Γηεπζχλζεσλ θαη Απηνηειψλ Τκεκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο. 5. Αλαπνκπή 

ππνζέζεσλ γηα επαλεμέηαζε απφ ηε Γηνίθεζε ή ηα αξκφδηα ζπιινγηθά φξγαλα. 6. Απαληήζεηο 

ζε αηηήκαηα επαλεμέηαζεο, ππνκλήκαηα, αλαθνξέο, παξάπνλα ή θαηαγγειίεο πνιηηψλ θαηά 

ελεξγεηψλ, πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ θαη απνθάζεσλ ππεξεζηαθψλ νξγάλσλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο ή ησλ απνθεληξσκέλσλ θαη επνπηεπφκελσλ απφ απηήλ ππεξεζηψλ. 7. Φνξήγεζε 

θαλνληθψλ, θνηηεηηθψλ, ζπνπδαζηηθψλ, επηκνξθσηηθψλ, εηδηθψλ θαη αλαξξσηηθψλ αδεηψλ, 
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αδεηψλ ρσξίο απνδνρέο θαη ινηπψλ αδεηψλ, πιελ ησλ εηδηθψλ θαη αλαξξσηηθψλ αδεηψλ ηεο 

παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο, ζηνπο Πξντζηακέλνπο Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ, 

Γηεπζχλζεσλ θαη Απηνηειψλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο, ζηνπο Πεξηθεξεηαθνχο 

Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο Απηνηειψλ Τκεκάησλ θαη 

Γξαθείσλ πνπ δελ ππάγνληαη ζε Γεληθή Γηεχζπλζε, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν. 8. 

Γηαθνπή αδεηψλ ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο κε απνδνρέο ζε ηδησηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ 

λ. 3391/2005 (ΦΔΚ 240 Α`), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ιφγσ νινθιήξσζεο ηνπ θχθινπ ζπνπδψλ 

γηα ηνλ νπνίν ρνξεγήζεθαλ. 9. Σρεηηθά κε ηε βαζκνινγηθή έληαμε θαη ηα Αηνκηθά Γειηία 

Βαζκνινγηθήο Καηάηαμεο Υπαιιήινπ (Α.Γ.Β.Κ.Υ.) θαη ηα Αηνκηθά Γειηία Καηάηαμεο 

Υπαιιήινπ ζε Μ.Κ. (Α.Γ.Κ.Υ.), ιφγσ ππεξεζηαθήο εμέιημεο ή κεηαβνιήο γηα ηελ νπνία 

γλσκνδφηεζε ην Κεληξηθφ Υπεξεζηαθφ Σπκβνχιην Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Κ.Υ.Σ.ΓΙ.Π.). 10. 

Έθδνζε θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ, γηα πεξηθνπέο ακνηβψλ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή 

ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ θαη απφ πξνηάζεηο ησλ επηηξνπψλ παξαιαβήο εηδψλ 

εμνπιηζκνχ θαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 200.000,00 επξψ. 11. 

Απνθάζεηο αλάζεζεο έξγνπ ή πξνκήζεηαο θαη απνθάζεηο έγθξηζεο ή αλαγλψξηζεο θάζε 

θχζεο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ή ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ, απφ ηνπ πνζνχ ησλ 60.000,01 επξψ, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 200.000,00 επξψ. 12. 

Απνθάζεηο έγθξηζεο δηελέξγεηαο κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ θαη θαηαθχξσζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο γηα θάζε θχζεο έξγα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θηηξηαθψλ, πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

φηαλ ν πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ απηψλ είλαη απφ ηνπ πνζνχ ησλ 60.000,01 επξψ κέρξη ηνπ 

πνζνχ ησλ 200.000,00 επξψ. 13. Υπνγξαθή ζπκβάζεσλ, ε αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ νπνίσλ 

αλέξρεηαη απφ ηνπ πνζνχ ησλ 60.000,01 επξψ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 200.000,00 επξψ. 14. 

Απνθάζεηο ζπγθξφηεζεο επηηξνπψλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ, επηηξνπψλ 

εμέηαζεο ελζηάζεσλ, επηηξνπψλ παξαιαβήο θαη εθηέιεζεο έξγνπ ή εξγαζηψλ θαη πξνκεζεηψλ 

απφ ηνπ πνζνχ ησλ 60.000,01 επξψ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 200.000,00 επξψ. 15. Απνθάζεηο 

έγθξηζεο ζπγθξηηηθψλ πηλάθσλ ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ απφ ηνπ πνζνχ ησλ 60.000,01 επξψ 

κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 200.000,00 επξψ. 16. Πξνηάζεηο ζηνλ Υπνπξγφ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (Π.Γ.Δ.) ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. 17. Απνθάζεηο έγθξηζεο πάζεο θχζεο δαπάλεο, έθδνζεο θαη παξάηαζεο 

εληαικάησλ πξνπιεξσκήο, φηαλ είλαη απφ ηνπ πνζνχ ησλ 60.000,01 επξψ κέρξη ηνπ πνζνχ 

ησλ 200.000,00 επξψ. 18. Έγγξαθα θαη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαβίβαζε πηζηψζεσλ 

ζε Γεπηεξεχνληεο δηαηάθηεο ηνπ Υπνπξγείνπ κε επηηξνπηθά εληάικαηα, κέρξη ηνπ πνζνχ 
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αξκνδηφηεηάο ηνπ. 19. Απνθάζεηο ρνξήγεζεο, ηξνπνπνίεζεο, θαη κεηαβίβαζεο αδεηψλ 

ηδησηηθψλ ζρνιείσλ. 20. Φνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ κε ή ρσξίο ακνηβή ζηνπο 

ππαιιήινπο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο, πιελ ησλ Γεληθψλ Γηεπζπληψλ. 21. Φνξήγεζε άδεηαο 

θαηνρήο δεχηεξεο ζέζεο. 22. Απνθάζεηο κεηαθνξάο πηζηψζεσλ απφ ηνλ ηαθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Υπεξεζηψλ Δθπαίδεπζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 200.000,00 επξψ. 23. Έγθξηζε 

κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ησλ Πξντζηακέλσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ, ησλ Σπληνληζηψλ 

Δθπαίδεπζεο, Δπηζεσξεηψλ Δπξσπατθψλ Σρνιείσλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζπληψλ 

Δθπαίδεπζεο, φπνπ απαηηείηαη. 24. Έγθξηζε κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ησλ Πξντζηακέλσλ 

Απηνηειψλ Γηεπζχλζεσλ θαη Απηνηειψλ Τκεκάησλ πνπ δελ ππάγνληαη ζε Γεληθή Γηεχζπλζε, 

φπνπ απαηηείηαη. 25. Έγθξηζε ππεξεξγαζίαο πξντζηακέλσλ Γηεπζχλζεσλ θαη Τκεκάησλ θαη 

ππαιιήισλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο, χζηεξα απφ εηζήγεζε Πξντζηακέλνπ Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο ή Γηεχζπλζεο ή Απηνηεινχο Γηεχζπλζεο ή Απηνηεινχο Τκήκαηνο αξκνδηφηεηάο 

ηνπ, πνπ δελ ππάγεηαη ζε Γεληθή Γηεχζπλζε. 26. Έγθξηζε πξνγξάκκαηνο θηινμελίαο 

εθπξνζψπσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) θαη Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ. 27. Έγθξηζε 

ζπκκεηνρήο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε εθδειψζεηο, δηελέξγεηα εξάλσλ, νκηιίεο θαη ινηπέο 

εθδειψζεηο, φπνπ πξνβιέπεηαη. 28. Δγθξίζεηο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, εκεξίδσλ, 

δηεμαγσγήο έξεπλαο θαη άδεηαο εηζφδνπ ζε ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. 29. Έγθξηζε επίζθεςεο θνξέσλ ή ηδησηψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, φπνπ 

πξνβιέπεηαη. 30. Δξσηήκαηα ζε Φνξείο ή ππεξεζίεο αξκνδηφηεηαο άιισλ Υπνπξγείσλ. 31. 

Δλεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα γηα απαληήζεηο ζε ζέκαηα θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ, δηά κέζνπ 

ηνπ Απηνηεινχο Τκήκαηνο Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. 32. Έγθξηζε ρνξήγεζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, πέξαλ ησλ δεκνζηεπκέλσλ, 

πξνο ελδηαθεξνκέλνπο θαηφπηλ ππνβνιήο εγγξάθσο αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο. Β) Οη Γεληθνί 

Γξακκαηείο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ πξνβαίλνπλ γηα ζέκαηα 

αξκνδηφηεηάο ηνπο, ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ απφ 

ην πνζφ ησλ 60.000,01 επξψ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 200.000,00 επξψ θαη ελεξγνχλ σο 

θχξηνη δηαηάθηεο απηψλ. Δηδηθφηεξα, γηα δαπάλεο γηα ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

κεηαβνιή ή αλαθαηαλνκή πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ελεξγνχλ σο θχξηνη δηαηάθηεο 

απηψλ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 200.000,00 επξψ. Γηα δαπάλεο γεληθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ 

αθνξνχλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο, ε ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο 

αλάιεςεο αλαηίζεηαη, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 200.000,00 επξψ, ζηνλ αξκφδην Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ελψ γηα δαπάλεο γεληθνχ 

ελδηαθέξνληνο πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο Γεληθέο Γξακκαηείεο ε ππνγξαθή ηεο 
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ζρεηηθήο απφθαζεο αλάιεςεο παξακέλεη, αλεμαξηήησο πνζνχ, ζηνλ Υπνπξγφ. Πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζεί ε νξζή εθηίκεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο θάζε δαπάλεο, ε έγθξηζε αλαγθαηφηεηαο γηα 

δαπάλεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 200.000,00 επξψ αλαηίζεηαη ζηνπο Γεληθνχο Γξακκαηείο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Αληίζηνηρα, γηα δαπάλεο άλσ ηνπ πνζνχ ησλ 

200.000,01 επξψ, ε έγθξηζε αλαγθαηφηεηαο παξακέλεη ζηνλ Υπνπξγφ». 

 Πεξαηηέξσ, ηα άξζξα 33 επ. ηνπ λ. Ν 4692/2020 πξνβιέπνπλ ηελ δηαδηθαζία 

αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ. Με βάζε ηηο δηαηάμεηο απηέο, ε αξκνδηόηεηα ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη ηνπ ζρεδηαζκνύ ζπιινγηθώλ δξάζεσλ θαη 

εξεπλεηηθώλ δηαδηθαζηώλ, θαζώο θαη θαζνξηζκνύ ηνπ ηξόπνπ πινπνίεζήο ηνπο αλαηίζεηαη 

ζηνλ Σύιινγν Γηδαζθόλησλ θάζε εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο. Δίλαη δε ραξαθηεξηζηηθό, όηη ην 

ζύλνιν ηεο δηαδηθαζίαο αλαηίζεηαη ζηνλ Σύιινγν Γηδαζθόλησλ, ν νπνίνο ζέηεη, γηα ηα ζέκαηα 

πνπ ζα επηιέμεη, ζπγθεθξηκέλνπο θαη ζαθείο ζηόρνπο γηα ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ-

δηδαθηηθνύ έξγνπ, θαζώο θαη ηεο νξγαλσηηθήο/δηνηθεηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, ζρεδηάδεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηόρσλ πνπ ηίζεληαη, πξνζδηνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη εμεηδηθεύεη ηα κέζα πνπ ζα 

αμηνπνηήζνπλ ν Γηεπζπληήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη αθνινύζσο 

παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ απηώλ, ηδίσο κε ηε ρξήζε πνηνηηθώλ 

θξηηεξίσλ, πνπ κπνξνύλ λα εζηηάδνπλ, κεηαμύ άιισλ, ζε κεηαβνιέο αληηιήςεσλ θαη 

πξαθηηθώλ. Από ηελ δηαηύπσζε ησλ ελ ιόγσ άξζξσλ είλαη ζαθέο, όηη ν Σύιινγνο 

Γηδαζθόλησλ νξίδεηαη από ηνλ λνκνζέηε σο αξκόδην θαη απνθαζηζηηθό όξγαλν ζηα πιαίζηα 

ηεο δηαδηθαζίαο. Αληίζηνηρα, από ηηο ίδηεο σο άλσ δηαηάμεηο πξνθύπηεη όηη ν λνκνζέηεο 

νπδόισο πξνβιέπεη ζηάδην ειέγρνπ ησλ αζθνύκελσλ εθ κέξνπο ην Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ 

αξκνδηνηήησλ, όπσο απηέο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη. Πνιύ δε πεξηζζόηεξν, νπδόισο 

αλαγλσξίδεηαη από ηηο σο άλσ δηαηάμεηο αξκνδηόηεηα θξίζεσο ή αμηνιόγεζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ ζρεδηαδόκελσλ από ηνλ Σύιινγν Γηδαζθόλησλ δξάζεσλ πξνγξακκαηηζκνύ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη πξαγκαηνπνίεζεο ζπιινγηθώλ δξάζεσλ θαη εξεπλεηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ όπσο θαη αξκνδηόηεηα αλαπνκπήο. Σρεηηθή αξκνδηόηεηα ειέγρνπ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ ελ ιόγσ δξάζεσλ δελ αλαγλσξίδεηαη, νκνίσο, από ηηο δηαηάμεηο δπλάκεη ησλ 

νπνίσλ αλαηέζεθαλ θαη αζθνύληαη νη αξκνδηόηεηεο ζηνπο Γεληθνύο Γξακκαηείο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη δε ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Δηδηθήο Αγσγήο.  
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 Γηνηθεηηθό δε όξγαλν, ην νπνίν ελεξγεί θαζ’ ππέξβαζε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ ζε απηό 

αξκνδηνηήησλ, εθδίδεη αθπξσηέεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε ύπαξμε 

πεηζαξρηθώλ θαη πνηληθώλ επζπλώλ.   

 

  

 

 ΙΙΙ. Επί ηες απαληήζεως, ποσ αρκόδεη ζηο ερώηεκα, ποσ εηέζε. 

 Με βάζε ηα αλσηέξσ, πξνθύπηεη όηη από ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αιιά θαη από ηηο δηαηάμεηο, πνπ δηέπνπλ ηελ επίκαρε δηαδηθαζία, 

αρκοδηόηεηα άζθεζες ειέγτοσ, εθθοράς θρίζεως αλαθορηθά κε ηο περηετόκελο ηες 

απόθαζες ηοσ Σσιιόγοσ Δηδαζθόληωλ αιιά θαη αλαποκπής ασηής γηα λέα θρίζε δελ 

αλαγλωρίδεηαη ζηολ Γεληθό Γρακκαηέα Πρωηοβάζκηας θαη Δεσηεροβάζκηας Εθπαίδεσζες 

θαη Εηδηθής Αγωγής.   

 

 Παξακέλσ ζηελ δηάζεζε ζαο. 

  

Μαρία Μαγδαιελή Τζίπρα 

 Δηθεγόρος 

  


