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ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Αθήνα, 25-10-2021 

 
 
Ι. Επί του ερωτήµατος. 
Μου ζητήθηκε να γνωµοδοτήσω, εάν ο Γενικός Γραµµατέας Πρωτοβάθµιας, 

Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, δύναται να εκφέρει κρίση αναφορικά µε το 
περιεχόµενο απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων, που αφορά στην αξιολόγηση δυνάµει 
των διατάξεων του ν. 4692/2020, όπως ισχύει και να αναπέµψει την απόφαση αυτή για νέα 
κρίση.    

 
ΙΙ. Επί του ισχύοντος πλαισίου. 
Το βασικό ζήτηµα, το οποίο πρέπει να διαγνωστεί, προκειµένου να απαντηθεί το ως 

άνω ερώτηµα αφορά στην αρµοδιότητα του διοικητικού οργάνου και εν προκειµένω του 
Γενικού Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, να 
διατυπώσει κρίση επί αποφάσεως του Συλλόγου Διδασκόντων στα πλαίσια της διαδικασίας, 
που διαµορφώνεται από τον ν.4692/2020. Η απάντηση δε στο ερώτηµα αυτό πρέπει να 
αναζητηθεί αφενός στις οργανικές διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και 
αφετέρου στις διατάξεις, που διέπουν την διαδικασία αξιολογήσεως, όπως περιγράφεται στον 
ν.4692/2020. 

Το αρ.6 του ΠΔ 84/2019 προβλέπει την σύσταση της Γενικής Γραµµατείας 
Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής. Το εν λόγω άρθρο 
προβλέπει: «1. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Γενική Γραµµατεία 

Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής. Με την επιφύλαξη της 

επόµενης παραγράφου, στη νέα Γενική Γραµµατεία µεταφέρονται, ως σύνολο αρµοδιοτήτων, 

θέσεων, προσωπικού και εποπτευόµενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες του π.δ. 18/2018 

(Α` 31): (α) η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
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(β) η Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης, (γ) η Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεµάτων, Παιδείας Οµογενών 

και Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, (δ) η Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, (ε) η 

Αυτοτελής Διεύθυνση Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεµάτων, (στ) το 

Αυτοτελές Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού Περιφερειακών Υπηρεσιών, (ζ) το Αυτοτελές Τµήµα 

Συντονισµού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων και (η) οι δεκατρείς (13) 

Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης». 
Περαιτέρω, το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 1614/Υ1/8-1-2020 (ΦΕΚ Β' 8/10.01.2020) 

Υπουργικής Απόφασης απαριθµεί κατά τρόπο αποκλειστικό το δικαίωµα υπογραφής µε 
εντολή Υπουργού και εντολή Υφυπουργού.  Συγκεκριµένα, προβλέπεται: «Μεταβιβάζουµε 

στους Γενικούς Γραµµατείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων το δικαίωµα να 

υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού», κατά περίπτωση: Α) 

Αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα που εκδίδονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και 

αφορούν στα ακόλουθα θέµατα αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας, στην οποία 

προΐστανται: 1. Εισηγήσεις για την έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών και πληροφοριών 

προς όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, κεντρικές και 

περιφερειακές, συµπεριλαµβανοµένων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και 

των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς και προς τα 

Ν.Π.Δ.Δ., που εποπτεύονται από αυτό, για την ορθή εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας, τον 

προγραµµατισµό και τον συντονισµό της δραστηριότητάς τους, µε σκοπό την αποτελεσµατική 

υλοποίηση των σχεδιαζόµενων κυβερνητικών πολιτικών, την εξειδίκευση των στρατηγικών 

στόχων της, τη διαχείριση ενδεχόµενων κρίσεων ή κινδύνων και την εύρυθµη και παραγωγική 

λειτουργία τους. 2. Εισηγήσεις για την έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών και 

πληροφοριών προς τα Ν.Π.Ι.Δ., που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευµάτων, για την ορθή εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας. 3. Εισήγηση για την 

υποβολή ερωτηµάτων στο γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευµάτων, για θέµατα αρµοδιότητας αποκλειστικά της Γενικής Γραµµατείας. 4. 

Αποφάσεις και έγγραφα συναρµοδιότητας υπηρεσιών περισσοτέρων Γενικών Διευθύνσεων και 

Αυτοτελών Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τµηµάτων της Γενικής Γραµµατείας. 5. Αναποµπή 

υποθέσεων για επανεξέταση από τη Διοίκηση ή τα αρµόδια συλλογικά όργανα. 6. Απαντήσεις 

σε αιτήµατα επανεξέτασης, υποµνήµατα, αναφορές, παράπονα ή καταγγελίες πολιτών κατά 

ενεργειών, πράξεων ή παραλείψεων και αποφάσεων υπηρεσιακών οργάνων της Γενικής 

Γραµµατείας ή των αποκεντρωµένων και εποπτευόµενων από αυτήν υπηρεσιών. 7. Χορήγηση 

κανονικών, φοιτητικών, σπουδαστικών, επιµορφωτικών, ειδικών και αναρρωτικών αδειών, 
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αδειών χωρίς αποδοχές και λοιπών αδειών, πλην των ειδικών και αναρρωτικών αδειών της 

παρ. 8 του άρθρου 11 της παρούσας, στους Προϊσταµένους Γενικών Διευθύνσεων, 

Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Γενικής Γραµµατείας, στους Περιφερειακούς 

Διευθυντές Εκπαίδευσης, καθώς και στους Προϊσταµένους Αυτοτελών Τµηµάτων και 

Γραφείων που δεν υπάγονται σε Γενική Διεύθυνση, όπως αυτές προβλέπονται από το νόµο. 8. 

Διακοπή αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης µε αποδοχές σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς 

Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 9 του 

ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α`), όπως εκάστοτε ισχύει, λόγω ολοκλήρωσης του κύκλου σπουδών 

για τον οποίο χορηγήθηκαν. 9. Σχετικά µε τη βαθµολογική ένταξη και τα Ατοµικά Δελτία 

Βαθµολογικής Κατάταξης Υπαλλήλου (Α.Δ.Β.Κ.Υ.) και τα Ατοµικά Δελτία Κατάταξης 

Υπαλλήλου σε Μ.Κ. (Α.Δ.Κ.Υ.), λόγω υπηρεσιακής εξέλιξης ή µεταβολής για την οποία 

γνωµοδότησε το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.). 10. 

Έκδοση καταλογιστικών πράξεων, για περικοπές αµοιβών, που απορρέουν από την εφαρµογή 

συµβάσεων προµήθειας εξοπλισµού και από προτάσεις των επιτροπών παραλαβής ειδών 

εξοπλισµού και από οποιαδήποτε άλλη αιτία µέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ. 11. 

Αποφάσεις ανάθεσης έργου ή προµήθειας και αποφάσεις έγκρισης ή αναγνώρισης κάθε 

φύσης δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισµό ή τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων 

Επενδύσεων, από του ποσού των 60.000,01 ευρώ, µέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ. 12. 

Αποφάσεις έγκρισης διενέργειας µειοδοτικών διαγωνισµών και κατακύρωσης των 

αποτελεσµάτων τους για κάθε φύσης έργα, περιλαµβανοµένων και των κτιριακών, που 

πραγµατοποιούνται σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων 

όταν ο προϋπολογισµός των έργων αυτών είναι από του ποσού των 60.000,01 ευρώ µέχρι του 

ποσού των 200.000,00 ευρώ. 13. Υπογραφή συµβάσεων, η αξία του αντικειµένου των οποίων 

ανέρχεται από του ποσού των 60.000,01 ευρώ µέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ. 14. 

Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών προµηθειών, επιτροπών 

εξέτασης ενστάσεων, επιτροπών παραλαβής και εκτέλεσης έργου ή εργασιών και προµηθειών 

από του ποσού των 60.000,01 ευρώ µέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ. 15. Αποφάσεις 

έγκρισης συγκριτικών πινάκων των εκτελούµενων έργων από του ποσού των 60.000,01 ευρώ 

µέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ. 16. Προτάσεις στον Υπουργό για την κατάρτιση του 

Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευµάτων. 17. Αποφάσεις έγκρισης πάσης φύσης δαπάνης, έκδοσης και παράτασης 

ενταλµάτων προπληρωµής, όταν είναι από του ποσού των 60.000,01 ευρώ µέχρι του ποσού 

των 200.000,00 ευρώ. 18. Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στη µεταβίβαση πιστώσεων 

σε Δευτερεύοντες διατάκτες του Υπουργείου µε επιτροπικά εντάλµατα, µέχρι του ποσού 
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αρµοδιότητάς του. 19. Αποφάσεις χορήγησης, τροποποίησης, και µεταβίβασης αδειών 

ιδιωτικών σχολείων. 20. Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου µε ή χωρίς αµοιβή στους 

υπαλλήλους της Γενικής Γραµµατείας, πλην των Γενικών Διευθυντών. 21. Χορήγηση άδειας 

κατοχής δεύτερης θέσης. 22. Αποφάσεις µεταφοράς πιστώσεων από τον τακτικό 

προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων στον προϋπολογισµό των 

Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης µέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ. 23. Έγκριση 

µετακίνησης εκτός έδρας των Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων, των Συντονιστών 

Εκπαίδευσης, Επιθεωρητών Ευρωπαϊκών Σχολείων και Περιφερειακών Διευθυντών 

Εκπαίδευσης, όπου απαιτείται. 24. Έγκριση µετακίνησης εκτός έδρας των Προϊσταµένων 

Αυτοτελών Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τµηµάτων που δεν υπάγονται σε Γενική Διεύθυνση, 

όπου απαιτείται. 25. Έγκριση υπερεργασίας προϊσταµένων Διευθύνσεων και Τµηµάτων και 

υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας, ύστερα από εισήγηση Προϊσταµένου Γενικής 

Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τµήµατος αρµοδιότητάς 

του, που δεν υπάγεται σε Γενική Διεύθυνση. 26. Έγκριση προγράµµατος φιλοξενίας 

εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και Διεθνών Οργανισµών. 27. Έγκριση 

συµµετοχής σχολικών µονάδων σε εκδηλώσεις, διενέργεια εράνων, οµιλίες και λοιπές 

εκδηλώσεις, όπου προβλέπεται. 28. Εγκρίσεις εκπαιδευτικών προγραµµάτων, ηµερίδων, 

διεξαγωγής έρευνας και άδειας εισόδου σε σχολεία Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης. 29. Έγκριση επίσκεψης φορέων ή ιδιωτών στις σχολικές µονάδες, όπου 

προβλέπεται. 30. Ερωτήµατα σε Φορείς ή υπηρεσίες αρµοδιότητας άλλων Υπουργείων. 31. 

Ενηµερωτικά σηµειώµατα για απαντήσεις σε θέµατα κοινοβουλευτικού ελέγχου, διά µέσου 

του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευµάτων. 32. Έγκριση χορήγησης στατιστικών στοιχείων, πέραν των δηµοσιευµένων, 

προς ενδιαφεροµένους κατόπιν υποβολής εγγράφως αιτιολογηµένου αιτήµατος. Β) Οι Γενικοί 

Γραµµατείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων προβαίνουν για θέµατα 

αρµοδιότητάς τους, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πραγµατοποίηση δαπανών από 

το ποσό των 60.000,01 ευρώ και µέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ και ενεργούν ως 

κύριοι διατάκτες αυτών. Ειδικότερα, για δαπάνες για ενέργειες που απαιτούνται για τη 

µεταβολή ή ανακατανοµή πιστώσεων του προϋπολογισµού, ενεργούν ως κύριοι διατάκτες 

αυτών µέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ. Για δαπάνες γενικού ενδιαφέροντος που 

αφορούν περισσότερες της µίας Γενικές Διευθύνσεις, η υπογραφή της σχετικής απόφασης 

ανάληψης ανατίθεται, µέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ, στον αρµόδιο Γενικό 

Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ενώ για δαπάνες γενικού 

ενδιαφέροντος που αφορούν περισσότερες της µίας Γενικές Γραµµατείες η υπογραφή της 
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σχετικής απόφασης ανάληψης παραµένει, ανεξαρτήτως ποσού, στον Υπουργό. Προκειµένου 

να επιτευχθεί η ορθή εκτίµηση της αναγκαιότητας κάθε δαπάνης, η έγκριση αναγκαιότητας για 

δαπάνες µέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ ανατίθεται στους Γενικούς Γραµµατείς του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Αντίστοιχα, για δαπάνες άνω του ποσού των 

200.000,01 ευρώ, η έγκριση αναγκαιότητας παραµένει στον Υπουργό». 
 Περαιτέρω, τα άρθρα 33 επ. του ν. Ν 4692/2020 προβλέπουν την διαδικασία 
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Με βάση τις διατάξεις αυτές, η αρµοδιότητα του 
προγραµµατισµού του εκπαιδευτικού έργου και του σχεδιασµού συλλογικών δράσεων και 
ερευνητικών διαδικασιών, καθώς και καθορισµού του τρόπου υλοποίησής τους ανατίθεται 
στον Σύλλογο Διδασκόντων κάθε εκπαιδευτικής µονάδας. Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι το 
σύνολο της διαδικασίας ανατίθεται στον Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος θέτει, για τα θέµατα 
που θα επιλέξει, συγκεκριµένους και σαφείς στόχους για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού-
διδακτικού έργου, καθώς και της οργανωτικής/διοικητικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας της 
σχολικής µονάδας, σχεδιάζει τις συγκεκριµένες δράσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των 
στόχων που τίθενται, προσδιορίζει τις διαδικασίες και εξειδικεύει τα µέσα που θα 
αξιοποιήσουν ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί της σχολικής µονάδας και ακολούθως 
παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίηση των στόχων αυτών, ιδίως µε τη χρήση ποιοτικών 
κριτηρίων, που µπορούν να εστιάζουν, µεταξύ άλλων, σε µεταβολές αντιλήψεων και 
πρακτικών. Από την διατύπωση των εν λόγω άρθρων είναι σαφές, ότι ο Σύλλογος 
Διδασκόντων ορίζεται από τον νοµοθέτη ως αρµόδιο και αποφασιστικό όργανο στα πλαίσια 
της διαδικασίας. Αντίστοιχα, από τις ίδιες ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι ο νοµοθέτης 
ουδόλως προβλέπει στάδιο ελέγχου των ασκούµενων εκ µέρους το Συλλόγου Διδασκόντων 
αρµοδιοτήτων, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται. Πολύ δε περισσότερο, ουδόλως 
αναγνωρίζεται από τις ως άνω διατάξεις αρµοδιότητα κρίσεως ή αξιολόγησης του 
περιεχοµένου των σχεδιαζόµενων από τον Σύλλογο Διδασκόντων δράσεων προγραµµατισµού 
του εκπαιδευτικού έργου και πραγµατοποίησης συλλογικών δράσεων και ερευνητικών 
διαδικασιών όπως και αρµοδιότητα αναποµπής. Σχετική αρµοδιότητα ελέγχου του 
περιεχοµένου των εν λόγω δράσεων δεν αναγνωρίζεται, οµοίως, από τις διατάξεις δυνάµει των 
οποίων ανατέθηκαν και ασκούνται οι αρµοδιότητες στους Γενικούς Γραµµατείς του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και δη στον Γενικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.  
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 Διοικητικό δε όργανο, το οποίο ενεργεί καθ’ υπέρβαση των αναγνωρισµένων σε αυτό 
αρµοδιοτήτων, εκδίδει ακυρωτέες διοικητικές πράξεις, χωρίς να αποκλείεται η ύπαρξη 
πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών.   
 
  
 
 ΙΙΙ. Επί της απαντήσεως, που αρµόζει στο ερώτηµα, που ετέθη. 
 Με βάση τα ανωτέρω, προκύπτει ότι από τις οργανικές διατάξεις του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευµάτων αλλά και από τις διατάξεις, που διέπουν την επίµαχη διαδικασία, 
αρµοδιότητα άσκησης ελέγχου, εκφοράς κρίσεως αναφορικά µε το περιεχόµενο της 
απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων αλλά και αναποµπής αυτής για νέα κρίση δεν 
αναγνωρίζεται στον Γενικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
και Ειδικής Αγωγής.   
 
 Παραµένω στην διάθεση σας. 
  

Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα 
 Δικηγόρος 
  


