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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
Εισαγωγή – Ζητήµατα υπηρεσιακής κατάστασης 
Α. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

1.1 Πολιτική ουδετερότητα 
1.2 Ελευθερία της έκφρασης 
1.3 Οικονοµική ελευθερία 
1.3.α. Άσκηση ιδιωτικού έργου µε αµοιβή 
 1.3.β. Συµµετοχή σε εταιρίες 
 1.3.γ. Απαγόρευση κατοχής 2ης θέσης 

Β. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 Μονιµότητα 
 Αποδοχές 
 Συνδικαλιστική Ελευθερία - Απεργία 
 Άδειες 

1.7. Ι. Κανονικές άδειες 
1.7. ΙΙ.Αναρρωτικές άδειες 
1.7.ΙΙ.α. Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χωρίς γνωµάτευση της 
Υγειονοµικής Επιτροπής. 
1.7.ΙΙ.β. Αναρρωτικές άδειες µε γνωµάτευση της Υγειονοµικής Επιτροπής 
1.7.ΙΙ.γ. ∆υσίατα νοσήµατα 
1.8  Άδειες Κύησης – Λοχείας και Υιοθεσίας 
1.8. α. Επαπειλούµενη κύηση 
1.9 Άδεια ανατροφής τέκνου 
1.10 Άδειες εξετάσεων 
1.11 Ειδικές άδειες  
1.11.α. Γάµου 
1.11.β. Θανάτου συγγενικού προσώπου 
1.11.γ. Συµµετοχής σε δίκη 
1.11.δ. Εκλογικές άδειες 
1.11.ε. Αιµοδοτική άδεια 
1.11.στ΄ Άδειες για επιµορφωτικούς ή επιστηµονικούς λόγους 
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1.11.ζ΄ Άδεια απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης 
1.11.η΄ Εκπαιδευτικοί που πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που 
πάσχει από νόσηµα, το οποίο απαιτεί τακτικές µεταγγίσεις αίµατος ή 
χρήζει περιοδικής νοσηλείας. 
1.11.ι. Άδεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 
1.12 Εκπαιδευτικές άδειες 
1.12.α. Για συµµετοχή σε προγράµµατα µετεκπαίδευσης και προγράµµατα 
ή  κύκλους µεταπτυχιακής εκπαίδευσης 
1.13 Άδειες χωρίς αποδοχές 
1.13.α.Για σοβαρούς λόγους ανάγκης 

     1.13.β.Για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους 
1.13.γ.Για οικογενειακούς λόγους 
1.13.δ.Για ανατροφή παιδιού έως και 6 ετών 
1.13.ε.Για ολοκλήρωση µεταπτυχιακών σπουδών 
1.14 Άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών 
1.14.α.Άδειες κύησης – λοχείας σε αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς 
1.14.β.Αναρρωτικές άδειες σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς 
1.15 Αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί 
 

 Γ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
1.15 Πίστη στο Σύνταγµα και αφοσίωση στη Πατρίδα 
1.16 Εκτέλεση Υπηρεσίας 
1.17 Νοµιµότητα των υπηρεσιακών ενεργειών και υποχρέωση υπακοής 
1.18 Αµεροληψία 
1.19 Εχεµύθεια 
1.20 Αξιοπρεπής και καλή συµπεριφορά 

∆. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Α∆ΕΙΩΝ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ∆/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

2.1 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
2.1.2 Εισαγωγικά 
2.1.3 Κατηγορίες µεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης 
2.1.4 Κατηγορίες τοποθετήσεων 
2.1.5 Αρµόδια όργανα για τις µεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κων 
2.1.6 Πίνακες οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Α/θµιας και 
Β/θµιας Εκπ/σης 
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2.1.7 Αιτήσεις – Προθεσµίες µεταθέσεων 
2.1.8 Εκτέλεση και γνωστοποίηση µεταθέσεων 
2.1.9.Α Γενικές προϋποθέσεις µεταθέσεων – Μονάδες συνθηκών διαβίωσης 
2.1.9. Β Ειδικές περιπτώσεις θεµελίωσης δικαιώµατος µετάθεσης 
2.1.10 Μεταθέσεις στα Πειραµατικά, στα Μουσικά Σχολεία και στα Σχολεία 
Αποδήµων Ελληνοπαίδων 
2.1.10.α. Μεταθέσεις στα Πειραµατικά Σχολεία 
2.1.10.β. Μεταθέσεις στα Μουσικά Σχολεία 
2.1.10.γ. Μεταθέσεις στα Σχολεία Αποδήµων Ελληνοπαίδων 
2.1.11 Αµοιβαίες µεταθέσεις 
2.1.12 Μεταθέσεις σε σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) 
2.1.13 Μεταθέσεις από περιοχή µετάθεσης σε άλλη περιοχή µετάθεσης 
2.1.14 Ειδικές κατηγορίες µεταθέσεων 
2.1.15 Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθµων εκπαιδευτικών Α/θµιας και 
Β/θµιας Εκπ/σης 
2.1.16 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολεία Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης της 
ίδιας περιοχής 
2.1.17 Κριτήρια για τις µεταθέσεις και τοποθετήσεις 
2.1.18. Μονάδες συνθηκών διαβίωσης (Μ.Σ.∆) 
2.1.18.α Εκπαιδευτικοί που µετατέθηκαν 
2.1.18.β Εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν 
2.1.18.γ Εκπαιδευτικοί µε υπηρεσία και προϋπηρεσία 
2.1.18.δ Εκπαιδευτικοί σε διάθεση 
2.1.19 Μεταθέσεις στελεχών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης 
2.1.20 Μεταθέσεις κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 
2.2 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
2.2.1 Προϋποθέσεις –∆ιαδικασία αποσπάσεων 
2.2.2 Εξαιρετικές περιπτώσεις αποσπάσεων 
2.2.3 Περίπτωση πειθαρχικού αδικήµατος 
2.2.4 Εκπαιδευτικοί αποσπασµένοι στα αναγνωρισµένα ελληνικά σχολεία της 
αλλοδαπής 
2.2.5 Κατηγορίες αποσπάσεων 
2.3 ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
2.3.1 Μετάταξη εκπαιδευτικών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης σε άλλες 
δηµόσιες υπηρεσίες και σε ν.π.δ.δ. 
2.3.2 Μετάταξη λόγω ακαταλληλότητας προσφοράς διδακτικού έργου 
2.4 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
2.4.1 Προϋπόθεση προαγωγής του εκπαιδευτικού 
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2.4.2 Σύνταξη καταστάσεων προαγωγών των εκπ/κων 
2.4.3 ∆ιαδικασία απόφασης προαγωγών 
2.4.4 Μείωση του χρόνου προαγωγής των εκπ/κων 
2.5 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
2.5.1 Περιφερειακοί ∆ιευθυντές Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης 
2.5.2 ∆ιευθυντές Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης και Προϊστάµενοι Γραφείων 
Εκπαίδευσης 
2.5.3 ∆ιευθυντές σχολικών µονάδων και ΣΕΚ (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα) 
2.5.4 Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ και Υπευθύνων Τοµέων 
ΣΕΚ 
2.6 ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
2.7 ΑΥΤΟ∆ΙΚΑΙΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ 
2.8 ∆ΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ 
2.9 ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 
2.9.1 Παραίτηση 
2.9.α. Περιορισµοί της παραίτησης 
2.9.β. Ανάκληση της παραίτησης 
2.9.γ. Αποδοχή της παραίτησης 
2.9.2 Έκπτωση 
2.9.3 Απόλυση 
2.10 ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ  
2.11 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 

∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
3.1  Έννοια Πειθαρχικού ∆ικαίου 
3.2  Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί και το Πειθαρχικό ∆ίκαιο 

     Β. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 
3.3  Πειθαρχικά παραπτώµατα - Βασικές αρχές- Ορισµός πειθαρχικού 
παραπτώµατος 
3.4  Πειθαρχικά Παραπτώµατα κατά το Ν. 3528/07 
3.5  Περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωµάτων εκπ/κών λειτουργών 
3.6  ∆ίωξη Πειθαρχικών Παραπτωµάτων 
3.7  Σχέση πειθαρχικού παραπτώµατος και ποινής 
3.8  Παραγραφή Πειθαρχικών Παραπτωµάτων 
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3.9  Λήξη Πειθαρχικής Ευθύνης 
3.10  Αυτοτέλεια κολασίµου του πειθαρχικού παραπτώµατος 
3.11 Εφαρµογή κανόνων και αρχών του ποινικού δικαίου, στο       
πειθαρχικό δίκαιο των δηµοσίων υπαλλήλων 
3.12  Σχέση της πειθαρχικής διαδικασίας µε την ποινική δίκη 
3.13  Πότε επαναλαµβάνεται η πειθαρχική διαδικασία 
Γ.  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 
3.14  Πειθαρχικές Ποινές, κατά το Ν. 3528/07 
3.15  ∆ιαγραφή των πειθαρχικών ποινών 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ - 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

4.1   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
4.2  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
4.2.1. Οι πειθαρχικοί προϊστάµενοι των εκπαιδευτικών 
          Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
4.2.2. Αρµοδιότητες των Πειθαρχικώς Προϊσταµένων 
4.3 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ  ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
4.3.1.  Αρµοδιότητα των Υπηρεσιακών Συµβουλίων 
4.3.2. Αρµόδια Πειθαρχικά και Υπηρεσιακά Συµβούλια των εκπ/κών Π/θµιας 
και ∆/θµιας Εκπ/σης 
4.3.3. Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Σύνθεση και Λειτουργία 
4.3.4. Αρµοδιότητες των Π.Υ.Σ.Π.Ε. 
4.3.5.  Το Π.Υ.Σ.∆.Ε. – Σύνθεση και λειτουργία 
4.3.6.  Αρµοδιότητες των Π.Υ.Σ.∆.Ε. 
4.3.7. Το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Σύνθεση και λειτουργία 
4.3.8.  Αρµοδιότητες των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. 
4.3.9. Το Α.Π.Υ.Σ.∆.Ε. – Σύνθεση και λειτουργία 
4.3.10. Αρµοδιότητες των Α.Π.Υ.Σ.∆.Ε. 
4.3.11. Το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. -  Σύνθεση και λειτουργία 
4.3.12. Αρµοδιότητες  του  Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. 
4.3.13. Το Π.Υ.Σ.∆.Ι.Π. -  Σύνθεση – Λειτουργία - Αρµοδιότητες 
4.3.14. Το Υ.Σ.Ε.Ε.Π. -  Σύνθεση και λειτουργία 
4.3.15. Αρµοδιότητες  του  Υ.Σ.Ε.Ε.Π.  
4.3.16.  Το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. – Σύνθεση και λειτουργία 
4.3.17. Αρµοδιότητες του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 
4.3.18. Το Κ.Υ.Σ.∆.Ε. – Σύνθεση και λειτουργία 
4.3.19. Αρµοδιότητες του Κ.Υ.Σ.∆.Ε. 
4.3.20. Το Κ.Υ.Σ.∆.Ι.Π. -  Σύνθεση και Λειτουργία 
4.3.21. Αρµοδιότητες του Κ.Υ.Σ.∆.Ι.Π. 
4.3.22.  Ειδικά Συµβούλια Επιλογής Σχολικών Συµβούλων Π/θµιας και 

∆/θµιας Εκπαίδευσης 
4.3.23. ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο 
4.3.24.  Ερµηνευτικά σχόλια και παρατηρήσεις για τα υπηρεσιακά συµβούλια 
4.4.  ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
4.4.1.  Προκαταρκτική εξέταση (άρθρο 125, Ν. 3528/07)  
4.4.2. Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση (Ε.∆.Ε.) 
4.4.3.  Ενέργειες του ενεργούντος την Ε.∆.Ε. 
4.4.4.  Πειθαρχική ανάκριση 
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4.4.5. Εξαίρεση ανακριτή 
4.4.6.  Ανακριτικές πράξεις  
4.4.7.  Παραποµπή στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο 
4.4.8.  Ενέργειες µετά την ανάκριση 
4.4.9.  Κλήση σε απολογία 
4.4.10.  Προσδιορισµός δικάσιµου- Παράσταση διωκόµενου 
4.4.11.  Εξαίρεση Μελών Υπηρεσιακού Συµβουλίου 
4.4.12.  Απόφαση Πειθαρχικού Συµβουλίου 
4.4.13. Υποδείγµατα  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
5.1   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
5.2 ΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ 
5.2.1 Η Ένσταση 
5.2.1.1 Ποιοι δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση 
5.2.1.2 Που ασκείται η ένσταση 
5.3 ΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ 
5.3.1 Η προσφυγή 
5.3.1.1 Ποιοι δικαιούνται να ασκήσουν Προσφυγή 
5.3.1.2 Που ασκείται η προσφυγή 
5.3.1.3 Ενέργειες του Συµβουλίου της Επικρατείας και της ∆ιοίκησης 
5.4 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
5.5 Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 
5.6 Η ΑΓΩΓΗ 
5.7 ∆ΙΑ∆ΙΚΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ 
5.8 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
5.8.1 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1Ο: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΕΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ (Αριθ. απόφασης 
Συµβουλίου της Επικρατείας: 163/1991) 
5.8.1.1 Τα πραγµατικά περιστατικά 
5.8.1.2 Τα ένδικα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν 
5.8.1.3 Τι αποφάσισε το Συµβούλιο της Επικρατείας 
5.8.2 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 2Ο: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ (Αριθ. Απόφασης Συµβουλίου της Επικρατείας: 210/2005) 
5.8.2.1 Τα πραγµατικά περιστατικά 
5.8.2.2 Τα ένδικα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν 
5.8.2.3 Τι αποφάσισε το Συµβούλιο της Επικρατείας 
5.8.3 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 3Ο: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΝΟΜΟ ΣΕ ΝΟΜΟ – 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ (Αριθ. απόφασης Συµβουλίου της Επικρατείας: 
2642/1990) 
5.8.3.1 Τα πραγµατικά περιστατικά 
5.8.3.2 Τα ένδικα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν 
5.8.3.3 Τι αποφάσισε το Συµβούλιο της Επικρατείας 
5.8.4 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 4Ο: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
(Αριθ. απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας 430/2004) 
5.8.4.1 Τα πραγµατικά περιστατικά  
5.8.4.2 Τα ένδικα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν 
5.8.4.3 Τι αποφάσισε το Συµβούλιο της Επικρατείας 
5.8.5 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 5Ο: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΗΣ 
ΤΟΥ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (Αριθ. απόφασης του Συµβουλίου 
της Επικρατείας 2723/2000) 
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5.8.5.1 Τα πραγµατικά περιστατικά 
5.8.5.2 Τα ένδικα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν 
5.8.5.3 Τι αποφάσισε το Συµβούλιο της Επικρατείας 
5.8.6 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 6Ο: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Αριθ. 
απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών: 1486/2005) 
5.8.6.1 Τα πραγµατικά περιστατικά 
5.8.6.2 Τα ένδικα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν 
5.8.6.3 Τι αποφάσισε το ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών 
5.8.7 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 7Ο: ΜΕΤΑΤΑΞΗ (Αριθ.απόφασης του Συµβουλίου της 
Επικρατείας: 3686/2001) 
5.8.7.1 Τα πραγµατικά περιστατικά 
5.8.7.2 Τα ένδικα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν 
5.8.7.3 Τι αποφάσισε το Συµβούλιο της Επικρατείας 
5.8.8 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 8Ο: ΠΡΟΑΓΩΓΗ (Αριθ.απόφασης του Συµβουλίου της 
Επικρατείας : 113/2007) 
5.8.8.1 Τα πραγµατικά περιστατικά 
5.8.8.2 Τα ένδικα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν 
5.8.8.3 Τι αποφάσισε το Συµβούλιο της Επικρατείας 
5.8.9 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 9Ο: ΕΠΙΒΟΛΗ ∆ΥΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ (Αριθ. 
απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας 2501/2001) 
5.8.9.1 Τα πραγµατικά περιστατικά 
5.8.9.2 Τα ένδικα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν 
5.8.9.3. Τι αποφάσισε το Συµβούλιο της Επικρατείας 
5.8.10 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 10Ο: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ (Αριθ. 
απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας : 2625/1999) 
5.8.10.1 Τα πραγµατικά περιστατικά 
5.8.10.2 Τα ένδικα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν 
5.8.10.3 Τι αποφάσισε το Συµβούλιο της Επικρατείας 
5.8.11 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 11Ο: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (Αριθ. 
απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας : 2716/1994) 
5.8.11.1 Τα πραγµατικά περιστατικά 
5.8.11.2 Τα ένδικα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν 
5.8.11.3 Τι αποφάσισε το Συµβούλιο της Επικρατείας 
5.8.12 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 12Ο: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ 
(Αριθ. απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας: 812/2004) 
5.8.12.1 Τα πραγµατικά περιστατικά 
5.8.12.2 Τα ένδικα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν 
5.8.12.3 Τι αποφάσισε το Συµβούλιο της Επικρατείας 
5.8.13 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 13Ο: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ 
(Αριθ. απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας : 2364/2006) 
5.8.13.1 Τα πραγµατικά περιστατικά 
5.8.13.2 Τα ένδικα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν 
5.8.13.3 Τι αποφάσισε το Συµβούλιο της Επικρατείας 
5.8.14 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 14Ο: ΑΥΣΤΗΡΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Αριθ. απόφασης του 
Συµβουλίου της Επικρατείας: 636/1996) 
5.8.14.1 Τα πραγµατικά περιστατικά 
5.8.14.2 Τα ένδικα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν 
5.8.14.3 Τι αποφάσισε το Συµβούλιο της Επικρατείας 
5.8.15 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 15Ο: ΑΠΟΣΠΑΣΗ – ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ (Αριθ. 
απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου: 3051/2005) 
5.8.15.1 Τα πραγµατικά περιστατικά 
5.8.15.2 Τα ένδικα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν 
5.8.15.3 Τι αποφάσισε το ∆ιοικητικό Εφετείο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ 
 ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ  

ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
6.2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ  
       Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
6.3 ΝΟΜΟΙ 
6.4 ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο 

ΠΗΓΕΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
7.2. ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 
7.3. Ο ΝΟΜΟΣ 
7.3.1. Ο έλεγχος της συνταγµατικότητας των νόµων 
7.3.2. Χρήσιµες διευθύνσεις 
7.4. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
7.4.1. Η Παιδεία ως αντικείµενο διεθνούς ενδιαφέροντος 
7.4.2. Χρήσιµες ∆ιευθύνσεις 
7.5. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
7.5.1. Η Παιδεία ως αντικείµενο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
7.5.2. Χρήσιµες ∆ιευθύνσεις 
7.6. Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 Το τεύχος αυτό είναι προϊόν και αποτέλεσµα µιας προσπάθειας 

στηριζόµενης στη µακρόχρονη διοικητική εµπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης, 

στη νοµική γνώση και στην αγάπη γι’ αυτό που λέγεται σχολείο - εκπαίδευση - 

παιδεία. 

 Είναι γνωστό σε όλους µας πως ο χώρος της διοίκησης της 

εκπαίδευσης, σε κάθε επίπεδό της, παρουσιάζει καθηµερινά προβλήµατα που 

καλούνται, κάθε φορά, τα στελέχη της (∆/ντές εκπ/σης - Προϊστάµενοι - ∆/ντές 

σχολείων κ.λ.π.) ή άλλες αρµόδιες αρχές να επιλύσουν.  

 Η αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών, είναι προφανές ότι δεν 

µπορεί να επιτευχθεί µε τη λογική ή ακόµη τη συναισθηµατική στάση του 

αρµόδιου οργάνου. 

 Για την απόδοση δικαιοσύνης και ίσης αντιµετώπισης απαιτείται η 

καταφυγή στην ισχύουσα νοµοθεσία και η πιστή εφαρµογή της, µε σκοπό την 

αποφυγή αδικιών και άνισης µεταχείρισης. 

 Γι’ αυτό και η όλη προσπάθεια του συγγραφικού µας εγχειρήµατος 

στηρίζεται στη φιλοσοφία ότι όλα εκκινούν από τη θεσµική θωράκιση του 

εκπαιδευτικού µας συστήµατος και τη νοµική κατοχύρωση των δικαιωµάτων 

και των υποχρεώσεων του εκπαιδευτικού. 

 Έτσι, φιλοδοξία µας είναι το περιεχόµενο του τεύχους αυτού, που 

αποτελεί, στο µέτρο του δυνατού, πρακτική θεώρηση της σύγχρονης 

εκπαιδευτικής νοµοθεσίας, να βοηθήσει κάθε παράγοντα, που άµεσα ή 

έµµεσα εµπλέκεται στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία, στην 

αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση και επίλυση των παρουσιαζοµένων 

εκπαιδευτικών και άλλων προβληµάτων. 

 Γι’ αυτό και έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε, να παρουσιασθεί 

το νοµικό εκπαιδευτικό πλαίσιο που διέπει το χώρο της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όπως αυτό πηγάζει από τον Υπαλληλικό 

Κώδικα (Υ.Κ.), τους ισχύοντες ειδικούς νόµους, τα προεδρικά διατάγµατα και 

τις υπουργικές αποφάσεις. 

 Το τεύχος αυτό απευθύνεται σε κάθε εκπαιδευτικό, ιδιαίτερα στα 

στελέχη της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και γενικά σε 

κάθε παράγοντα και φορέα, που έχει σχέση µε τα εκπαιδευτικά δρώµενα, και 

παρέχει δυνατότητες σωστής ενηµέρωσης, πάνω σε κάθε διοικητικό, 
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εκπαιδευτικό και σχολικό προβληµατισµό, µέσα στα πλαίσια της ισχύουσας 

νοµοθεσίας. 

 Τέλος, επιθυµία και όραµά µας είναι, µε την προσπάθειά µας αυτή, να 

βοηθήσουµε για την αποτελεσµατικότερη και δικαιότερη διοίκηση στο χώρο 

της εκπαίδευσης. 

 

                                          

                                                                                               Οι  συγγραφείς 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κατά τις διατάξεις του αρθ.53 Ν. 2721/99 «Οι εκπαιδευτικοί της 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης….υπάγονται στις διατάξεις 

του Ν.2683/99 (σηµερινός Ν.3528/07) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 

∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. και 

άλλες διατάξεις». 

Ειδικότερα ο νέος ∆ηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (Ν.3528/07) στο άρθρο 2 

ορίζει ότι: «Στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα υπάγονται οι πολιτικοί 

διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των νοµικών προσώπων δηµοσίου 

δικαίου» και στη δεύτερη παράγραφο αναφέρει ότι: «Υπάλληλοι ή λειτουργοί 

του κράτους ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου…..υπάγονται στις 

διατάξεις του παρόντος για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται από τις ειδικές γι’ 

αυτούς διατάξεις» 

Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί της 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ανήκουν στο σώµα των 

δηµοσίων διοικητικών υπαλλήλων και γι’αυτό ορθά εφαρµόζονται γι’ αυτούς οι 

διατάξεις του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα (Ν.3528/07), εκτός από τις ειδικές 

διατάξεις του Ν. 1566/85 «για τη δοµή και τη λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης»,που αφορούν θέµατα της υπηρεσιακής τους 

κατάστασης και θέµατα µεταβολών όπως θα δούµε παρακάτω. 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Ο δηµόσιος υπάλληλος, εποµένως και ο εκπαιδευτικός λόγω της 

δηµοσιοϋπαλληλικής του ιδιότητας έχει: 

α) Ειδικούς περιορισµούς ως προς τα πολιτικά και τα ατοµικά του δικαιώµατα 

β) ∆ικαιώµατα και  

γ) Υποχρεώσεις 
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Α. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ1 

1.1 Πολιτική ουδετερότητα  

Η πολιτική ουδετερότητα αποτελεί θεµελιώδη περιορισµό και αποσκοπεί να 

εξασφαλίσει την πολιτική ουδετερότητα των δηµοσίων λειτουργών και 

υπαλλήλων και να τους διατηρήσει εκτός των κοµµατικών ανταγωνισµών. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ.3 του Συντάγµατος 1975/1986/2001 « 

Απαγορεύονται απολύτως οι οποιασδήποτε µορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά 

πολιτικού κόµµατος κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, στους 

υπαλλήλους του ∆ηµοσίου….» 

Και γι’ αυτό σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ.3 του Υ.Κ. «κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται να κάνει διακρίσεις σε όφελος ή 

σε βάρος των πολιτών, εξαιτίας των πολιτικών, των φιλοσοφικών ή των 

θρησκευτικών του πεποιθήσεων» 

Σύµφωνα µε το άρθρο 56 παρ.1 του Συντάγµατος « Έµµισθοι δηµόσιοι 

λειτουργοί και υπάλληλοι ……δεν µπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε 

να εκλεγούν βουλευτές»  

Επίσης το αρθρο 57 παρ.3 του Συντάγµατος προβλέπει την έκπτωση του 

βουλευτή από το αξίωµά του αν αποδεχθεί διορισµό σε θέση δηµοσίου 

υπαλλήλου. 

Επίσης το άρθρο 33 του ΥΚ απαγορεύει στον υπάλληλο να ασκεί έργα 

ασυµβίβαστα µε το βουλευτικό αξίωµα. 

 

1.2 Ελευθερία της έκφρασης 

Η ελευθερία της έκφρασης κατοχυρώνεται στο άρθρο 14 παρ.1 του 

Συντάγµατος που ορίζει ότι: «Καθένας µπορεί να εκφράζει και να διαδίδει 

προφορικά, γραπτά και διά του τύπου, τους στοχασµούς του τηρώντας τους 

νόµους του Κράτους». Επίσης κατοχυρώνεται στο άρθρο 10 της 

Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. 

                                                 
1 Βλέπε:  Π. Πουλή «Εκπαιδευτικό δίκαιο και θεσµοί» Γ’ εκδ. Σακκουλα Αθήνα 2006, σελ. 152 επ. 
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Όµως σ’ αυτή την ελευθερία έκφρασης υπάρχει ο περιορισµός του άρθρο 107 

παρ.1 εδ. η΄ του ΥΚ σύµφωνα µε το οποίο ο δηµόσιος υπάλληλος όταν ασκεί 

κριτική στις πράξεις της προϊσταµένης αρχής που γίνεται δηµόσια, γραπτά ή 

προφορικά, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιεί χαρακτηριστικά απρεπείς 

εκφράσεις. 

 

1.3 Οικονοµική ελευθερία 

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.1 του Συντάγµατος «Καθένας µπορεί να 

συµµετέχει στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας». Όµως η 

οικονοµική ελευθερία του δηµοσίου υπαλλήλου περιορίζεται από τον 

Υπαλληλικό Κώδικα, στις εξής περιπτώσεις: 

1.3.α. Άρθρο 31 Υ.Κ. 

Άσκηση ιδιωτικού έργου µε αµοιβή. 

Μετά από άδεια, ο υπάλληλος µπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία µε 

αµοιβή, εφόσον : 

1.Συµβιβάζεται µε τα καθήκοντα της θέσης του  

2. ∆εν παρεµποδίζει την οµαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του και 

3. Του χορηγηθεί άδεια µε σύµφωνη γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου 

Επίσης δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο η κατ' επάγγελµα άσκηση εµπορίας. 

Σηµείωση 1η: Αρµόδιο όργανο που γνωµοδοτεί για τη χορήγηση άδειας 

ιδιωτικού έργου ή εργασίας µε αµοιβή είναι το ΠΥΣΠΕ για τους εκπαιδευτικούς 

Α/θµιας εκπ/σης και το  ΠΥΣ∆Ε για τους εκπ/κους Β/θµιας εκπ/σης. Την τελική 

απόφαση την παίρνει ο ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης για τους εκπ/κούς Α/θµιας 

και Β/θµιας εκπ/σης.  

Αρµόδιο όργανο που γνωµοδοτεί για την χορήγηση της άδειας αυτής, στους 

Προϊσταµένους Γραφείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπ/σης είναι το ΑΠΥΣΠΕ και 

το ΑΠΥΣ∆Ε αντίστοιχα, ενώ την τελική απόφαση την παίρνει ο Περιφερειακός 

∆ιευθυντής.  

Αρµόδιο όργανο που γνωµοδοτεί για τη χορήγηση της άδειας αυτής, στους 

∆ιευθυντές Εκπαίδευσης Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης, είναι το ΚΥΣΠΕ και το 

ΚΥΣ∆Ε αντίστοιχα, ενώ την τελική απόφαση την παίρνει ο Υπουργός ΥΠΕΠΘ. 
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Για να χορηγηθεί η άδεια πρέπει ο εκπαιδευτικός:2 

- να δηλώσει το φορέα εργασίας και το ακριβές ωράριο απασχόλησής 

του 

- να προσκοµίσει βεβαίωση από το φορέα εργασίας που πρόκειται να 

απασχοληθεί από την οποία να προκύπτει το ύψος των αποδοχών 

- να προσκοµίσει βεβαίωση της υπηρεσίας του από την οποία θα 

προκύπτει ότι δεν παρεµποδίζεται η οµαλή εκτέλεση αυτής. 

Σηµείωση 2η: Απαγορεύεται η παράδοση ιδιαίτερων µαθηµάτων από 

δασκάλους σύµφωνα µε το άρθρο 13, παρ.9 του Ν.1566/85. Η παράβαση 

της διάταξης αυτής επισύρει φυλάκιση µέχρι τρία (3) έτη, συνιστά πειθαρχικό 

παράπτωµα, για το οποίο µπορεί να επιβληθεί ακόµα και η ποινή της 

οριστικής παύσης. 

1.3.β. Άρθρο 32 Υ.Κ. 

Συµµετοχή σε εταιρείες 

1. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώνει στην υπηρεσία του, τη 

συµµετοχή του, σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε 

µορφής, εκτός των σωµατείων και των κοινωφελών ιδρυµάτων. 

2. Απαγορεύεται ο υπάλληλος να µετέχει σε οποιαδήποτε εµπορική 

εταιρία προσωπική, περιορισµένης ευθύνης, ή κοινοπραξία ή να είναι 

διευθύνων ή εντεταλµένος σύµβουλος ανώνυµης εταιρίας ή 

διαχειριστής οποιασδήποτε εµπορικής εταιρίας. Μετά από άδεια, η 

οποία χορηγείται όπως αναφέραµε στο άρθρο 31 Υ.Κ., µπορεί να 

µετέχει στη διοίκηση ανώνυµης εταιρίας ή γεωργικού συνεταιρισµού. 

3. Απαγορεύεται η απόκτηση από υπάλληλο, σύζυγό του ή ανήλικα τέκνα 

τους µετοχών ανωνύµων εταιριών που υπάγονται στον ειδικό έλεγχο 

της υπηρεσίας του. Ο υπάλληλος που κατά το διορισµό ο ίδιος ή σύζυγος του 

ή ανήλικα τέκνα του κατέχουν µετοχές ανωνύµων εταιριών οι οποίες 

εµπίπτουν στην απαγόρευση που προαναφέραµε, ή τις αποκτά κατά τη 

διάρκεια της υπηρεσίας του, λόγω κληρονοµιάς, υποχρεούται να υποβάλει 

σχετική δήλωση στην υπηρεσία του και εντός ενός έτους είτε να τις 

µεταβιβάσει είτε να ζητήσει τη µετακίνησή του σε άλλη αρχή της υπηρεσίας 

                                                 
2 Βλέπε: 291/2000 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 
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του ή τη µετάταξή του σε άλλη δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο 

δηµοσίου δικαίου. Αυτή η µετακίνηση ή µετάταξη είναι υποχρεωτική για την 

υπηρεσία του. Κατά το διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι τη µεταβίβαση των 

µετοχών ή την ολοκλήρωση της µετάταξής του, ο υπάλληλος εµπίπτει στο 

κώλυµα συµφέροντος. 

Το κώλυµα συµφέροντος το οποίο αναλύεται στο άρθ.36 ΥΚ, ορίζει ότι ο 

υπάλληλος δεν επιτρέπεται είτε ατοµικώς είτε ως µέλος συλλογικού οργάνου 

να αναλαµβάνει την επίλυση ζητήµατος ή να συµπράττει στην έκδοση 

πράξεων, εάν ο ίδιος ή σύζυγός του, ή συγγενής του εξ αίµατος ή εξ 

αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθµό ή πρόσωπο µε το οποίο τελεί σε σχέση 

ιδιαίτερης φιλίας ή έχθρας έχει πρόδηλο συµφέρον στην έκβαση της 

υπόθεσης. Η παράβαση της διάταξης αυτής αποτελεί λόγο ακύρωσης της 

σχετικής διοικητικής πράξης. 

Σηµείωση: Τρίτος βαθµός συγγένειας εξ αίµατος είναι η συγγένεια του 

παππού µε το δισέγγονό του και η συγγένεια του θείου µε τον ανηψιό του δηλ. 

µε το τέκνο του αδελφού του. Τρίτος βαθµός συγγένειας εξ αγχιστείας είναι οι 

παραπάνω συγγενικές σχέσεις του/της συζύγου µε τους συγγενείς εξ αίµατος 

της/του συζύγου του/της δηλ. π.χ. της συζύγου µε τον ανιψιό του συζύγου της. 

1.3.γ. Άρθρο 35 ΥΚ  

Απαγόρευση κατοχής δεύτερης θέσης 

Απαγορεύεται η κατοχή δεύτερης θέσης, εκτός αν συντρέχει περίπτωση 

προβλεπόµενη από το άρθρο 104 του Συντάγµατος. ∆ηλαδή σύµφωνα µε το 

άρθρο 104 Συντ. «Κατ’ εξαίρεση µπορεί να επιτραπεί µε ειδικό νόµο ο 

διορισµός και σε δεύτερη θέση, εφόσον οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή 

απολαβές των υπαλλήλων δεν µπορεί να είναι κατά µήνα ανώτερες από το 

σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης» 

Σύµφωνα µε το άρθρο 35 ΥΚ «Απαγορεύεται ο διορισµός υπαλλήλου, µε 

οποιαδήποτε σχέση, σε δεύτερη θέση:α) δηµοσίων υπηρεσιών, β) νοµικών 

προσώπων δηµοσίου δικαίου, γ) Ο.Τ.Α., συµπεριλαµβανοµένων και των 

ενώσεων αυτών, δ)δηµοσίων επιχειρήσεων και δηµοσίων οργανισµών, ε) 

νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή 

επιχορηγούνται τακτικώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, από κρατικούς 

πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους ή το 

κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του µετοχικού τους κεφαλαίου και στ) 
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νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου , που ανήκουν στα υπό στοιχεία β΄, γ΄, 

δ΄ και ε΄ νοµικά πρόσωπα ή επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς, κατά 50% 

τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους, σύµφωνα µε τις κείµενες 

διατάξεις ή κατά τα οικεία καταστατικά ή που τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα 

κατέχουν το 51% τουλάχιστον του µετοχικού τους κεφαλαίου. Υπάλληλος που 

κατά παράβαση των διατάξεων αυτών διορίζεται σε δεύτερη θέση και 

αποδέχεται το διορισµό του θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδίκαια από την 

πρώτη θέση. 

Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθ.35 ΥΚ, διατάξεις ειδικών νόµων που 

επιτρέπουν το διορισµό σε δεύτερη θέση εξακολουθούν να ισχύουν όπως πχ 

ο Ν.1256/1982.3 

Β. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ4 

Τα δικαιώµατα των δηµοσίων υπαλλήλων πηγάζουν τόσο από συνταγµατικές 

όσο και από νοµοθετικές διατάξεις. 

 

1.4  Μονιµότητα 

Η µονιµότητα του δηµοσίου υπαλλήλου είναι συνταγµατικό δικαίωµα. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 103 παρ.4 του Συντάγµατος «Οι δηµόσιοι υπάλληλοι 

που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι µόνιµοι εφόσον αυτές οι θέσεις 

υπάρχουν….» 

Το δικαίωµα της µονιµότητας προβλέπει και ο ΥΚ στο άρθρο 39 σύµφωνα µε 

το οποίο «Οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι νοµικών προσώπων 

δηµοσίου δικαίου που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι µόνιµοι, εφόσον οι 

θέσεις αυτές υπάρχουν» 

Η δηµοσιοϋπαλληλική σχέση λύεται για συγκεκριµένους λόγους όπως: 

α. η συµπλήρωση ορίου ηλικίας  

β. η έκπτωση µετά από δικαστική απόφαση 

γ. απόλυση επειδή καταργήθηκε η οργανική θέση που κατέχει ο υπάλληλος (η 

περίπτωση αυτή δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς) 

                                                 
3 Βλέπε: άρθρο 1 παρ. 3 του Ν.1256/1982 «Πολυθεσία-όριο απολαβών» µε εξαίρεση τους πολύτεκνους που 
προβλέπεται η κατοχή δεύτερης θέσης υπό προϋποθέσεις βλ. ΣτΕ 143/1986. 
4 Βλέπε: Π. Πουλή «Εκπαιδευτικό δίκαιο και θεσµοί» εκδ. Γ’ Σάκκουλα Αθήνα 2006 σελ. 157 επ. 
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δ. απόλυση µετά από απόφαση του αρµόδιου υπηρεσιακού ή πειθαρχικού 

συµβουλίου. 

Ο υπάλληλος έχει δικαίωµα να παραιτηθεί. Παραιτήσεις εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όταν υποβάλλονται στη 

διάρκεια του διδακτικού έτους, εφόσον γίνονται αποδεκτές, αρχίζουν να 

ισχύουν από την εποµένη της λήξης του διδακτικού έτους. 

Εδώ να σηµειώσουµε ότι5: 

ι. Σύµφωνα µε το Π∆ 200/98, το σχολικό έτος των νηπιαγωγείων αρχίζει την 

1η Σεπτεµβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου του επόµενου έτους. Το 

διδακτικό έτος των νηπιαγωγείων αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου και λήγει στις 21 

Ιουνίου του επόµενου έτους. 

ιι. Σύµφωνα µε το Π∆ 201/98, το σχολικό έτος Α/θµιας δηµόσιας και ιδιωτικής 

εκπαίδευσης αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου του 

επόµενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου και λήγει στις 

21 Ιουνίου του επόµενου έτους. 

ιιι. Το σχολικό έτος για τα Γυµνάσια και τα Λύκεια αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου 

και λήγει την 31η Αυγούστου του επόµενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει 

στις 11 Σεπτεµβρίου και λήγει στις 16 Μαίου του επόµενου έτους. 

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα 

από σύµφωνη γνώµη του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συµβουλίου, µπορεί 

να γίνει αποδεκτή παραίτηση εκπαιδευτικού και να λυθεί η υπαλληλική σχέση 

αυτού στη διάρκεια του διδακτικού έτους, εφόσον συντρέχουν σοβαρές 

ανάγκες, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες και εξαιρετικά σοβαροί 

οικογενειακοί λόγοι του εκπαιδευτικού (αρθ.13 παρ.20 Ν.3149/03). 

Να τονιστεί ότι για τη µονιµοποίηση των διοριζόµενων εκπαιδευτικών 

αποφασίζει το περιφερειακό υπηρεσιακό συµβούλιο πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αφού συνταχθεί έκθεση αξιολόγησης της 

παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας αυτών σύµφωνα µε το προεδρικό 

διάταγµα 140/1998. 

 

 

                                                 
5 Βλέπε:. Ιωάννη Γιαννάκου: «Οργάνωση ∆ιοίκηση και Εποπτεία των σχολείων Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπαίδευσης» 
Εκδ.2002 σελ.39,67 και 209 
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1.5  Αποδοχές 

Ο διοριζόµενος εκπαιδευτικός εισέρχεται στην υπηρεσία µε βαθµό γ΄ και µε το 

εισαγωγικό κλιµάκιο (18ο). Ο υπάλληλος εξελίσσεται µισθολογικά ανεξάρτητα 

από το βαθµό που κατέχει (άρθρο 2 παρ.1 Ν. 3205/03). 

Μοναδική προϋπόθεση εξέλιξης του υπαλλήλου στα µισθολογικά κλιµάκια 

είναι η συµπλήρωση του απαιτούµενου χρόνου. ∆ηλαδή ένας (1) χρόνος στο 

εισαγωγικό κλιµάκιο και δύο (2) χρόνια για κάθε ένα από τα επόµενα κλιµάκια. 

Όταν όµως έχει επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή ή υπάρχει ποινική 

καταδίκη που έχει σχέση µε την εκτέλεση των καθηκόντων του, τότε η 

∆ιοίκηση υποχρεούται να παραπέµψει την υπόθεση στο Υπηρεσιακό 

Συµβούλιο (άρθρο 6 Ν.3205/03). 

Οι αποδοχές του υπαλλήλου περιλαµβάνουν το βασικό µισθό, τα διάφορα 

επιδόµατα και την τυχόν αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία. 

Τα διάφορα επιδόµατα είναι τα εξής: 

1. Το κίνητρο απόδοσης  

2. Το επίδοµα εξωδιδακτικής απασχόλησης  

3. Το επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας 

4. Τα επιδόµατα γάµου και τέκνων 

5. Τα επιδόµατα εορτών και άδειας 

6. Τα επιδόµατα µεταπτυχιακού διπλώµατος και διδακτορικού 

διπλώµατος. Να σηµειωθεί ότι το επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών 

χορηγείται µόνο στη περίπτωση που το περιεχόµενο των 

µεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές µε το αντικείµενο 

απασχόλησης του εκπαιδευτικού. Για το θέµα αυτό αποφαίνεται το 

ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣ∆Ε. 

7. Τα επιδόµατα «θέσης ευθύνης» και «ειδικής απασχόλησης» που 

καταβάλλονται στους σχολικούς συµβούλους και στους ∆ιευθυντές 

εκπαίδευσης. 

8. Τα επιδόµατα που καταβάλλονται στους: Προϊσταµένους Γραφείων, 

∆ιευθυντές τετραθέσιων και άνω δηµοτικών σχολείων, υποδιευθυντές, 

προϊσταµένους µονοθέσιων, διθέσιων, τριθέσιων δηµοτικών σχολείων 

καθώς και στους προϊσταµένους νηπιαγωγείων, στους εκπαιδευτικούς 
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που υπηρετούν στις σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής και στα τµήµατα 

ένταξης και τέλος στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε 

προβληµατικές και παραµεθόριες περιοχές. 

Σηµαντική είναι επίσης η διάταξη  του  άρθρο  43 παρ.1 του ΥΚ σύµφωνα µε 

την οποία «δεν οφείλεται µισθός όταν ο υπάλληλος από υπαιτιότητά του δεν 

παρέσχε υπηρεσία καθόλου ή εν µέρει». Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο στην 

παρ. 2 «Η περικοπή του µισθού ενεργείται µε πράξη του αρµόδιου για την 

εκκαθάριση και πληρωµή των δαπανών οργάνου, το οποίο (όργανο) οφείλει 

να ειδοποιήσει ο προϊστάµενος της υπηρεσίας προσωπικού ή της υπηρεσίας 

στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος. Κατά της πράξης αυτής, η οποία 

κοινοποιείται µε απόδειξη στον υπάλληλο, επιτρέπεται προσφυγή (από τον 

υπάλληλο) στο υπηρεσιακό συµβούλιο µέσα σε δέκα (10) µέρες από την 

κοινοποίηση. Η άσκηση της προσφυγής δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα. Το 

υπηρεσιακό συµβούλιο αποφαίνεται οριστικώς» 

 

1.6 Συνδικαλιστική ελευθερία – Απεργία 

Σύµφωνα µε το άρθρο  23 παρ. 1 και 2 του Συντάγµατος, το Κράτος 

λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για τη διασφάλισης της συνδικαλιστικής 

ελευθερίας και την ανάπτυξη κάθε µορφής συνδικαλιστικής δράσης καθώς και 

του δικαιώµατος της απεργίας. Σύµφωνα µε το Σύνταγµα «Η απεργία 

αποτελεί δικαίωµα και ασκείται από τις νόµιµα συστηµένες συνδικαλιστικές 

οργανώσεις για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονοµικών και εργασιακών 

γενικά συµφερόντων των εργαζοµένων». 

Επίσης το δικαίωµα αυτό κατοχυρώνεται και στο άρθρο 46 ΥΚ  

«Οι υπάλληλοι µπορούν ελεύθερα να ιδρύουν συνδικαλιστικές οργανώσεις, να 

γίνονται µέλη τους και να ασκούν τα συνδικαλιστικά τους δικαιώµατα. Η 

απεργία αποτελεί δικαίωµα των υπαλλήλων και ασκείται από τις 

συνδικαλιστικές τους οργανώσεις……….Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν 

δικαίωµα να διαπραγµατεύονται µε τις αρµόδιες αρχές για τους όρους, την 

αµοιβή και τις συνθήκες εργασίας των µελών τους» 

Σηµείωση: Ο χρόνος της απεργίας θεωρείται χρόνος πραγµατικής 

υπηρεσίας. Αν ο µισθωτός βρίσκεται σε άδεια και γίνει στο µεταξύ απεργία, 

θεωρείται ότι συνεχίζει την άδειά του και δεν χάνει λόγω της απεργίας τις 
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αποδοχές των ηµερών της άδειας. Αν ο µισθωτός απεργεί και εµφανιστεί 

σπουδαίο κώλυµα (πχ. ασθένεια) που να δικαιολογεί τη λήψη άδειας, τότε ο 

µισθωτός δεν µπορεί να κάνει χρήση της άδειας και θεωρείται ότι συνεχίζει να 

απεργεί. 

 

1.7 Άδειες 

Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ 

εξέδοσε στις 10-7-2007, έγγραφο µε αριθ. πρωτ. 74275/∆2, µε θέµα: «Άδειες 

µονίµων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδεσης». Το 

έγγραφο αυτό εκδόθηκε σε συνέχεια της αρ. 35758/∆2/29-3-2007 εγκυκλίου 

του ΥΠΕΠΘ και µετά την έκδοση από το ΥΠΕΣΣ∆Α (∆/νση ∆ιοίκησης 

Ανθρώπινου ∆υναµικού – Τµήµα ∆ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων) της 

αρ.∆Ι∆Α∆/Φ.51/538/12254/14-5-2007 διευκρινιστικής εγκυκλίου για τη 

χορήγηση αδειών στους δηµοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υ.Κ. 

(Ν.3528/2007). 

Να σηµειωθεί ότι οι διατάξεις των άρθρων 48 έως 53 του ΥΚ (Ν.3528/2007) 

για τις κανονικές και λοιπές άδειες, καθώς και των άρθρων 54 έως 56 για τη 

διάρκεια των αναρρωτικών αδειών του ΥΚ (Ν.3528/2007), εφαρµόζονται και 

στους εκπαιδευτικούς µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου του δηµοσίου, βάσει των προβλέψεων του άρθρου 4 παρ.5 του 
Ν.2839/2000 και του άρθρου 12 παρ.6 και 7 του Ν.3230/2004 µε τις οποίες 
επεκτάθηκε η ισχύς των ανωτέρω άρθρων και στο προσωπικό αυτό.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι άδειες που δικαιούνται να πάρουν οι 

εκπαιδευτικοί είναι οι παρακάτω: 

1.7. Ι. Κανονικές άδειες 

Σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ.4 ΥΚ (Ν. 3528/2007) οι εκπαιδευτικοί, εφόσον 

συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, µπορούν να παίρνουν κανονική άδεια µε 
αποδοχές ως δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες κατ’ έτος. Η άδεια χορηγείται 

ανεξάρτητα από το χρόνο προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών. Η άδεια ζητείται 

από τον Προϊστάµενο που είναι και ο µόνος αρµόδιος να την εγκρίνει. 

Την άδεια αυτή µπορούν να τη ζητήσουν και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν 

µε ολική ή µερική διάθεση σε ∆/νση ή Γραφείο Β/θµιας Εκπ/σης, έως τη 

λήξη του διδακτικού έτους. 
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Όταν προκηρύσσονται βουλευτικές εκλογές, δεν επιτρέπεται η χορήγηση 

κανονικών αδειών κατά τη διάρκεια ενός µηνός πριν την ηµέρα των εκλογών.6 

Για τους αποσπασµένους εκπαιδευτικούς σε πολιτικά γραφεία υπουργών, 

βουλευτών, στο ΥΠΕΠΘ ( Κεντρική Υπηρεσία, Γραφεία Εκπαίδευσης, 

εποπτευόµενους φορείς κλπ), εφαρµόζεται η παρ.1 του άρθρου 48 του Υ.Κ. 
σύµφωνα µε την οποία: 

«Οι δηµόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται κανονική άδεια µε αποδοχές δύο (2) 

µήνες µετά το διορισµό τους. Η άδεια που δικαιούνται να λάβουν οι υπάλληλοι 

ορίζεται σε δύο (2) ηµέρες για κάθε µήνα υπηρεσίας και δεν µπορεί να 

υπερβεί συνολικά τον αριθµό των ηµερών κανονικής άδειας που δικαιούνται 

µε τη συµπλήρωση ενός (1) έτους δηµόσιας πραγµατικής υπηρεσίας». 

Από τη στιγµή που οι αποσπασµένοι επιστρέψουν στα εκπαιδευτικά τους 

καθήκοντα, ακόµη και αν αποδεδειγµένα δεν έχουν κάνει χρήση, για 

οποιονδήποτε λόγο, της κανονικής τους άδειας της παρ.1 του άρθρου 48 του 

Υ.Κ. δεν είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας αυτής.7 

Τέλος επισηµαίνεται, ότι στους εκπαιδευτικούς δεν εφαρµόζεται η παρ. 3 του 

άρθρου 48 του Υ. Κ. σύµφωνα µε την οποία µε απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µπορεί να 

προσαυξάνεται ως τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες ο αριθµός των ηµερών 

κανονικής άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραµεθόριες περιοχές. 

1.7.ΙΙ Αναρρωτικές άδειες8 

1.7.ΙΙ.α. Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χωρίς γνωµάτευση της 
Υγειονοµικής Επιτροπής 

Σύµφωνα µε το άρθρο 55 παρ. 2 ΥΚ χορηγούνται και στους εκπαιδευτικούς 

βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες, χωρίς γνωµάτευση της Υγειονοµικής 

Επιτροπής έως δέκα (10) ηµέρες το χρόνο, ως εξής: 

1) Με υπεύθυνη δήλωση του υπάλληλου (χειρόγραφη ή έντυπη) ή 

γνωµάτευση του θεράποντος ιατρού, µέχρι δύο (2) ηµέρες κάθε φορά και όχι 

                                                 
6 Βλέπε: Ιωάννη Γιαννάκου: «Οργάνωση ∆ιοίκηση και Εποπτεία των σχολείων π/µιας και δ/µιας εκπαίδευσης» 
Αθήνα 2002, σελ. 257 
7

 Βλέπε: υπ’αριθ.546/2005 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 
8

 Βλέπε: Ιωάννη Γιαννάκου «Οργάνωση ∆ιοίκηση και Εποπτεία των σχολείων π/θµιας και δ/θµιας εκπαίδευσης» 
Αθήνα 2002 σελ.257 επ. 
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περισσότερες από τέσσερις (4) ηµέρες κατ’ έτος (ηµερολογιακό). Πχ.1+1+1+1 

ή 2+2 ή 2+1+1 

2) µε γνωµάτευση του θεράποντα ιατρού έως τρεις (3) ηµέρες κάθε φορά και 

όχι περισσότερες από έξι (6) κατ’ έτος (ηµερολογιακό). πχ. 3+3 ή 2+2+2 ή 

3+2+1. 

3) µε γνωµάτευση του διευθυντή κλινικής δηµόσιου νοσοκοµείου έως πέντε 

(5) ηµέρες κάθε φορά και όχι πέραν των δέκα (10) ηµερών κατ’ έτος 

(ηµερολογιακό). πχ. 5+5 ή 4+1+5 ή 4+4+2 

Το σύνολο των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών των παραπάνω 

περιπτώσεων που χορηγούνται χωρίς γνωµάτευση υγειονοµικής επιτροπής 

δεν υπερβαίνει αθροιστικά τις δέκα (10) ηµέρες το χρόνο. 

Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο ΥΚ, η υπηρεσία υποχρεούται να στέλνει ελεγκτή 

ιατρό για έλεγχο στον υπάλληλο που κάνει χρήση βραχυχρόνιων 

αναρρωτικών αδειών κατ’ επανάληψη και ο υπάλληλος υποχρεούται να δεχτεί 

την επίσκεψη του ελεγκτή ιατρού. 

Σε περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας πρίν ή µετά από αργία ή 

ανάµεσα σε δύο (2) αργίες9, ο υπάλληλος παραπέµπεται υποχρεωτικά για 

εξέταση στην οικεία υγειονοµική επιτροπή.10 

1.7.ΙΙ.β. Αναρρωτικές άδειες µε γνωµάτευση της Υγειονοµικής 
Επιτροπής 

Σύµφωνα µε το άρθρο 56 ΥΚ ισχύουν τα εξής: 

1.Ο υπάλληλος που κωλύεται να προσέλθει στην εργασία του λόγω 

ασθένειας, ενηµερώνει την υπηρεσία του για την αδυναµία αυτή, την ίδια 

µέρα. 

2.Η υπηρεσία χορηγεί την αναρρωτική άδεια ύστερα από αίτηση του 

υπαλλήλου. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται εντός επτά (7) ηµερών από την 

απουσία του υπαλλήλου λόγω ασθενείας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης 

καθυστέρησης που δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, γίνεται ανάλογη 

περικοπή της αναρρωτικής άδειας µε ευθύνη του οργάνου που είναι αρµόδιο 

για την έκδοση της απόφασης χορήγησής της. Η υπηρεσία σε όλως ειδικές 

                                                 
9 Σύµφωνα µε το άρθ.1 του Ν.1157/1981, επίσηµες αργίες είναι: η 25η Μαρτίου, η 28η Οκτωβρίου, η εορτή των 
Τριών Ιεραρχών, η Καθαρά ∆ευτέρα, η 1η Μαίου, η εορτή του Αγ. Πνεύµατος και όλες οι Κυριακές. 
10 Βλέπε: Έγγραφο ΥΠΕΠΘ από 10-7-2007 µε αριθ.πρωτ. 74275/∆2. 



 25
περιπτώσεις µπορεί να κινεί τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας 

αυτεπαγγέλτως. Οι όλως ειδικές περιπτώσεις εκτιµώνται από την οικεία 

υπηρεσία µε βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες που συντρέχουν (πχ. ύπαρξη 

µεταδοτικής ασθένειας) 

3.Αναρρωτική άδεια πέραν των δέκα (10) ηµερών κατ’ έτος καθώς και 

βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια µικρότερη των 10 ηµερών, που όµως 

υπερβαίνει τα επί µέρους όρια των βραχυχρόνιων αδειών, της παρ. 2 του 

αρθ.55 ΥΚ (πχ. 5 ηµέρες συνεχόµενης αναρρωτικής άδειας µε γνωµάτευση 

θεράποντα ιατρού), χορηγούνται ύστερα από γνωµάτευση της οικείας 

υγειονοµικής επιτροπής µε εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται 

βάσει γνωµάτευσης του διευθυντή κλινικής δηµόσιου νοσοκοµείου και εφόσον 

πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ηµερών τουλάχιστον, ή κατόπιν χειρουργικής 

επέµβασης.(άρθρο 56 παρ.3 ΥΚ) 

4.Το αρµόδιο όργανο για τη χορήγηση της αναρρωτικής άδειας, είτε χορηγεί 

ολόκληρη την άδεια που προτείνει η πρωτοβάθµια υγειονοµική επιτροπή ή 

εάν κρίνει την γνωµάτευση της ως αναιτιολόγητη, παραπέµπει τον 

ενδιαφερόµενο για εξέταση στη δευτεροβάθµια υγειονοµική επιτροπή. 

5.Ο εκπαιδευτικός δικαιούται αναρρωτικής άδειας τόσων µηνών, όσα τα έτη 

υπηρεσίας (υπολογιζόµενης και της αναγνωρισµένης προϋπηρεσίας του), 

αφαιρούµενης κάθε φορά της άδειας που τυχόν του χορηγήθηκε στη διάρκεια 

της τελευταίας πενταετίας .Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) µηνών 

θεωρείται ως πλήρες έτος. (άρθρο 54 παρ.1 ΥΚ). Πχ. Εκπαιδευτικός µε 

συνολική πραγµατική υπηρεσία πχ. 10 ετών, δικαιούται αναρρωτική άδεια 

δέκα (10) µηνών. Εάν όµως κατά την τελευταία πενταετία του χορηγήθηκε 

άδεια πχ. 2 µηνών, τότε δικαιούται, ακόµη συνολικά οκτώ (8) µήνες 

αναρρωτικής άδειας. Ειδικά στους εκπαιδευτικούς η αναρρωτική άδεια 

διακόπτεται κατά τις διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα. 

6.Κατά το άρθρο 56 παρ.11 ΥΚ, ο εκπαιδευτικός που βρίσκεται 

δικαιολογηµένα, εκτός της έδρας του, υποχρεούται µόλις ασθενήσει να 

υποβάλει αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας στην πλησιέστερη 

υγειονοµική επιτροπή. Σ’ αυτή τη περίπτωση ο εκπαιδευτικός δίνει στην 

αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή τη διεύθυνση του Γραφείου Εκπαίδευσης 

όπου ανήκει, για να αποσταλεί η σχετική γνωµάτευση σε αυτό. Αν η 

Υγειονοµική Επιτροπή δεν εξετάσει για οποιονδήποτε λόγο τον υπάλληλο έως 
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ότου επανέλθει στην έδρα του, υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση µε τα 

σχετικά δικαιολογητικά στην υγειονοµική επιτροπή της έδρας του υπαλλήλου. 

7.Όταν ο εκπαιδευτικός έχει νοσηλευτεί σε νοσοκοµείο τότε, στις µέρες 

αναρρωτικής άδειας, προστίθενται υποχρεωτικά και οι ηµέρες νοσηλείας του. 

8.Η αίτηση υπαλλήλου για παράταση αναρρωτικής άδειας υποβάλλεται το 

αργότερο µέσα στο τελευταίο δεκαπενθήµερο του χρόνου της άδειας που του 

έχει χορηγηθεί (άρθρο 56 παρ.7 ΥΚ) 

9.Ο υπάλληλος (εκπαιδευτικός) είναι υποχρεωµένος να παρουσιάζεται για 

ιατρική εξέταση, εφόσον το ζητήσει η επιτροπή. Αν δεν παρουσιαστεί, δεν 

χορηγείται αναρρωτική άδεια. (άρθρο 56 παρ. 10 ΥΚ) 

10.Άδεια διάρκειας πέραν του ενός (1) µηνός για ψυχική νόσο δεν χορηγείται, 

αν δεν έχει προηγηθεί νοσηλεία σε δηµόσιο νοσοκοµείο. Παράτασή της ή 

χορήγηση νέας άδειας, εφόσον υπερβαίνει, συνολικώς ή τµηµατικώς, τον ένα 

(1) µήνα µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος χορηγείται ύστερα από αναλυτική 

έκθεση του θεράποντος ιατρού και έκθεση εξέτασης λειτουργικότητας του 

ασθενούς, το περιεχόµενο των οποίων καθορίζεται µε κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα όργανα που 

δικαιούνται να προβαίνουν σε εξέταση λειτουργικότητας του ασθενούς καθώς 

και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.(άρθρο 56 παρ.4 ΥΚ). Έως την έκδοση αυτής 

της απόφασης, η παράταση ή η χορήγηση της άδειας για ψυχική νόσο γίνεται 

µε ειδική αιτιολογηµένη απόφαση της οικείας ειδικής υγιειονοµικής επιτροπής 

του άρθρου 167 του ΥΚ, όπως προβλέπεται από τη µεταβατική διάταξη της 

παρ.12 του άρθρου 169 του ΥΚ. 

1.7.ΙΙ.γ. ∆υσίατα νοσήµατα 

1. Τα δυσίατα νοσήµατα καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του 

Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας. (άρθρο 54 παρ. 4 ΥΚ) 

2. Σε περίπτωση δυσίατων νοσηµάτων ο χρόνος της αναρρωτικής άδειας 

διπλασιάζεται (άρθρο 54 παρ. 3 ΥΚ) 

3. Ύστερα από κάθε εξέταση, καθώς και µετά τη λήξη του ανώτατου 

χρονικού ορίου αναρρωτικής άδειας, οι υγειονοµικές επιτροπές 

γνωµοδοτούν εάν η νόσος είναι ιάσιµη ή όχι (άρθρο 58 παρ. 8 ΥΚ) 
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4. Η χορηγούµενη άδεια δεν µπορεί να υπερβεί τους 12 µήνες (άρθρο 54 

παρ. 1 ΥΚ) 

 

1.8 Άδειες κύησης – λοχείας και υιοθεσίας 

Οι άδειες κύησης και λοχείας ρυθµίζονται από το άρθρο 52 του ΥΚ. 

Οι διατάξεις του άρθρου 52 κινούνται στο πλαίσιο του Συντάγµατος (άρθρο 21 

παρ. 1 «…..η µητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του 

Κράτους»). 

Σύµφωνα µε το άρθρο 52 παρ. 1 ΥΚ, στους εκπαιδευτικούς, οι οποίες 

κυοφορούν, χορηγείται άδεια µητρότητας µε πλήρεις αποδοχές δύο (2) µήνες 

πριν και τρεις (3) µήνες µετά τον τοκετό. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου 

πέραν του 3ου, (δηλαδή 4ου και άνω), η µετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται 

κάθε φορά κατά δύο (2) µήνες. Η επιπλέον αυτή άδεια χορηγείται συνεχόµενη, 

αµέσως µετά το τέλος της άδειας λοχείας. Η άδεια λόγω κυοφορίας χορηγείται 

ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον πιθανολογούµενο 

χρόνο τοκετού. 

∆ηλαδή προς το τέλος του 7ου µήνα κύησης, η ενδιαφερόµενη υποβάλλει 

σχετική αίτηση άδειας κύησης, µαζί µε τη βεβαίωση του γυναικολόγου της για 

τον πιθανολογούµενο χρόνο τοκετού. Ο ιατρός δύναται να είναι και ιδιώτης. 

Μετά τον τοκετό, υποβάλλει αίτηση άδειας λοχείας µαζί µε τη βεβαίωση του 

µαιευτηρίου, στην οποία αναφέρεται η ηµεροµηνία γέννησης. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 52 παρ. 2 ΥΚ «Όταν ο τοκετός πραγµατοποιείται σε 

χρόνο µεταγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά, η άδεια που 

είχε χορηγηθεί, παρατείνεται µέχρι την πραγµατική ηµεροµηνία του τοκετού, 

χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη µείωση του χρόνου της 

άδειας που χορηγείται µετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε 

χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο 

της άδειας χορηγείται µετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός 

χρόνος άδειας πέντε (5) µηνών.» 

Παράδειγµα 1ης περίπτωσης:  

Αν υποβληθεί βεβαίωση του γυναικολόγου µε πιθανολογούµενο χρόνο 

τοκετού στις 9-11-2007, τότε χορηγείται άδεια κύησης για δύο µήνες πριν, 

δηλ. µέχρι και 8-11-2007. Αν όµως η ενδιαφεροµένη γεννήσει πχ. στις 14-11-
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2007 τότε προσκοµίζει ιατρική βεβαίωση για πενθήµερη παράταση άδεια 

κύησης δηλ. από 9-11-07 έως και 13-11-07), η οποία και διαβιβάζεται στην 

Α/θµια Υγειονοµική Επιτροπή για έγκριση. Η δε άδεια λοχείας χορηγείται για 

τρεις (3) µήνες δηλ. από 14-11-07 έως 13-2-08. 

Παράδειγµα 2ης περίπτωσης 

Αν στην παραπάνω περίπτωση η ενδιαφερόµενη γεννήσει πριν τον 

πιθανολογούµενο χρόνο τοκετού δηλ. στις 27-10-07, τότε χορηγείται άδεια 

λοχείας για τρεις (3) µήνες δηλ. από 9-11-07 έως και 8-2-07 µε την 

παρατήρηση: «συνέχεια της ήδη χορηγηθείσας άδειας κύησης». 

Βέβαια υπάρχουν και ειδικές ρυθµίσεις, εφόσον βέβαια συντρέχει και 

αντίστοιχος λόγος που δικαιολογεί την διαφορετική µεταχείριση. Έτσι µε την 

παρ. 2 άρθρο 53 Ν.2721/1999 ορίζεται ότι: «α) Οι µητέρες τακτικοί 

εκπαιδευτικοί µπορούν να επιλέγουν τη χορήγηση άδειας εννέα (9) µηνών µε 

αποδοχές για ανατροφή του παιδιού του άρθρου 53 ή τις διευκολύνσεις της 

παρ. 8 του άρθρου 13 του Ν.1566/1985 και του άρθρου 30 παρ. 14 του Ν. 
2083/1992». ∆ηλαδή µειωµένο ωράριο και απαλλαγή από πρόσθετες 

εργασίες στο σχολείο. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

Σηµείωση: Η άδεια κύησης και λοχείας, χορηγείται και στις µητέρες 

εκπαιδευτικούς που γέννησαν πρόωρα και το νεογνό απεβίωσε, µε την 

προϋπόθεση ότι πρόκειται για τοκετό και όχι αποβολή.11 

Επίσης σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 52 του ΥΚ, στις υπαλλήλους 
που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια τριών (3) µηνών µε πλήρεις 

αποδοχές, εντός του πρώτου εξαµήνου µετά την περαίωση της διαδικασίας 

της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετηµένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. 

Ένας µήνας από την άδεια αυτή µπορεί να καλύπτει απουσία της υπαλλήλου 

κατά το προ της υιοθεσίας διάστηµα. Να σηµειωθεί ότι ο µήνας αυτός µπορεί 

να ληφθεί οποτεδήποτε κατά το προ της υιοθεσίας διάστηµα κατόπιν σχετικής 

αίτησης της ενδιαφερόµενης υπαλλήλου, η οποία πρέπει να προσκοµίσει στην 

υπηρεσία σχετική βεβαίωση από τις αρµόδιες αρχές για την έναρξη της 

διαδικασίας υιοθεσίας. 

                                                 
11 Βλέπε: έγγραφο ΥΠΕΠΘ από 10-7-2007 µε αριθ. πρωτ. 74275/∆2. 
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Η υιοθεσία κατά τον Αστικό Κώδικα (αρθ. 1542 επ.) µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί και από έγγαµο και από άγαµο υπάλληλο. 

1.8.α. Επαπειλούµενη κύηση 

1. Σε περίπτωση επαπειλούµενης κύησης, χορηγείται αναρρωτική άδεια µε 

πλήρεις αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση ∆ηµόσιου Νοσοκοµείου ή Ιδιωτικής 

Κλινικής εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτή και η οποία αποδεικνύεται 

µε σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κλπ) σύµφωνα µε το Ν. 

3205/03. 

2. Σε κυοφορούσες υπαλλήλους (εκπαιδευτικούς) που έχουν ανάγκη ειδικής 

θεραπείας, µετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας µε αποδοχές, 

χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας µε αποδοχές µετά από βεβαίωση 

θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή µαιευτικής κλινικής ή 

τµήµατος δηµόσιου νοσηλευτικού ιδρύµατος.(άρθρο 52 παρ 3 ΥΚ). 

 Ο χρόνος της κανονικής άδειας κυοφορίας δεν αφαιρείται από τους µήνες της 

αναρρωτικής άδειας που θα δικαιούται στο µέλλον η ενδιαφεροµένη. 

Όπως βλέπουµε η άδεια αυτή είναι ιδιόµορφη διότι ορίζεται ως κανονική άδεια 

κυοφορίας µε αποδοχές και χορηγείται ως εξής: 

α. Η κυοφορούσα πρέπει να έχει εξαντλήσει την αναρρωτική άδεια µε 

αποδοχές. 

β. να έχει ανάγκη ειδικής θεραπείας και όχι απλής γενικής ιατρικής 

περίθαλψης 

γ. και η ανάγκη αυτή να βεβαιώνεται µε διπλό τρόπο δηλ. µε βεβαίωση του 

θεράποντος ιατρού (που µπορεί να είναι και ιδιώτης) «και» (αθροιστικά) 

διευθυντή γυναικολογικής ή µαιευτικής κλινικής ή τµήµατος δηµοσίου 

νοσηλευτικού ιδρύµατος σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 52 ΥΚ. 

 

1.9. Άδεια ανατροφής παιδιού 

Ο γονέας εκπαιδευτικός δικαιούται εννέα (9) µήνες άδεια µε αποδοχές για 

ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του µειωµένου ωραρίου 

σύµφωνα µε το άρθρο 53 παρ. 2 ΥΚ. Η άδεια αυτή µπορεί να χορηγηθεί 

οποτεδήποτε η εκπαιδευτικός υποβάλλει σχετική αίτηση. Για λόγους όµως 

εύρυθµης λειτουργίας των Σχολείων, θα πρέπει οι µητέρες εκπαιδευτικοί να 
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υποβάλλουν στις υπηρεσίες τους, ένα (1) µήνα πριν τη λήξη της άδειας 

λοχείας, σχετική αίτηση, συνοδευµένη από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να 

δηλώνουν ότι δεν θα κάνουν χρήση του µειωµένου ωραρίου. 

Την άδεια αυτή δικαιούται και ο γονέας εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει 

υιοθετήσει τέκνο.12 

Ειδικά για το γονέα που είναι άγαµος ή χήρος ή διαζευγµένος ή έχει αναπηρία 

67% και άνω η συνεχόµενη άδεια ανατροφής τέκνου προσαυξάνεται κατά 

ένα (1) µήνα. Αυτή η προσαύξηση, χορηγείται στους δικαιούχους γονείς 

εφόσον κατά την 9η Φεβρουαρίου 2007 (ηµέρα δηµοσίευσης του ΥΚ) δεν 

είχαν εξαντλήσει την εν λόγω διευκόλυνση.13 

Ο χρόνος εργασίας του γονέα εκπαιδευτικού, εάν δεν κάνει χρήση της 

άδειας ανατροφής τέκνου, µειώνεται κατά δύο (2) ώρες την εβοµάδα, εφόσον 

έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών. Οι γονείς εκπαιδευτικοί έχουν µειωµένο 

ωράριο µέχρι το παιδί τους να συµπληρώσει το 2ο έτος της ηλικίας του, 

σύµφωνα µε την ειδική νοµοθετική ρύθµιση που ισχύει γι’αυτούς σύµφωνα 

µε την παρ.14, του άρθ.30 του Ν.2083/1992) 

Σηµείωση 1: Οι άδειες Κύησης-Λοχείας και Ανατροφής δεν διακόπτονται κατά 

τις διακοπές των Σχολείων. 

Σηµείωση 2: Ειδικά παραθέτουµε τα σηµεία που πρέπει να προσέξουν οι 

εκπαιδευτικοί γονείς και σύζυγοι ως προς τις δηλώσεις  για τη χορήγηση του 

µειωµένου ωραρίου ή της συνεχόµενης άδειας ανατροφής. 

- Κοινή δήλωση των γονέων εκπαιδευτικών 

Σύµφωνα µε το άρθρο 53 παρ. 3 ΥΚ, αν και οι δύο γονείς δικαιούνται τις 

διευκολύνσεις του άρθρου 53 ΥΚ, τότε, µε κοινή τους δήλωση του Ν. 

1599/1986, την οποία καταθέτουν στις υπηρεσίες τους, καθορίζουν ποιος από 

τους δύο θα κάνει χρήση του µειωµένου ωραρίου ή της συνεχόµενης άδειας 

ανατροφής. Μπορούν επίσης να καθορίσουν χρονικό διάστηµα που θα 

κάνουν χρήση, άπαξ ο καθένας ξεχωριστά, αλλά οπωσδήποτε διαδοχικά, 

µέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 53 ΥΚ. Αλλαγή 

αυτής της δήλωσης δεν επιτρέπεται µετά την έναρξη των διευκολύνσεων. 

- Σύζυγος που εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα 

                                                 
12 Βλέπε: αρ.582/2004 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 
13 Βλέπε: έγγραφο του ΥΠΕΠΘ από 10-7-2007 µε αριθ. πρωτ. 74275/∆2. 
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Σύµφωνα οµοίως µε την παρ.3 του άρθρου 53 ΥΚ,  ο/η σύζυγος του 

εκπαιδευτικού εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα, εφόσον δικαιούται ολικώς ή 

µερικώς όµοιων διευκολύνσεων, τότε ο/η εκπαιδευτικός, δικαιούται να κάνει 

χρήση των δικών του/της διευκολύνσεων δηλ. του µειωµένου ωραρίου ή της 

άδειας ανατροφής κατά το µέρος που ο/η σύζυγος δεν κάνει χρήση των 

αντίστοιχων δικών της/του διευκολύνσεων, ή κατά το µέρος που αυτά 

υπολείπονται των διευκολύνσεων της παρ.2 του ίδιου άρθρου, δηλ. του 

άρθρου 53 ΥΚ.  Ως εργασία στον ιδιωτικό τοµέα νοείται η εξαρτηµένη µισθωτή 

εργασία, καθώς και η άσκηση κάποιου ελευθέριου επαγγέλµατος  από αυτά 

που ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία περί φορολογίας εισοδήµατος 

σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 48 του Ν.2238/1994.14 

- ∆ικαιολογητικά 

Ο εκπαιδευτικός, υποχρεούται να προσκοµίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την κοινή δήλωση των 

γονέων που αναφέραµε παραπάνω. 

3. Βεβαίωση του οικείου εργοδότη, σχετικά µε το αν η σύζυγος έχει ήδη 

κάνει ολικώς ή µερικώς χρήση των δικαιωµάτων της και αν εργάζεται 

µε καθεστώς πλήρους ή µερικής απασχόλησης.  

Ειδικότερα: 

α) Ο εκπαιδευτικός του οποίου η σύζυγος εργάζεται µε σύµβαση ορισµένου 

χρόνου (πχ είναι αναπληρώτρια εκπ/κος Α/θµιας ή Β/θµιας Εκπ/σης), 

δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων για όσο διάστηµα αυτή 

εργάζεται. Αν όµως η σύζυγος είναι ωροµίσθια εκπ/κος Α/θµιας ή Β/θµιας 

Εκπ/σης και δεν κάνει χρήση διευκολύνσεων, τότε ο σύζυγος δικαιούται να 

κάνει χρήση της διευκόλυνσης του µειωµένου ωραρίου ή της άδειας 

ανατροφής κατά το ήµισυ των προβλεπόµενων από το άρθρο 53 ΥΚ. 

β) Αν η σύζυγος του εκπαιδευτικού δεν εργάζεται καθόλου, τότε ο σύζυγος, 

δεν δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του µειωµένου ωραρίου ή της 

άδειας ανατροφής, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης, κριθεί ανίκανη 

να αναθρέψει το παιδί σύµφωνα µε βεβαίωση της Β/θµιας Υγειονοµικής 
                                                 
14

 Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ελευθέρια επαγγέλµατα είναι του ιατρού, δικηγόρου, συµβολαιογράφου, αρχιτέκτονα, 
µηχανικού, γεωπόνου, χηµικού, δηµοσιογράφου, καλλιτέχνη, καθηγητή ή δάσκαλου, διακοσµητή, οικονοµολόγου, 
λογιστή, κοινωνιολόγου κ.α. 
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επιτροπής στην αρµοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος σύµφωνα µε 

το άρθρο  53 παρ.3 ΥΚ. 

γ) Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, 

ο άλλος δεν έχει δικαίωµα να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του µειωµένου 

ωραρίου ή της εννεάµηνης άδειας ανατροφής για το ίδιο χρονικό διάστηµα, 

σύµφωνα µε το άρθρο 53 παρ.4 ΥΚ. 

δ) Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς 

γάµο των γονέων του, την άδεια άνευ αποδοχών ανατροφής τέκνου, την 

εννεάµηνη άδεια και τη διευκόλυνση του µειωµένου ωραρίου, τις δικαιούται ο 

γονέας που ασκεί την επιµέλεια, σύµφωνα µε το άρθρο 53 παρ.5 ΥΚ. 

 

1.10 Άδειες εξετάσεων 

Σύµφωνα µε το άρθρο 60 ΥΚ, στους εκπαιδευτικούς που είναι σπουδαστές ή 

φοιτητές, προπτυχιακοί ή µεταπτυχιακοί, χορηγείται άδεια εξετάσεων µε 

αποδοχές µέχρι είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες σε ένα ηµερολογιακό έτος κατά 

την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόµενος. Οι άδειες αυτές 

χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και µέχρι το πολύ δύο (2) εξάµηνα µετά τη 

λήξη του. Για κάθε ηµέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια δύο (2) ηµερών, 

δηλαδή, η προηγούµενη και η ηµέρα της εξέτασης, εφόσον καµία από τις δύο 

δεν είναι αργία.  

Οι άδειες αυτές δεν έχουν καµµία σχέση µε το 10ήµερο των κανονικών 

αδειών. 

Η άδεια αυτή χορηγείται στους εκπαιδευτικούς που είναι σπουδαστές ή 

φοιτητές, προπτυχιακοί ή µεταπτυχιακοί, καθώς επίσης και στο  ΕΑΠ. Η άδεια 

αυτή, χορηγείται ύστερα από αίτηση του εκπαιδευτικού, ο οποίος πρέπει να 

προσκοµίσει βεβαίωση της σχολής ότι έλαβε µέρος σε εξετάσεις. 

Οι άδειες εξετάσεων ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς που εκπονούν 

διδακτορική διατριβή, προκειµένου να συναντηθούν µε τον επιβλέποντα 

καθηγητή, να παρουσιάσουν τη διατριβή τους ή να την υποστηρίξουν. 

∆εδοµένου όµως ότι εν προκειµένω οι εκπαιδευτικοί, υποψήφιοι διδάκτορες, 

δεν συµµετέχουν σε εξετάσεις, η άδεια θα χορηγείται κάθε φορά µετά από 
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συνεκτίµηση των αναγκών και της υπηρεσίας και της εκπόνησης της 

διδακτορικής διατριβής των εκπαιδευτικών.15 

Άδεια εξετάσεων χορηγείται και για την ορκωµοσία των εκπαιδευτικών µετά 

την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Σε περίπτωση που οι προβλεπόµενες 

ηµέρες έχουν εξαντληθεί, τότε χορηγείται για το σκοπό αυτό, κανονική άδεια. 

 

1.11 Ειδικές άδειες 

1.11.α. Γάµου  

Σύµφωνα µε το άρθρο 50 παρ. 1 του ΥΚ, στους εκπαιδευτικούς, ύστερα από 

σχετική αίτησή τους, χορηγείται ειδική άδεια απουσίας πέντε (5) εργάσιµων 

ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση γάµου. Η άδεια αυτή χορηγείται αµέσως 

πρίν ή µετά την τέλεση του γάµου και όχι άλλη χρονική περίοδο εντός του 

ηµερολογιακού έτους.  

Η άδεια αυτή δεν προστίθεται στις ηµέρες κανονικής άδειας. 

1.11.β. Θανάτου συγγενικού προσώπου 

Σύµφωνα µε το άρθρο 50 παρ. 1 του ΥΚ στους εκπαιδευτικούς χορηγείται, 

ύστερα από σχετική αίτησή τους, ειδική άδεια τριών (3) εργάσιµων ηµερών µε 

αποδοχές περίπτωση θανάτου συζύγου ή και συγγενούς έως και β΄ βαθµού 

δηλ. γονέων, τέκνων, αδελφών, εγγονών και πάππων, τόσο εξ’αίµατος όσο 

και εξ’αγχιστείας. 

Η άδεια αυτή δεν προστίθεται στις ηµέρες κανονικής άδειας. 

1.11.γ. Για συµµετοχή σε δίκη 

Στους εκπαιδευτικούς χορηγείται µετά από σχετική αίτησή τους, ειδική άδεια 

µε αποδοχές διάρκειας µίας (1) έως τριών (3) ηµερών για συµµετοχή σε δίκη 

ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου. Η συµµετοχή αυτή µπορεί να είναι µε 

οποιαδήποτε ιδιότητα δηλαδή πχ. µε την ιδιότητα του ενάγοντα, του µηνυτή, 

του µάρτυρα κλπ. Μαζί µε την αίτηση υποβάλλεται και φωτοτυπία της κλήσης 

από το δικαστήριο ή αν δεν υποβληθεί φωτοτυπία της κλήσης αφού 

επιστρέψει ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να προσκοµίσει βεβαίωση του 

δικαστηρίου ότι παρουσιάστηκε σ' αυτό. 

                                                 
15 Βλέπε: αρ. ∆Ι∆Α∆/Φ.53.9673/16848/21-4-2003 έγγραφο του ΥΠΕΣΣ∆Α. 
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Η άδεια αυτή δεν προστίθεται στις ηµέρες κανονικής άδειας. 

1.11.δ. Εκλογικές άδειες 

Ειδική άδεια µε αποδοχές διάρκειας µίας (1) έως τριών (3) ηµερών, κατά 

περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος. Οι εκπαιδευτικοί που 

θα µετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώµατος, 

υποβάλλουν αίτηση και υπεύθυνη δήλωση ή σχετική βεβαίωση του δικαστικού 

αντιπροσώπου όταν επιστρέψουν, για την επιβεβαίωση της χιλιοµετρικής 

απόστασης. 

1. Όσοι µετακινηθούν σε απόσταση 200-400 χλµ θα λάβουν άδεια µίας 

εργάσιµης ηµέρας. 

2. Όσοι µετακινηθούν σε απόσταση 400 χλµ και πάνω, θα λάβουν άδεια 

δύο εργάσιµων ηµερών εφόσον κινηθούν οδικώς. 

3. Όσοι µετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική 

πρόσβαση, θα εξετάζεται κατά περίπτωση ανάλογα µε την απόσταση 

και τις ειδικές συνθήκες αν θα λάβουν άδεια τριών (3) εργάσιµων 

ηµερών. 

Βέβαια στους εκπαιδευτικούς ίσως αυτή η άδεια να µην χρειαστεί να 

χορηγηθεί δεδοµένου ότι τα σχολεία στις εκλογές συνήθως παραµένουν 

κλειστά ως εκλογικά κέντρα για δύο (2) εργάσιµες ηµέρες (Παρασκευή και 

∆ευτέρα). 

1.11.ε. Αιµοδοτική άδεια (Φ351/5/33/∆1/1207/23-01-98) 

Ο αριθµός των ηµερών άδειας που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί λόγω 

αιµοδοσίας είναι οι εξής:16 

- Ο εκπαιδευτικός που δίνει αίµα για ασθενή του συγγενικού του 

περιβάλλοντος, δικαιούται να απουσιάσει από το σχολείο κατά την 

ηµέρα αιµοδοσίας. 

- Εκπαιδευτικός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία 

αιµοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και υπάλληλος ο 

οποίος µετέχει σε οργανωµένη οµαδική αιµοληψία δικαιούται ειδικής 

άδειας απουσίας µε πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ηµερών, σύµφωνα µε 

την παρ. 5 του άρθρου 50 του ΥΚ. Οι δύο αυτές ηµέρες άδειας 

                                                 
16 Βλέπε: και έγγραφο ΥΠΕΠΘ της 10-7-2007 µε αριθ.πρωτ. 74275/∆2. 
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χορηγούνται πέραν της ηµέρας αιµοδοσίας και µπορούν να ληφθούν 

είτε συνεχόµενα µε το χρόνο της αιµοδοσίας ή οποτεδήποτε µέσα στο 

ίδιο ηµερολογιακό έτος. Σε κάθε περίπτωση δεν µεταφέρονται στο 

επόµενο ηµερολογιακό έτος. 

- Την ίδια άδεια των δύο (2) ηµερών, δικαιούται και ο εκπαιδευτικός που 

προσέρχεται σε οιοδήποτε κέντρο αιµοληψίας από δική του 

πρωτοβουλία, για να προσφέρει αίµα. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να 

προσκοµίσει σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύµατος, στο οποίο 

πραγµατοποιείται η αιµοληψία. Η άδεια αυτή χορηγείται και στην 

περίπτωση λήψης αιµοπεταλίων. 

1.11.στ. Άδειες για επιµορφωτικούς ή επιστηµονικούς λόγους 

(άρθρο 59 ΥΚ) 

Άδειες µικρής χρονικής διάρκειας µπορούν να χορηγούνται στους 

εκπαιδευτικούς για συµµετοχή τους σε συνέδρια, σεµινάρια κλπ. 

Στο χρόνο της άδειας αυτής προστίθενται και οι µέρες που είναι αναγκαίες για 

τη µετάβαση και την επιστροφή του εκπαιδευτικού στο µέρος που γίνεται το 

σεµινάριο. Οι άδειες αυτές εγκρίνονται µόνο στη περίπτωση που το 

συγκεκριµένο σεµινάριο ή συνέδριο είναι εγκεκριµένο από το ΥΠΕΠΘ. Σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια έγκριση τότε διαβιβάζεται η συγκεκριµένη 

αίτηση για έγκριση στο συγκεκριµένο τµήµα του ΥΠΕΠΘ. 

Οι άδειες αυτές δεν έχουν καµµία σχέση µε το 10 ήµερο των κανονικών 

αδειών. 

1.11.ζ΄. Άδεια απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης 

Σύµφωνα µε το άρθρο 53 παρ. 6 ΥΚ, οι υπηρεσίες υποχρεούνται να 

διευκολύνουν τους υπαλλήλους (κατά συνέπεια και τους εκπαιδευτικούς) που 

έχουν τέκνα, τα οποία παρακολουθούν µαθήµατα Α/θµιας και Β/θµιας 

εκπ/σης, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, µε σκοπό την 

παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης. 

Πρόσφατα, δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1613/τ.Β΄ η υπ’αριθ. 

∆Ι∆Α∆/Φ.53/1222/20561/9-8-2007 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδόθηκε κατ’εξουσιοδότηση 
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του άρθ. 53 παρ.7 του Υπαλληλικού Κώδικα.17 Με την απόφαση αυτή η 

δικαιούµενη άδεια για τους υπαλλήλους που έχουν ένα (1) τέκνο, παραµένει 

τέσσερις (4) ηµέρες. Για τους υπαλλήλους που έχουν δύο (2) τέκνα και άνω, η 

άδεια ορίζεται σε πέντε (5) ηµέρες αντί των τεσσάρων (4) που χορηγούνταν 

µέχρι σήµερα, µέσα στο ηµερολογιακό έτος. Στην περίπτωση δε που τα τέκνα 

παρακολουθούν µαθήµατα σε ιδρύµατα διαφορετικής εκπαιδευτικής 

βαθµίδας, η άδεια των πέντε (5) ηµερών, αυξάνεται κατά µία (1) ηµέρα 

ακόµη.18 

Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται στον ένα γονέα. Αν την άδεια 

αυτή τη δικαιούνται και οι δύο γονείς, αποφασίζουν µε κοινή συµφωνία, κάθε 

φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας και για πόσο χρονικό 

διάστηµα. Η άδεια αυτή χορηγείται στον γονέα, ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας 

εργάζεται ή όχι. 

Ο ενδιαφερόµενος εκπαιδευτικός, υποχρεούται να προσκοµίσει στο Γραφείο 

Εκπαίδευσης βεβαίωση του διευθυντή του σχολείου, στο οποίο φοιτά το παιδί 

του, ότι πράγµατι τη συγκεκριµένη ηµέρα παρουσιάστηκε και ενηµερώθηκε για 

την επίδοσή του. ∆εδοµένου ότι τα νηπιαγωγεία αποτελούν πλέον µέρος της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης και µπορεί να λειτουργούν µαζί µε παιδικούς 

σταθµούς (παιδικά κέντρα), η άδεια αυτή, δίδεται και στους γονείς που το 

παιδί τους πηγαίνει σε παιδικό κέντρο, µε την προϋπόθεση ότι το παιδικό 

κέντρο, εφαρµόζει πλήρες πρόγραµµα νηπιαγωγείου.  

1.11.η. Εκπαιδευτικοί που πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που 
πάσχει από νόσηµα, το οποίο απαιτεί τακτικές µεταγγίσεις αίµατος ή 
χρήζει περιοδικής νοσηλείας. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 50 παρ.2 ΥΚ, οι εκπαιδευτικοί αυτοί, δικαιούνται ειδική 

άδεια µε αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες το χρόνο. Με 

προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται τα νοσήµατα για τα οποία απαιτούνται 

τακτικές µεταγγίσεις αίµατος ή τα οποία χρήζουν περιοδικής νοσηλείας. Έως 

                                                 
17 Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθ. 53 ΥΚ «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου (εννοεί την 
παρ. 6 του άρθ. 53 ΥΚ), και καθορίζεται το ανώτατο όριο ηµερών απουσίας. 
18 Για τους εκπαιδευτικούς ισχύει αυτή η ρύθµιση, δηλαδή της άδειας για την παρακολούθηση της σχολικής 
επίδοσης των παιδιών τους και επιβεβαίωθηκε µε το υπ’αριθ. Φ.908/99837/Η/13-9-2007 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ µε 
αριθ. πρωτ.Φ.12/6665. 
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την έκδοση του προεδρικού αυτού διατάγµατος, η ειδική αυτή άδεια θα πρέπει 

να χορηγείται στους δικαιούχους, εφόσον υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:19 

α) Γνωµάτευση της πρωτοβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής, µε την οποία θα 

πιστοποιείται αιτιολογηµένα ότι η πάθηση, από την οποία πάσχουν οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί ή κάποιο τέκνο τους, χρήζει τακτικών µεταγγίσεων αίµατος ή 

περιοδικής νοσηλείας σε δηµόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυµα. 

β) Προσδιορισµός του χρονικού διαστήµατος για το οποίο απαιτείται η 

νοσηλεία αυτή. 

Στην περίπτωση πάθησης του τέκνου, µπορούν και οι δύο γονείς, να κάνουν 

χρήση της άδειας αυτής, καθορίζοντας µε κοινή τους δήλωση ποιος από τους 

δύο θα κάνει χρήση της άδειας και για πόσο χρονικό διάστηµα, που πάντως η 

συνολική διάρκειά της δεν µπορεί να υπερβεί τις είκοσι δύο (22) εργάσιµες 

ηµέρες ετησίως και για τους δύο γονείς. Επίσης, καθένας από τους γονείς, θα 

πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα κάθε φορά στη σχετική αίτηση χορήγησης της 

άδειας, πόσες ηµέρες της δικαιούµενης από κοινού άδειας των 22 εργάσιµων 

ηµερών έχει κάνει ήδη χρήση ο ή η σύζυγός του στην υπηρεσία που 

εργάζεται. 

Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάµο 

των γονέων του, την άδεια αυτή, τη δικαιούται ο γονέας που ασκεί την 

επιµέλεια του τέκνου που χρήζει τακτικής µετάγγισης ή περιοδικής νοσηλείας. 

Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 50 ΥΚ, την ειδική αυτή άδεια των είκοσι 

δύο (22) εργάσιµων ηµερών, τη δικαιούνται και οι εκπαιδευτικοί που έχουν 

τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδροµο Down, 

ανεξαρτήτως του εάν χρήζουν ή όχι περιοδικής νοσηλείας. Στην περίπτωση 

αυτή οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσκοµίζουν σχετική γνωµάτευση από 

δηµόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή παιδοψυχιατρικό τµήµα δηµοσίου 

νοσοκοµείου. 

1.11.ι. Άδεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή20 

Ο αποσπασµένος εκπαιδευτικός σε ∆/νση ή Γραφείο, ο οποίος χειρίζεται Η/Υ 

και απασχολείται µπροστά σε οθόνη οπτικής καταγραφής για χρονικό 

διάστηµα µεγαλύτερο των πέντε (5) ωρών του ηµερησίου ωραρίου εργασίας, 

                                                 
19 Βλέπε: έγγραφο της Γενικής ∆/νσης ∆ιοίκησης Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης της 10-7-2007, µε αριθ. πρωτ. 
74275/∆2. 
20 Βλ. Έγγραφο του ΥΠΕΠΘ της 10-7-2007 µε αριθ. πρωτ. 74275/∆2. 
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δικαιούται µηχανογραφική άδεια, µε πλήρεις αποδοχές, µιας (1) ηµέρας ανά 

δίµηνο. Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά µέσα στο δίµηνο το οποίο αφορά. 

Εφόσον η άδεια αυτή δεν εξαντληθεί στο διάστηµα αυτό, δεν µεταφέρεται 

ούτε καταβάλλεται αποζηµίωση στον υπάλληλο, σύµφωνα µε την παρ.6 του 
άρθρου 50 του ΥΚ. 

 

1.12 Εκπαιδευτικές άδειες 

1.12.α. Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης για συµµετοχή σε 
προγράµµατα µετεκπαίδευσης και προγράµµατα ή κύκλους 
µεταπτυχιακής εκπαίδευσης. 

(άρθρο 58 ΥΚ) 

Αυτή η άδεια δεν χορηγείται αν ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου που 

αποµένει µετά το πέρας της άδειας είναι µικρότερος του τετραπλασίου της 

χρονικής διάρκειας της άδειας. Επίσης η άδεια αυτή δεν χορηγείται αν ο 

υπάλληλος δεν έχει συµπληρώσει τη δοκιµαστική υπηρεσία. (άρθ. 58 παρ. 1) 

Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από 

το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών. Υποτροφία από άλλο ίδρυµα ή οργανισµό 

ηµεδαπό, διεθνή ή αλλοδαπό ή αλλοδαπή κυβέρνηση για µετεκπαίδευση ή 

µεταπτυχιακή εκπαίδευση σχετιζόµενη µε το αντικείµενο της υπηρεσίας του 

υπαλλήλου, συνεκτιµάται για τη χορήγηση της άδειας. Η άρνηση χορήγησης 

της άδειας πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς. (άρθ. 58 παρ.3) 

Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν µπορεί να υπερβεί τη διετία. Σε 

περίπτωση φοίτησης σε προγράµµατα ή κύκλους µεταπτυχιακών σπουδών 

διάρκειας δύο (2) ετών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, η άδεια 

υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν µπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ή τα τέσσερα (4) 

χρόνια αντίστοιχα. Καθ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του υπαλλήλου δεν 

µπορεί να χορηγηθεί σε αυτόν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης πέραν των 

πέντε (5) ετών. (αρθ. 58 παρ.4) 

Ο εκπαιδευτικός µετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειάς του υποχρεούται να 

προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθµίδας που ανήκει ή 

άλλης βαθµίδας για χρονικό διάστηµα τριπλάσιο του χρόνου της 

εκπαιδευτικής άδειάς του και πάντως όχι µεγαλύτερο των δέκα (10) ετών. Από 

το συνολικό χρονικό διάστηµα πέντε (5) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν 
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στην εκπαιδευτική βαθµίδα, στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την 

αρχική χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας. Για εξαιρετικούς λόγους που 

ανάγονται στο δηµόσιο συµφέρον µπορεί ο εκπαιδευτικός να απαλλαγεί 

µερικά από την υποχρέωση προσφοράς των υπηρεσιών του στην ίδια 

εκπαιδευτική βαθµίδα, µε απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΠΘ ύστερα από 

αιτιολογηµένη γνώµη του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου (άρθρο 9 Ν. 

2986/02). 

Σε περίπτωση υπαίτιας διακοπής της εκπαιδευτικής άδειας ή αθέτησης των 

υποχρεώσεων επιστρέφονται οι καταβληθείσες πρόσθετες αποζηµιώσεις 

καθώς και οι καταβληθείσες αποδοχές, ολικά ή µερικά, κατά τα οριζόµενα µε 

απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΠΘ που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του 

αρµόδιου για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών υπηρεσιακού συµβουλίου 

(άρθρο 9 Ν. 2986/02). 

Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού 

ΥΠΕΠΘ µετά από σύµφωνη γνώµη του ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣ∆Ε. 

Ο χρόνος της εκπαιδευτικής άδειας θεωρείται πραγµατικός χρόνος υπηρεσίας 

και άρα συντάξιµος. 

Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής 

εκπαίδευσης, χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΠΘ µετά από 

σύµφωνη γνώµη του οικείου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου 

Εκπαίδευσης (άρθρο 9 παρ. 10 του Ν. 3391/05) 

Τα στελέχη της εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια 

για µεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος, αν 

προηγουµένως δεν υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής από τα καθήκοντά τους 

(άρθρο 6, παρ.3 του Ν. 3467/06). 

Συντάξιµος χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος άδειας 

υπηρεσιακής εκπαίδευσης µε αποδοχές µέχρι µία τριετία (άρθρο 1 παρ.6 Π∆. 
166/2000)  

 

1.13 Άδειες χωρίς αποδοχές 

Άδειες χωρίς αποδοχές χορηγούνται στους εκπαιδευτικούς στις εξής 

περιπτώσεις: 
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1.13.α. Για σοβαρούς λόγους ανάγκης  

Σύµφωνα µε το άρθρο 51 παρ. 1 ΥΚ επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς 

αποδοχές στον υπάλληλο, µετά από αίτησή του, εφόσον οι ανάγκες της 

υπηρεσίας το επιτρέπουν. Η άδεια αυτή δεν µπορεί να υπερβεί τον ένα (1) 

µήνα εντός του ίδιου ηµερολογιακού έτους. Ο χρόνος της άδειας αυτής για 

σοβαρούς λόγους ανάγκης, είναι χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας και 

συνεπώς είναι συντάξιµος. 

Για τη χορήγηση της άδειας αυτής υποβάλλεται απλή αίτηση του 

ενδιαφερόµενου, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ζητεί την 

άδεια και εάν υπάρχουν συνυποβάλλονται δικαιολογητικά που να 

αποδεικνύουν τους λόγους που επικαλείται. 

Η σχετική άδεια εκδίδεται από τον ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ή από τον  

Προϊστάµενο του Γραφείου Εκπαίδευσης χωρίς να απαιτείται απόφαση του 

Υπηρεσιακού Συµβουλίου. 

1.13.β. Για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους 

Σύµφωνα µε το άρθρο 51 παρ. 2 ΥΚ, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς 

αποδοχές συνολικής διάρκειας έως δύο (2) ετών, ύστερα από αίτησή τους και 

γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους. Ο 

χρόνος της άδειας αυτής δεν είναι χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας και 

συνεπώς δεν είναι συντάξιµος. Η έννοια των σοβαρών ιδιωτικών λόγων 

κρίνεται κατά περίπτωση. 

∆ικαιολογητικά που απαιτούνται: 

- Έντυπη αίτηση της χορήγησης άδειας χωρίς αποδοχές 

- Επίσηµα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τη σοβαρότητα των 

λόγων. Πχ. Εάν ο ενδιαφερόµενος ζητεί την άδεια για λόγους υγείας 

συγγενικού του προσώπου, προσκοµίζει βεβαίωση δηµόσιου 

νοσοκοµείου και όχι ιδιώτη γιατρού, ούτε εξωτερικών ιατρείων. Εάν 

ζητεί την άδεια για λόγους υγείας του ιδίου, προσκοµίζει επίσηµες 

ιατρικές γνωµατεύσεις ∆ηµόσιου Νοσοκοµείου, µετά την εξάντληση των 

ορίων των αναρρωτικών αδειών µε αποδοχές που δικαιούται. Σ’ αυτή 

τη περίπτωση το γεγονός αυτό, θα πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά 

στην εισήγηση του Προϊσταµένου του Γραφείου Εκπαίδευσης. 
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1.13.γ. Για οικογενειακούς λόγους 

Σύµφωνα µε το άρθρο 51 παρ. 3 ΥΚ, υπάλληλος του οποίου σύζυγος 

υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του ∆ηµοσίου, νοµικού 

προσώπου δηµοσίου δικαίου ή άλλου φορέα του δηµοσίου τοµέα ή σε 

υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισµό, στον 

οποίο µετέχει και η Ελλάδα, δικαιούται να πάρει άδεια χωρίς αποδοχές µέχρι 

έξι (6) έτη συνεχώς ή και τµηµατικά, εφόσον έχει συµπληρώσει διετή 

πραγµατική υπηρεσία. 

Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν είναι χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας και 

συνεπώς δεν είναι συντάξιµος. 

∆ικαιολογητικά που απαιτούνται: 

- Έντυπη αίτηση χορήγησης άδειας χωρίς αποδοχές 

- Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

- Επίσηµα αποδεικτικά στοιχεία της υπηρεσίας του συζύγου  

1.13.δ. Για ανατροφή παιδιού έως και 6 ετών. 

Σύµφωνα µε τα άρθρα 51 παρ. 2 ΥΚ και 53 παρ.1 ΥΚ συνδυαστικά, ο 

εκπαιδευτικός δικαιούται άδεια χωρίς αποδοχές, η οποία χορηγείται 

υποχρεωτικά, χωρίς γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου, συνολικής διάρκειας 

έως δύο (2) ετών, όταν πρόκειται για την ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι 

(6) ετών. Εάν βέβαια για παράδειγµα ο εκπαιδευτικός ζητήσει αυτή την άδεια 

για παιδί πεντέµισι χρονών, δεν δικαιούται και τα δύο έτη άδειας αλλά µόνο 6 

µήνες, δηλ. µέχρι τη συµπλήρωση των 6 ετών.  

∆ιευκρινίζεται ότι η άδεια αυτή, χορηγείται µε βάση τον Υπαλληλικό Κώδικα 

και όχι µε το άρθρο 16 περ. Ε του 1566/1985, το οποίο ισχύει για τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

- θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των 

µελών της οικογένειάς του,  

- αντιµετώπιση δύσκολων περιπτώσεων εγκυµοσύνης και 

- ολοκλήρωση µεταπτυχιακών σπουδών. 

Ωστόσο σύµφωνα µε το άρθρο 53 παρ. 1 ΥΚ, διάστηµα τριών (3) µηνών της 

άδειας αυτής χορηγείται µε πλήρεις αποδοχές, εφάπαξ, στην περίπτωση 

γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω. Η άδεια αυτή χορηγείται υποχρεωτικά, 
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χωρίς γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου. Η άδεια εκδίδεται κατευθείαν από το 

Γραφείο Εκπαίδευσης. Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν είναι χρόνος 

πραγµατικής υπηρεσίας και συνεπώς δεν είναι συντάξιµος. Χορηγείται και 

στους άντρες εκπαιδευτικούς. Για το ίδιο παιδί δικαίωµα χρήσης της άδειας 

αυτής έχει ο ένας από τους δύο γονείς. Για το σκοπό αυτό εάν και οι δύο 

σύζυγοι υπηρετούν σε δηµόσιες υπηρεσίες, προκειµένου να τους χορηγηθεί η 

άδεια αυτή, θα πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση της υπηρεσίας του ή της 

συζύγου ότι δεν του/της έχει χορηγηθεί όµοια άδεια για τους ίδιους λόγους.  

Την άδεια αυτή, δηλ. της περίπτωσης γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω, 

δικαιούνται και γονείς, των οποίων το 3ο τέκνο και άνω, γεννήθηκε πρίν από 

την 9η Φεβρουαρίου 2007 (ηµέρα δηµοσίευσης του Υπαλληλικού Κώδικα) και 

εφόσον κατά την ηµεροµηνία αυτή το τέκνο δεν είχε συµπληρώσει την ηλικία 

των έξι (6) ετών.21  

Για παράδειγµα:  

Εκπαιδευτικός που κατά την 9η Φεβρουαρίου 2007 είχε τρία τέκνα, από τα 

οποία το τελευταίο ήταν ηλικίας κάτω των έξι (6) ετών, δικαιούται να κάνει 

χρήση εφάπαξ της άδειας των τριών (3) µηνών µε πλήρεις αποδοχές, 

εφόσον βέβαια δεν έχει ήδη εξαντλήσει το δικαίωµα της άδειας άνευ 

αποδοχών της παρ. 2 του άρθρου 51 ΥΚ και ανάλογα µε το χρονικό 

διάστηµα που υπολείπεται, έως ότου το τέκνο συµπληρώσει το 6ο έτος της 

ηλικίας του. 

Λαµβάνονται βέβαια υπόψη και οι παρ. 3,4 του άρθρου 53 ΥΚ., τις οποίες τις 

αναλύσαµε στην ενότητα 1.9 σχετικά µε τις άδειες ανατροφής τέκνου. 

∆ικαιολογητικά που απαιτούνται: 

- Αίτηση ενδιαφερόµενου 

- Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού 

1.13.ε. Για ολοκλήρωση µεταπτυχιακών σπουδών (αρθ. 16, περ. Ε΄ του 
Ν. 1566/85) 

Προκειµένου για ολοκλήρωση µεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό ή στο 

εσωτερικό, χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές. Και ο χρόνος αυτής της άδειας 

                                                 
21 Βλέπε: Έγγαφο του ΥΠΕΠΘ από 10-7-2007 µε αριθ. πρωτ. 74275/∆2. 



 43
δεν είναι χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας και συνεπώς δεν είναι ούτε 

συντάξιµος. 

∆ικαιολογητικά που απαιτούνται: 

- Αίτηση η οποία υποβάλλεται ιεραρχικά στο Σχολείο, στο οποίο ανήκει 

οργανικά ο εκπαιδευτικός 

- Βεβαίωση εγγραφής του αιτούντος στο πανεπιστήµιο 

- Βεβαίωση σπουδών του Πανεπιστηµίου στην οποία θα αναφέρονται το 

έτος έναρξης των σπουδών, η πρόοδος των σπουδών του αιτούντος, 

σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο µετεκπαιδευόµενος και το προβλεπόµενο 

χρονικό διάστηµα ολοκλήρωσης των σπουδών του. 

- Πρόγραµµα σπουδών που απαιτείται για την ολοκλήρωση των 

σπουδών, εγκεκριµένο από τον επιβλέποντα καθηγητή, εφόσον 

πρόκειται για διδακτορικό ή από τη Γραµµατεία του Πανεπιστηµίου, 

εφόσον πρόκειται για µεταπτυχιακό κύκλο σπουδών. 

 

Γενικές παρατηρήσεις για τις άδειες χωρίς αποδοχές: 

Επειδή για τους εκπαιδευτικούς που ζητούν άδεια χωρίς αποδοχές, θα πρέπει 

να προβλέπονται αναπληρωτές, οι σχετικές αιτήσεις, θα πρέπει να 

υποβάλλονται το αργότερο τον Ιούνιο ώστε η άδεια να αρχίζει µε την έναρξη 

του σχολικού έτους. 

Μόνο σε σοβαρές αιφνίδιες καταστάσεις υποβάλλονται αιτήσεις κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους. 

Εάν ο αιτών θέλει να κάνει χρήση όλου του χρονικού διαστήµατος που 

δικαιούται, του χορηγείται αρχικά η άδεια για ένα σχολικό έτος και µετά τη 

λήξη της και αφού υποβληθούν πάλι τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η άδειά 

του παρατείνεται. Στις άδειες αυτές περιλαµβάνονται οι διακοπές, οι αργίες και 

τα Σαββατοκύριακα. 

Ο εκπαιδευτικός διακόπτει την εργασία του, από την κοινοποίηση της σχετικής 

θετικής απόφασης παροχής της άδειας και όχι από την υποβολή της αίτησης. 

Αν ο εκπαιδευτικός αποχωρήσει από την υπηρεσία του µε την υποβολή της 

αίτησης, θεωρείται ότι απέχει αδικαιολόγητα από τα καθήκοντά του µε τις 

προβλεπόµενες πειθαρχικές ποινές. 
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1.14 Άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών 

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται όλων των ειδών τις άδειες εκτός 

των α) εκπαιδευτικών αδειών β) αδειών άνευ αποδοχών και γ) αδειών 

ανατροφής παιδιού 

1.14. α. Άδειες κύησης-λοχείας σε αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς 

Οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί δικαιούνται 56 ηµέρες κύησης, οι οποίες 

χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ηµεροµηνία τοκετού και 56 

ηµέρες µετά τον τοκετό, εφόσον το παιδί γεννηθεί ζωντανό. Σε περίπτωση 

που ο τοκετός πραγµατοποιείται σε χρόνο προγενέστερο από τον 

πιθανολογούµενο, τότε το υπόλοιπο της άδειας κύησης χορηγείται 

υποχρεωτικά µετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής 

άδειας 112 ηµερών. Για όλες αυτές τις µέρες απουσίας δικαιούνται από την 

υπηρεσία τους αποδοχές µόνο για 15 ηµέρες ενώ για τις υπόλοιπες 97, 

παίρνουν σχετική επιδότηση από το ΙΚΑ. 

Για την άδεια κύησης στη γνωµάτευση του ΙΚΑ πρέπει να αναφέρεται και η 

πιθανή ηµεροµηνία τοκετού. 

Για τη χορήγηση άδειας λοχείας, υποβάλλεται η σχετική αίτηση στο Γραφείο 

Εκπαίδευσης, µε γνωµάτευση του ΙΚΑ, στην οποία αναγράφεται και η 

ηµεροµηνία γέννησης του παιδιού και χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές. 

Οι αποφάσεις για τις παραπάνω άδειες κοινοποιούνται στον εκκαθαριστή 

αποδοχών. 

Οι ωροµίσθιες εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια κύησης και λοχείας όπως και οι 

αναπληρώτριες. 

1.14.β. Αναρρωτικές άδειες σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς 

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, προκειµένου να τους χορηγηθεί αναρρωτική 

άδεια, πρέπει να απευθύνονται στο ΙΚΑ της περιοχής τους για ιατρική 

εξέταση. ∆εν µπορούν να προσκοµίσουν γνωµατεύσεις από ιδιώτες γιατρούς 

ή υπεύθυνες δηλώσεις και δεν παραπέµπονται στις Υγειονοµικές Επιτροπές. 

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται αναρρωτικής άδειας εφόσον έχουν 

υπηρεσία άνω των 10 ηµερών. 
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Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην υπηρεσία του σχετική αίτηση και 

γνωµάτευση του ΙΚΑ και τη σχετική άδεια τη χορηγεί µε απόφασή του, το 

Γραφείο Εκπαίδευσης. 

1.15 Αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί22 

Όλες οι άδειες χορηγούνται από την υπηρεσία στην οποία είναι 

αποσπασµένοι οι εκπαιδευτικοί. Εξαιρούνται οι άδειες εκείνες για τις οποίες 

απαιτείται γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου και οι οποίες χορηγούνται από την 

οργανική θέση. Οι εκπαιδευτικοί που αιτούνται αναρρωτική άδεια, 

συνυποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1566/1986, στην οποία 

αναγράφουν τις ηµέρες αναρρωτικής άδειας, που έλαβαν την τελευταία 

πενταετία. 

Η υπηρεσία, στην οποία είναι αποσπασµένοι οι εκπαιδευτικοί, υποχρεούται 

να κοινοποιήσει την απόφαση, µε την οποία χορηγείται η άδεια, στην 

οργανική τους θέση. 

 

Γ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ23 

Τα καθήκοντα των υπαλλήλων έχουν άµεση σχέση µε την πειθαρχική τους 

ευθύνη όπως θα εξετάσουµε παρακάτω. 

1.15 Πίστη στο Σύνταγµα και αφοσίωση στην Πατρίδα 

Το άρθρο 103 παρ. 1 του Συντ. ορίζει ότι: « Οι δηµόσιοι υπάλληλοι είναι 

εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το Λαό. Οφείλουν πίστη 

στο Σύνταγµα και αφοσίωση την Πατρίδα…» 

Οµοίως το ότι: « Ο υπάλληλος είναι εκτελεστής της θέλησης του Κράτους, 

άρθρο 24 ΥΚ ορίζει υπηρετεί µόνο το Λαό και οφείλει πίστη στο Σύνταγµα και 

αφοσίωση στην Πατρίδα και τη ∆ηµοκρατία» 

Συµπερασµατικά ο δηµόσιος υπάλληλος, κατά συνέπεια και ο εκπαιδευτικός, 

είναι όργανο του κράτους και υποχρεούται να υπακούει στις διαταγές των 

προϊσταµένων του. 

                                                 
22 Σχετ.αρ.πρωτ. 49178/∆2/17-5-2006 έγγραφο ΥΠΕΠΘ 
23 Βλέπε: Π. Πουλή: «Εκπαιδευτικό δίκαιο και θεσµοί» Γ’ εκδ. Σάκκουλα Αθήνα 2006 σελ.161 επ. 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 106 παρ.3 ΥΚ «Το υπαλληλικό καθήκον, σε καµµιά 

περίπτωση δεν επιβάλλει στον υπάλληλο πράξη ή παράλειψη που ν’ 

αντίκειται προδήλως στις διατάξεις του Συντάγµατος και των νόµων» 

 

1.16 Εκτέλεση Υπηρεσίας 

Σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ. 1 ΥΚ, ο υπάλληλος παρέχει την εργασία του 

µέσα στον οριζόµενο χρόνο εκτός εάν έκτακτες και εξαιρετικές υπηρεσιακές 

ανάγκες το επιβάλλουν, οπότε ο υπάλληλος έχει υποχρέωση να εργαστεί και 

πέρα από το χρόνο εργασίας ή σε µη εργάσιµες ηµέρες, οπότε του 

καταβάλλεται και η αντίστοιχη αποζηµίωση. (άρθρο 29 παρ. 2 ΥΚ). Επίσης ο 

υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητάς του (αρθρο 30 

παρ. 1 ΥΚ). Η βραδεία προσέλευσή του, ή η πρόωρη αποχώρησή του από 

την υπηρεσία, καθώς και η αµέλεια ή η µη έγκαιρη εκπλήρωση των 

καθηκόντων του συνιστούν πειθαρχικό παράπτωµα σύµφωνα µε το άρθρο 

107 ΥΚ. 

Οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να παραµείνουν υποχρεωτικά στο σχολείο 

τους κατά τις εργάσιµες ηµέρες και πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την 

προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται µε τη γενικότερη 

εκπαιδευτική λειτουργία ή για συγκεκριµένο εκπαιδευτικό έργο ή την 

προσφορά διοικητικών υπηρεσιών, όταν δεν επαρκεί το διοικητικό 

προσωπικό, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 8 Ν. 1566/85. 

 

1.17 Νοµιµότητα των υπηρεσιακών ενεργειών και υποχρέωση υπακοής 

Σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ. 1 ΥΚ «Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την 

εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νοµιµότητα των υπηρεσιακών του 

ενεργειών» 

Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταµένων του. Όταν 

όµως εκτελεί διαταγή, την οποία θεωρεί παράνοµη, οφείλει πριν την εκτέλεση, 

να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώµη του και να εκτελέσει τη διαταγή 

χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ.2 ΥΚ. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ 2 ΥΚ αν όµως η διαταγή είναι προδήλως 

αντισυνταγµατική ή παράνοµη, ο υπάλληλος οφείλει να µην την εκτελέσει και 

να το αναφέρει χωρίς αναβολή. Επίσης όταν σε διαταγή, η οποία προδήλως 
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αντίκειται σε διατάξεις νόµων ή κανονιστικών πράξεων διατυπώνονται 

επείγοντες και εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου συµφέροντος ή όταν ύστερα από 

άρνηση υπακοής σε πρώτη διαταγή που προδήλως αντίκειται σε τέτοιες 

διατάξεις, ακολουθήσει δεύτερη διαταγή που εκθέτει επείγοντες και 

εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συµφέροντος, ο υπάλληλος οφείλει να 

εκτελέσει τη διαταγή και να αναφέρει συγχρόνως στην προϊσταµένη αρχή 

εκείνου που τον διέταξε. Επίσης σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο παρ. 4 αν ο 

υπάλληλος έχει αντίθετη γνώµη για εντελλόµενη ενέργεια, για την οποία είναι 

αναγκαία η προσυπογραφή ή η θεώρησή του, οφείλει να τη διατυπώσει 

εγγράφως για να απαλλαγεί από την ευθύνη. Εάν παραλείπει την 

προσυπογραφή ή θεώρηση, θεωρείται ότι προσυπέγραψε ή θεώρησε. 

 

1.18 Αµεροληψία 

Ο υπάλληλος υποχρεούται να εκτελεί τα καθήκοντά του µε αντικειµενικότητα 

και αµεροληψία, ώστε ο διοικούµενος να έχει την πεποίθηση ότι ο υπάλληλος 

ενεργεί µε τρόπο αδιάβλητο. Οµοίως και ο εκπαιδευτικός οφείλει να εκτελεί τα 

καθήκοντά του µε αντικειµενικότητα και αµεροληψία ώστε µαθητές και γονείς 

να έχουν τη απόλυτη βεβαιότητα ότι ενεργεί µε τρόπο ακριβοδίκαιο. 

Η αµεροληψία σχετίζεται άµεσα µε το κώλυµα συµφέροντος που αναφέραµε 

παραπάνω σύµφωνα µε το άρθρο 36 και 107 παρ.1γ του ΥΚ. 

 

1.19 Εχεµύθεια 

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 ΥΚ σε συνδυασµό µε το άρθ.107 1ζ ΥΚ, ο 

υπάλληλος οφείλει να τηρεί εχεµύθεια για θέµατα που χαρακτηρίζονται ως 

απόρρητα από τις κείµενες διατάξεις καθώς και σε κάθε περίπτωση που αυτό 

επιβάλλεται από την κοινή πείρα και λογική, για γεγονότα ή πληροφορίες των 

οποίων λαµβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ 

ευκαιρία αυτών. Πχ. Ο εκπαιδευτικός έχει υποχρέωση εχεµύθειας ως προς τις 

συζητήσεις και τις αποφάσεις που λαµβάνονται στις συνεδριάσεις του 

συλλόγου διδασκόντων. Η υποχρέωση εχεµύθειας δεν αντιτάσσεται έναντι 

των πολιτών  που δικαιούνται να λαµβάνουν γνώση των διοικητικών 

εγγράφων κατά το άρθρο 5 Ν.2690/1999  
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1.20 Αξιοπρεπής και καλή συµπεριφορά 

Σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ. 1 ΥΚ σε συνδυασµό µε το άρθρο 107 1 η, 
ιβ, ιστ, ιζ, ιη, 1θ και 109 2δ ΥΚ, ο υπάλληλος, κατά συνέπεια και ο 

εκπαιδευτικός, οφείλει να συµπεριφέρεται εντός και εκτός της υπηρεσίας κατά 

τρόπο ώστε να καθίσταται άξιος της κοινής εµπιστοσύνης.     
 

∆. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Α∆ΕΙΩΝ 
 

1) ΑΙΤΗΣΗ                                                                       ΠΡΟΣ 

Του/της……………                                                Τον κ. Προϊστάµενο 

…………………….                                                 του…….Γραφείου Α/θµιας  

δασκάλου/ας του……                                            Εκπαίδευσης 

……/θέσιου ∆. Σχολείου                                        Οδός…..αριθ…..ΤΚ…..Πόλη 

                                                                               Νοµός……… 

Ταχ. ∆/νση…………                                               (∆ιά του κ. ∆ιευθυντή του  

Τηλέφωνο…………                                                  Σχολείου) 

 

Θέµα: «Αίτηση για χορήγηση  

κανονικής άδειας»                                        Παρακαλώ να µου χορηγήσετε 

                                                                     …….ηµέρες κανονικής άδειας 

                                                                    απουσίας µε αποδοχές από …….. 

                                                                    ………2007……για οικογενειακούς 

                                                                    λόγους. 

                                                                    Τόπος………Ηµεροµηνία 

                                                                     Μετά τιµής 

                                                           Ο Αιτών/Η Αιτούσα 

 

2) ΑΙΤΗΣΗ                                                   ΠΡΟΣ 

                                                           Τον κ. Προϊστάµενο του …..Γραφείου  

Του/της…………….                            ∆/θµιας Εκπ/σης, Οδός…αριθµός 

καθηγητή/τριας ΠΕ….                         Πόλη….ΤΚ…..Νοµός 

του…….Λυκείου…….                         (∆ιά του κ.∆ιευθυντή του Σχολείου) 

 

Ταχ. ∆ιεύθυνση                                 Παρακαλώ να µου χορηγήσετε…… 

Τηλέφωνο:                                        ηµέρες αναρρωτικής άδειας από….. 

                                                          µέχρι…… 

Θέµα: «Αίτηση για                             Συνηµµένα υποβάλλω σχετική ιατρική 

χορήγηση αναρρωτικής                    γνωµάτευση 

άδειας»                                              Μετά τιµής 

                                                          Ο αιτών/ Η αιτούσα 

Πόλη….Ηµεροµηνία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

Οι υπηρεσιακές µεταβολές των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης προβλέπονται από το Ν.1566/85 «∆οµή και 

λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες 

διατάξεις», ο οποίος, ως ειδικός νόµος, υπερισχύει των διατάξεων του 

δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα που αφορά όλους τους δηµόσιους υπαλλήλους 

γενικά. Οι υπηρεσιακές αυτές µεταβολές είναι: 

 

2. 1. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

Οι µεταθέσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, αποτελούν σοβαρή υπηρεσιακή µεταβολή και  διέπονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 16, περ.Β,΄ του Ν.1566/85, όπως τροποποιήθηκε από 

τις διατάξεις του  άρθρου 5 του Ν. 1824/1988 καθώς και από τις διατάξεις των 

Π.∆. 50/96, 100/97 και 39/98. Επίσης οι µεταθέσεις διέπονται από τους 

νόµους, 2986/2002, 3149/2003, 3194/2003, 3328/2005 και 3454/2006. Από 

τις διατάξεις αυτές επιλέγουµε τα ορισµένα βασικά σηµεία και τα παραθέτουµε 

συνοπτικά. Σε περίπτωση που ο αναγνώστης-ενδιαφερόµενος επιθυµεί την 

αναλυτική µελέτη αυτών, µπορεί να ανατρέξει στα παραπάνω προεδρικά 

διατάγµατα. 

 

2.1.2. Εισαγωγικά 

Κατά την ενέργεια των µεταθέσεων των εκπαιδευτικών, επιδιώκεται η 

σύµµετρη κατανοµή του προσωπικού µεταξύ των σχολείων του ίδιου νοµού ή 

νοµαρχιακού διαµερίσµατος, καθώς και µεταξύ των νοµών και νοµαρχιακών 

διαµερισµάτων. 
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 2.1.3. Κατηγορίες µεταθέσεων εκπ/κών Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπ/σης 

Στη χώρα µας λειτουργούν πολλοί τύποι σχολείων της δηµόσιας 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, και γι’ αυτό υπάρχουν 

πολλές κατηγορίες µεταθέσεων. Οι κατηγορίες αυτές παραθέτονται στο 

άρθρο 1 του Π.∆. 50/1996, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Π.∆. 
100/97. 

Ειδικότερα: 

Οι µεταθέσεις των εκπαιδευτικών της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης διακρίνονται σε: 

α) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από και προς τα πειραµατικά σχολεία. 

β) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από και προς τα Μουσικά Σχολεία 

γ) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από και προς τα Σχολεία Αποδήµων 

Ελληνοπαίδων. 

δ) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από και προς τις σχολικές µονάδες 

ειδικής αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α). Να σηµειωθεί ότι µε τον όρο «Σ.Μ.Ε.Α.» νοούνται 

και οι ειδικές τάξεις των λοιπών σχολείων 

ε) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού αµοιβαίες 

στ) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από περιοχή σε περιοχή µετάθεσης 

ζ) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από σχολείο σε σχολείο της ίδιας 

περιοχής µετάθεσης. 

η) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού για ρύθµιση υπεραριθµίας σε σχολεία 

Πειραµατικά, Μουσικά, Αποδήµων Ελληνοπαίδων και Σ.Μ.Ε.Α. και 

θ) Μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών. 

2. 1.4. Κατηγορίες τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών 

Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Π∆ 50/96, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2, του Π∆ 100/97, διακρίνονται σε: 

α) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που µετατίθενται σύµφωνα µε τις 

περιπτώσεις στ,η, και θ που αναφέρονται στην ενότητα 2.1.3 του παρόντος 

κεφαλαίου του βιβλίου µας. 

β) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α. 
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γ) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών των οποίων λήγει η απόσπαση σε 

αναγνωρισµένα σχολεία του εξωτερικού. 

δ) Τοποθετήσεις νεοδιοριζοµένων και µετατασσοµένων εκπαιδευτικών. 

2.1.5. Αρµόδια όργανα για τις µεταθέσεις και τοποθετήσεις των 
εκπαιδευτικών. 

 Αρµόδια όργανα για τις µεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της 

Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης είναι τα κεντρικά υπηρεσιακά 

συµβούλια(ΚΥΣΠΕ – ΚΥΣ∆Ε) και τα περιφερειακά υπηρεσιακά συµβούλια 

(ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣ∆Ε), που προβλέπονται από το άρθρο 3, του Π.∆. 50/96, 

όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3, του Π.∆. 100/97. 

Ειδικότερα: 

Τα κεντρικά υπηρεσιακά συµβούλια (ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣ∆Ε) είναι αρµόδια για τις 

παρακάτω περιπτώσεις: 

α) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από περιοχή σε περιοχή µετάθεσης. 

β) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από περιοχή σε περιοχή αµοιβαίες. 

γ) Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού ειδικών κατηγοριών από περιοχή σε 

περιοχή. 

δ) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις διδακτικού προσωπικού από και προς τα 

πειραµατικά σχολεία καθώς επίσης µεταθέσεις από πειραµατικά σχολεία στην 

ίδια ή άλλη περιοχή µετάθεσης. Μεταθέσεις για ρύθµιση υπεραριθµίας στα 

σχολεία αυτά. 

ε) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις διδακτικού προσωπικού από και προς τα 

µουσικά σχολεία, καθώς επίσης µεταθέσεις από µουσικά σχολεία στην ίδια ή 

άλλη περιοχή µετάθεσης. Μεταθέσεις για ρύθµιση υπεραριθµίας στα σχολεία 

αυτά. 

στ) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις διδακτικού προσωπικού από και προς τα 

Σχολεία Αποδήµων Ελληνοπαίδων, καθώς επίσης µεταθέσεις από τα σχολεία 

αυτά στην ίδια ή άλλη περιοχή µετάθεσης. Μεταθέσεις για ρύθµιση 

υπεραριθµίας στα σχολεία αυτά. 

ζ) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις από και προς ΣΜΕΑ Β/µιας Εκπαίδευσης 

στην ίδια ή άλλη περιοχή µετάθεσης. Μεταθέσεις για ρύθµιση υπεραριθµίας 

στα σχολεία αυτά. 
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η) Μεταθέσεις από σχολική µονάδα µη ειδικής αγωγής σε ΣΜΕΑ Α/θµιας 

Εκπαίδευσης της ίδιας ή άλλης περιοχής µετάθεσης και από ΣΜΕΑ Α/θµιας 

Εκπ/σης µιας περιοχής σε ΣΜΕΑ Α/θµιας άλλης περιοχής µετάθεσης. 

Να προσθέσουµε επίσης ότι, σύµφωνα µε την υπ’αριθ. 114163/∆2/14-10-

2004 Υπουργική Απόφαση, το ΚΥΣΠΕ είναι αρµόδιο και για τις µεταθέσεις και 

τοποθετήσεις από και προς τα σχολεία διαπολιτισµικής εκπ/σης. Επίσης το 

ΚΥΣΠΕ είναι αρµόδιο για τις µεταθέσεις του διδακτικού προσωπικού στα 

Πειραµατικά Σχολεία που έχουν υπαχθεί στα Παιδαγωγικά Τµήµατα των ΑΕΙ, 

σύµφωνα µε την υπ’αριθ. Φ 27/148/Γ.1180/7-2-95 απόφαση του Υπουργού 

ΥΠΕΠΘ. 

Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συµβούλια (ΠΥΣ∆Ε-ΚΥΣ∆Ε) είναι αρµόδια 

για τις παρακάτω περιπτώσεις: 

α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις διδακτικού προσωπικού από σχολείο σε 

σχολείο της ίδιας περιοχής µετάθεσης καθώς επίσης και οι αµοιβαίες 

µεταθέσεις και οι µεταθέσεις ειδικών κατηγοριών στην ίδια περιοχή 

µετάθεσης. 

β) Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/µιας Εκπαίδευσης από ΣΜΕΑ σε ΣΜΕΑ της 

ίδιας περιοχής µετάθεσης. 

γ) Τοποθετήσεις εκπ/κών που µετατίθενται στην περιοχή ευθύνης του 

Συµβουλίου. 

δ) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις για ρύθµιση υπεραριθµίας εντός της ίδιας 

περιοχής µετάθεσης. 

ε) Προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιοριζοµένων και µετατασσοµένων 

εκπαιδευτικών µετά τη διενέργεια των µεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, 

καθώς και των εκπ/κών των οποίων λήγει η απόσπαση σε ελληνικά Σχολεία 

του Εξωτερικού µετά την έναρξη του σχολικού έτους. 

2.1.6. Πίνακες οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.∆. 50/96, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Π.∆. 100/97, προβλέπονται τα εξής 

σχετικά µε τους πίνακες οργανικής σύνθεσης του διδακτικού προσωπικού. 

Για την πραγµατοποίηση των µεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή 

καταρτίζονται µέχρι 10 Μαρτίου κάθε σχολικού έτους πίνακες κενών 
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οργανικών θέσεων κατά περιοχή µετάθεσης, χωριστά για τη Α/θµια και τη 

Β/θµια Εκπαίδευση. Στους πίνακες αυτούς καταγράφονται αριθµητικά οι 

υπεράριθµοι εκπαιδευτικοί. 

Οι πίνακες αυτοί συντάσσονται από τις αρµόδιες κατά περίπτωση 
διευθύνσεις προσωπικού της Κ.Υ.µε βάση τις εισηγήσεις των 
περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων,τα οποία υπολογίζουν τις κενές 

οργανικές θέσεις ή τυχόν υπεραριθµίες. Οι εισηγήσεις αυτές αποστέλλονται 

στο ΥΠΕΠΘ µέχρι 15 Φεβρουαρίου. 

Ειδικά για τα Πειραµατικά Σχολεία, Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης, τα 

Μουσικά Σχολεία, και τις ΣΜΕΑ Β/θµιας Εκπαίδευσης συντάσσονται 

χωριστοί πίνακες από τους αρµόδιους προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων 

Εκπαίδευσης, οι οποίοι κοινοποιούνται στις λοιπές ∆ιευθύνσεις 
Εκπαίδευσης και τη ∆ιεύθυνση Προσωπικού Α/θµιας και Β/θµιας 
Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ κατά περίπτωση µέχρι 15 Οκτωβρίου.  

 Οι σχολικές µονάδες κάθε περιοχής µετάθεσης κατανέµονται σε οµάδες 
σχολείων από τα αρµόδια περιφερειακά συµβούλια. Τα περιφερειακά 

συµβούλια λαµβάνουν  υπόψη ορισµένα κριτήρια όπως, τη γεωγραφική 

κατανοµή των σχολικών µονάδων, την τυχόν συστέγαση, τις συγκοινωνιακές 

συνθήκες, τις µονάδες συνθηκών διαβίωσης και κάθε άλλο χρήσιµο κατά την 

άποψή τους στοιχείο που δικαιολογεί την ένταξη του σχολείου στην ίδια 

οµάδα, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Π.∆. 50/96, όπως αυτό τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 5 του Π.∆. 100/97. 

2.1.7 Αιτήσεις – Προθεσµίες µεταθέσεων  

Σχετικά µε τις προθεσµίες υποβολής των αιτήσεων µετάθεσης των 

εκπαιδευτικών της Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης, προβλέπονται τα εξής 

από τις διατάξεις του άρθρου 6, του Π.∆. 50/96. 

Οι αιτήσεις µετάθεσης υποβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς µέσα στο µήνα 

Νοέµβριο κάθε έτους δηλαδή από 1-30 Νοεµβρίου, στις ∆/νσεις και τα 

Γραφεία στην αρµοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία οι 

εκπ/κοι Α/θµιας Εκπ/σης ανήκουν οργανικά (Εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ 

Φ.361.23/110/118468/∆1/22-10-2007). Οι εκπ/κοι Β/θµιας Εκπ/σης,  

υποβάλλουν την αίτηση µετάθεσης στο σχολείο όπου ανήκουν οργανικά ή 

έχουν τοποθετηθεί προσωρινά ή στο Γραφείο ή ∆/νση εκπ/σης όπου ανήκουν 

οργανικά (Εγκύκλιο ΥΠΕΠΘ 122075/∆2/29-10-2007). Η προθεσµία αυτή 
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ισχύει για όλες τις κατηγορίες µεταθέσεων, εκτός από τις αµοιβαίες για τις 

οποίες ισχύει η προθεσµία των δεκαπέντε (15) ηµερών από την ανακοίνωση 

των µεταθέσεων στον ηµερήσιο τύπο. Ως προς τον τύπο των αιτήσεων, 

σηµειώνουµε ότι αυτός καθορίζεται από το ΥΠΕΠΘ. Ως προς την ουσία των 

αιτήσεων, σηµειώνουµε ότι οι προϋποθέσεις και οι λόγοι µετάθεσης, πρέπει 

να υπάρχουν κατά την ηµεροµηνία που λήγει η προθεσµία υποβολής των 

αιτήσεων. Κατεξαίρεση πιστοποιητικό για την απόκτηση νεογέννητου παιδιού 

λαµβάνεται υπόψη εάν υποβληθεί µέχρι το τέλος του Ιανουαρίου. Μέσα στην 

ίδια προθεσµία µπορούν να υποβληθούν συµπληρωµατικά στοιχεία για 

µετάθεση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.∆. 50/96 (τις οποίες 

παραθέτουµε στην ενότητα 2.1.14 του παρόντος κεφαλαίου του βιβλίου µας), 

για λόγους υγείας που έχουν ανακύψει ή διαπιστωθεί µετά την 30 Νοεµβρίου.  

Αν τα δικαιολογητικά για τους λόγους υγείας δεν µπορούν να υποβληθούν 

εµπρόθεσµα για λόγους ανεξάρτητους από τη βούληση του αιτούντος, 

δηλαδή, για λόγους που αφορούν την διοικητική αρχή, η οποία είναι αρµόδια 

για την έκδοση των δικαιολογητικών, τότε αρκεί η εµπρόθεσµη υποβολή της 

αίτησης. Όµως στην αίτηση πρέπει να να γίνεται µνεία του λόγου της µη 

συνυποβολής των δηµοσίων εγγράφων. Ο αιτών πάντως, πρέπει να 

φροντίσει να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά έγκαιρα, δηλαδή πρίν την έναρξη 

της διαδικασίας των µεταθέσεων από το αρµόδιο συµβούλιο (άρθρο 10 παρ.4 

του Ν.2690/99) 

Ειδικά αναφέρουµε ότι όπου προβλέπεται ως προϋπόθεση µετάθεσης η 

συµπλήρωση ορισµένου χρόνου υπηρεσίας, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται 

µέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των µεταθέσεων. 

Οι αιτήσεις µετάθεσης αποστέλλονται από τους ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων 

και τους Προϊσταµένους των Γραφείων, για τους εκπ/κους Αθµιας Εκπ/σης, 

στη ∆/νση Προσωπικού Α/θµιας Εκπ/σης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ µέχρι 15 

∆εκεµβρίου. Για τους εκπ/κους Β/θµιας Εκπ/σης, οι αιτήσεις µετάθεσης, 

αποστέλλονται από τους ∆ιευθυντές Β/θµιας Εκπαίδευσης και τους 

Προϊσταµένους των οικείων Γραφείων στη ∆/νση Προσωπικού Β/θµιας 

Εκπ/σης της ΚΥ του ΥΠΕΠΘ µέσα στην ίδια προθεσµία, δηλαδή, µέχρι 15 

∆εκεµβρίου.Σηµειώνουµε ότι στις αποστελλόµενες αιτήσεις 

συµπεριλαµβάνονται και οι αιτήσεις εκπ/κων που επιθυµούν να µετατεθούν 

από πειραµατικά σχολεία, σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α), 
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Κέντρα ∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.∆.Α.Υ), µουσικά σχολεία 

και σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης σε λοιπά σχολεία της ίδιας ή άλλης 

περιοχής µετάθεσης. 

Ο εκπαιδευτικός έχει δικαίωµα να ανακαλέσει την αίτηση µετάθεσης  
µέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου. 

Η απόφαση των µεταθέσεων δεν ανακαλείται. 

Ειδικά οι εκπαιδευτικοί που είναι µε απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του 

εξωτερικού και διανύουν το έτος λήξης της απόσπασής τους ή που ήδη έχει 

ανακληθεί η απόσπασή τους στο εξωτερικό, υποβάλλουν την αίτηση 

µετάθεσης στη ∆/νση Α/θµιας Εκπ/σης στη διάθεση της οποίας βρίσκονται, 

µόνο εφόσον, πρίν από την απόσπασή τους στο εξωτερικό υπηρέτησαν ένα 

(1) έτος στην οργανική τους θέση. Επιπροσθέτως ως µονάδες συνθηκών 

διαβίωσης, λαµβάνουν τις µονάδες για δυσµενείς συνθήκες. Οι εκπαιδευτικοί 

που είναι αποσπασµένοι σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, δεν 
θεµελιώνουν δικαίωµα µετάθεσης µε το χρόνο απόσπασης στο 
εξωτερικό. Θεωρούνται ότι ανήκουν στην περιοχή µετάθεσης στην οποία 

ανήκει το σχολείο από το οποίο αποσπάσθηκαν. Επίσης, τόσο οι 

εκπαιδευτικοί αυτοί, όσο και εκείνοι που δεν συµπλήρωσαν ένα (1) έτος στην 

οργανική τους θέση, µπορούν να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση οριστικής 

τοποθέτησης µόνον σε σχολεία της περιοχής που ανήκει το σχολείο από το 

οποίο αποσπάσθηκαν (άρθρο 8 παρ.3, Ν. 2817/2000).24 

Ειδικά, ο χρόνος απόσπασης στο εξωτερικό λογίζεται ότι διανύθηκε στην 

οργανική θέση του αποσπασµένου εκπαιδευτικού, µόνο για τους 
νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικούς της παρ.2 του άρθρου 25 του Ν.2413/96, 

που ο διορισµός τους πραγµατοποιήθηκε ενώ ήδη υπηρετούσαν σε 

εκπαιδευτικές µονάδες του εξωτερικού και µόνο για το διάστηµα που αυτοί 

αποσπώνται και παραµένουν στο εξωτερικό από την ορκωµοσία τους και 

µέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους του οποίου ορκίσθηκαν και ανέλαβαν 

υπηρεσία (αρ.421/2000 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους). 

2.1.8. Εκτέλεση και γνωστοποίηση µεταθέσεων  

Η εκτέλεση και γνωστοποίηση των µεταθέσεων, καθορίζεται στο άρθρο 7 του  
Π.∆. 50/96,όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθ.6 Π∆ 100/97. 

                                                 
24 Βλέπε: ΕκύκλιοςΥΠΕΠΘ «Μεταθέσειςεκπ/κων λειτουργών Α/µιας Εκπ/σης» Φ.361.23/110/118468/∆1/22-10-2007 
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α) Όσον αφορά την εκτέλεση των µεταθέσεων, σηµειώνουµε τα εξής: 

Οι µεταθέσεις για τις οποίες αποφασίζουν τα κεντρικά υπηρεσιακά συµβούλια, 

εκτελούνται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

Οι µεταθέσεις και τοποθετήσεις για τις οποίες  αποφασίζουν τα περιφερειακά 

υπηρεσιακά συµβούλια διενεργούνται από τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή 

Εκπαίδευσης.25 

β) Όσον αφορά τη γνωστοποίηση των µεταθέσεων, σηµειώνουµε τα εξής: 

Οι µεταθέσεις που πραγµατοποιούνται από τα κεντρικά υπηρεσιακά 

συµβούλια γνωστοποιούνται στον ηµερήσιο τύπο και κοινοποιούνται στις 

δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών. 

Οι µεταθέσεις που πραγµατοποιούνται από τα περιφερειακά υπηρεσιακά 

συµβούλια, γνωστοποιούνται µε την ανάρτηση της σχετικής απόφασης στην 

πινακίδα ανακοινώσεων των οικείων συµβουλίων. 

γ) Όσον αφορά την ανάληψη υπηρεσίας από τους εκπαιδευτικούς στις νέες 

θέσεις εργασίας, αυτή καθορίζεται στο άρθρο 6 του Π.∆. 100/97. 

Η ανάληψη υπηρεσίας στις νέες θέσεις γίνεται µε τη λήξη του διδακτικού 

έτους. Οι εκπαιδευτικοί που κατά τη λήξη του διδακτικού έτους είναι σε 

εκπαιδευτική άδεια ή σε άδεια άνευ αποδοχών στο εξωτερικό, ή 

υπηρετούν µε απόσπαση σε Ελληνικά Σχολεία ή λοιπές υπηρεσίες του 

εξωτερικού µπορεί να αναλαµβάνουν υπηρεσία µε την έναρξη του σχολικού 

έτους εφόσον εξακολουθούν να προσφέρουν υπηρεσίες στα σχολεία και τις 

λοιπές υπηρεσίες του εξωτερικού και µετά την 30η Ιουνίου. Οι ∆ιευθυντές, 

Υποδιευθυντές σχολικών µονάδων και οι Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων και 

Γραφείων αναλαµβάνουν υπηρεσία µετά τη λήξη της θητείας τους. 

2.1.9.Α. Γενικές προϋποθέσεις µεταθέσεων – Θεµελίωση δικαιώµατος 
µετάθεσης 

Ως προς τις γενικές προϋποθέσεις µεταθέσεων των εκπαιδευτικών Π/θµιας 

και ∆/θµιας Εκπαίδευσης, έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 Π.∆. 50/96, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 
Π.∆. 100/97, ο απαιτούµενος χρόνος υπηρεσίας για τη µετάθεση των  

εκπαιδευτικών  είναι ένα έτος, στη κατεχόµενη οργανική θέση µέχρι 31 

                                                 
25 Βλέπε:Υ.Α. Φ.353.1./324/105657/∆1/16-10-2002 
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Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις. ∆εν 

απαιτείται η συµπλήρωση ενός έτους στην οργανική θέση στις περιπτώσεις 

της µετάθεσης ειδικών κατηγοριών καθώς και στις περιπτώσεις µετάθεσης 

από σχολείο µε ειδικής αγωγής σε ΣΜΕΑ. 

Ειδικότερα λαµβάνεται υπόψη για τη θεµελίωση του δικαιώµατος µετάθεσης: 

α) ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των 

νεοδιοριζοµένων και των µετατασσοµένων εκπαιδευτικών, καθώς και β) ο 

χρόνος παραµονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών 

συµβουλίων, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους 

υπαιτιότητα. Εφόσον λοιπόν ο εκπαιδευτικός υπηρετήσει πραγµατικά για ένα 

έτος την προσωρινή του τοποθέτηση, δεν απαιτείται να υπηρετήσει και τη 

θέση της οργανικής του τοποθέτησης προκειµένου να έχει δικαίωµα 

µετάθεσης. 

Επίσης θεµελιώνουν δικαίωµα µετάθεσης, α) οι εκπαιδευτικοί που 

διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα σχολεία σύµφωνα µε το άρθρο 41 του Ν.1143/81 

και οι οποίοι διανύουν το 2ο έτος της υποχρεωτικής υπηρεσίας τους (άρθρο 

21 παρ.2α,β του Ν.3328/1-4-2005), β) οι εκπαιδευτικοί που είναι µε 

απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και διανύουν το έτος που 

λήγει η απόσπασή τους (άρθρο 8 παρ.3 Ν.2817/2000), εφόσον έχουν 

υπηρετήσει ένα έτος στην οργανική τους θέση πρίν την απόσπασή τους.Σε 

περίπτωση που συνεχίζουν την απόσπαση στο εξωτερικό και παράλληλα 

µετατεθούν, θα ανακαλείται η µετάθεση26 γ) οι εκπαιδευτικοί που 

µετατάχθηκαν στην Π.Ε. (ΦΕΚ 726 τ. Γ/14-9-2007).  

Για τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται και αναλαµβάνουν υπηρεσία το µήνα 

Σεπτέµβριο ως ηµεροµηνία διορισµού λογίζεται η 1η Σεπτεµβρίου. Σε κάθε 

περίπτωση ο χρόνος που θεµελιώνει δικαίωµα µετάθεσης µπορεί να 

προκύπτει από συνυπολογισµό σωρευτικά του χρόνου υπηρεσίας που έχει 

διανυθεί τµηµατικά κατά τη διάρκεια διδακτικού έτους. 

2.1.9.Β. Ειδικές περιπτώσεις θεµελίωσης δικαιώµατος µετάθεσης 

Σύµφωνα µε τις τελευταίες εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ για τις µεταθέσεις των 

εκπαιδευτικών Α/θµιας εκπ/σης (Φ.361.23/110/118468/∆1/22-10-2007) και τις 

                                                 
26 Βλέπε:Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ 122075/∆2/29-10-2007 «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» 
(2007-2008) 
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µεταθέσεις εκπαιδευτικών Β/θµιας εκπ/σης (122075/∆2/29-10-2007), ισχύουν 

τα εξής: 

Ι. Θεµελιώνουν δικαίωµα µετάθεσης και λαµβάνουν µονάδες συνθηκών 
διαβίωσης της οργανικής τους θέσης, οι παρακάτω εκπαιδευτικοί: 

Ι.α. Εκπαιδευτικοί αποσπασµένοι σε ορισµένες υπηρεσίες, ήτοι: 

- Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, στα Γραφεία των Περιφερειακών 

∆ιευθύνσεων, στις ∆/νσεις και στα Γραφεία Εκπαίδευσης, στα Γραφεία 

Φυσικής Αγωγής και στα Γραφεία Τεχνικής Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης. 

- Στον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(Ο.Ε.Ε.Κ) σύµφωνα µε το συνδυασµό των άρθρων 13 παρ.5 του 

Ν.2009/92 και 9 παρ.2 του Ν.2986/2002) 

- Στα Κέντρα ∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.∆.Α.Υ) 

- Στη ∆/νση ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Στήριξης του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, δεδοµένου ότι οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θεωρούνται ότι 

έχουν αποσπαστεί στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ) του ΥΠΕΠΘ. 

Ι.β. Εκπαιδευτικοί µε θητεία σε ορισµένες υπηρεσίες, ήτοι: 

- Θητεία των υπεύθυνων στα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων 

Τεχνολογιών (ΠΛΗΝΕΤ), στα Κέντρα Συµβουλευτικής-

Προσανατολισµού (ΚΕΣΥΠ): Σύµβουλοι ΣΕΠ, Ειδικοί Πληροφόρησης 

και Τεκµηρίωσης, Ειδικοί Αγωγής Υγείας και Συµβουλευτικών Σταθµών 

Νέων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών θεµάτων και 

Καλλιτεχνικών Αγώνων και Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών 

Επιστηµών (ΕΚΦΕ). 

- Θητεία των εκπαιδευτικών στα Γραφεία Σ.Ε.Π (Σύµβουλοι Γραφείων 

Σ.Ε.Π). Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, παίρνουν το µεγαλύτερο αριθµό µορίων, 

δηλαδή είτε της οργανικής τους θέσης είτε της έδρας του Γραφείου 

Σ.Ε.Π όπου υπηρετούν.27 

Ι.γ. Εκπαιδευτικοί σε ορισµένες κατηγορίες αδειών, ήτοι: 

- Εκπαιδευτικοί σε ειδική άδεια για άσκηση καθηκόντων µετά την εκλογή 

τους, ως δήµαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων άνω των 2.000 κατοίκων, 
                                                 
27 Βλέπε: Υ.Α. 64705/Γ7/2-7-2003 
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αντιδήµαρχοι δήµων άνω των 80.000 κατοίκων, Πρόεδροι 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Νοµάρχες και Πρόεδροι Ν.Ε., βοηθοί 

Νοµάρχες (αρ.95/2003 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του 

Κράτους) 

- Εκπ/κοι σε γονική άδεια (άρθρο 5 του Ν.1483/1984 και Π.∆. 193/1989) 

- Εκπ/κοι σε αναρρωτική άδεια χωρίς αποδοχές που έχει χορηγηθεί µε 

τα άρθρα 108-113 του πρώην Υπαλληλικού Κώδικα (Π.∆. 611/75) 

- Εκπ/κοι σε αναρρωτική άδεια µε αποδοχές 

- Εκπ/κοι σε άδεια κύησης, λοχείας και κυοφορίας, σε άδεια 9 µηνών για 

ανατροφή τέκνου µε αποδοχές, σε άδεια 3 µηνών για διευκόλυνση 

λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων (άρθρα 52-56 του Ν.3528/2007) 

- Εκπ/κοι σε άδεια ενός (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό έτος χωρίς 

αποδοχές (άρθρο 17 του Ν.2470/1997) 

- Εκπ/κοι σε µετεκπαίδευση στο Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο ∆ηµοτικής 

Εκπαίδευσης και εκπ/κοι σε επιµόρφωση. 

Σηµείωση: Αν οι άδειες αυτές χορηγήθηκαν σε χρόνο που ο εκπαιδευτικός 

ήταν αποσπασµένος σε υπηρεσίες ή σχολεία που δεν θεµελιώνουν δικαίωµα 

µετάθεσης τότε οι εκπαιδευτικοί λαµβάνουν τις αντίστοιχες µονάδες συνθηκών 

διαβίωσης. 

ΙΙ. Χρόνος που θεµελιώνει δικαίωµα µετάθεσης, κατά τον οποίο, οι 
εκπαιδευτικοί, λαµβάνουν τις µονάδες συνθηκών διαβίωσης ως εξής: α) 
αν είναι αποσπασµένοι σε σχολική µονάδα, λαµβάνουν τις µονάδες 
συνθηκών διαβίωσης, της σχολικής µονάδας στην οποία είναι 
αποσπασµένοι, β) αν είναι αποσπασµένοι σε υπηρεσία, λαµβάνουν τις 
προβλεπόµενες µονάδες της πλησιέστερης σχολικής µονάδας. 28 

ΙΙ.α Χρόνος απόσπασης 

- Στα Γραφεία του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, του Προέδρου και του 

Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του Προέδρου της Βουλής, των 

Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών καθώς και των 

Βουλευτών. 

                                                 
28 Βλέπε: Άρθρο 9 παρ.2 του Ν.2986/2002, το οποίο ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2002-2003 
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- Στα σχολεία του Αρµενικού Κυανού Σταυρού, στα Σχολεία της Γενικής 

Αρµενικής Ένωσης Αγαθοεργίας και στα σχολεία της Ισραηλιτικής 

Κοινότητας Αθηνών. 

- Στα Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ) ή άλλο φορέα, 

εφόσον η απόσπαση γίνεται για επιµόρφωση ή µετεκπαίδευση των 

εκπ/κων. 

- Στο Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π) και στην Ειδική 

Παιδαγωγική Ακαδηµία Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ) 

- Στο Σώµα Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε την ιδιότητα του Βοηθού 

Ελεγκτή (άρθρο 3 παρ.4 του Ν.3074/2002 και άρθρο 9 παρ.2 του 

Ν.2986/2002) 

- Σε άλλα Π.Υ.Σ.∆.Ε της περιφερειακής ∆ιεύθυνσης, εκπαιδευτικοί 

υπεράριθµοι, έστω και αν για την απόσπαση αυτή, λήφθηκε υπόψη και 

σχετική αίτηση των αποσπασθέντων. 

- Ο χρόνος απόσπασης εκπαιδευτικών λόγω υπεραριθµίας από νοµό σε 

νοµό, εφόσον αυτό αναφέρεται στις σχετικές αποφάσεις. 

ΙΙ.β. Χρόνος θητείας 

- Των ∆ιευθυντών και Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων, των 

προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων και Γραφείων, των υπεύθυνων τοµέων 

Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (ΣΕΚ), Κέντρων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε), Σχολικών Βιβλιοθηκών και των Μορφωτικών 

Κέντρων Στήριξης της Εκπαίδευσης (ΜΟΚΕΣΕ) 

- Των αιρετών µελών-εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά 

Συµβούλια, των µελών των πρωτοβάθµιων, εφόσον ανήκουν οργανικά 

στο νοµό που εκλέγονται, των δευτεροβάθµιων και τριτοβάθµιων 

συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

- Κατόπιν διορισµού εκπαιδευτικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 32 του Ν.2190/94 σε θέσεις διοικητών, υποδιοικητών, 

προέδρων, αντιπροέδρων, διευθυνόντων συµβούλων, γενικών 

διευθυντών, αναπληρωτών και βοηθών γενικών διευθυντών σε νοµικά 

πρόσωπα του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. 
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ΙΙ.γ. Χρόνος υπηρεσίας 

- Σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιόριστων, µετατιθεµένων και 

µετατασσοµένων εκπαιδευτικών. Για το χρόνο παραµονής των εκπαιδευτικών 

στη διάθεση των υπηρεσιακών συµβουλίων για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον 

δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, θα ληφθούν υπόψη αναδροµικά οι 

µονάδες συνθηκών διαβίωσης του σχολείου στο οποίο θα τοποθετηθούν 

µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. 

ΙΙΙ. Χρόνος που θεµελιώνει δικαίωµα µετάθεσης, αλλά οι µονάδες 
συνθηκών διαβίωσης προσδιορίζονται από το σχολείο τοποθέτησης, 
απόσπασης ή διάθεσης ή από το πλησιέστερο σχολείο της υπηρεσίας, 
στην οποία αποσπώνται οι εκπ/κοί. 

ΙΙΙ.α. Χρόνος  απόσπασης 

- Χρόνος απόσπασης χωρίς αίτηση του εκπαιδευτικού για υπηρεσιακές 

ανάγκες, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου Συµβουλίου. 

- Χρόνος απόσπασης για τους εκπ/κούς που αποσπώνται ή διατίθενται 

χωρίς αίτησή τους, για υπηρεσιακές ανάγκες εξ ολοκλήρου από 

σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής µετάθεσης ή και για 

συµπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου. 

ΙΙΙ.β. Χρόνος θητείας  

- Των ∆ιευθυντών και Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων, των προϊσταµένων 

∆ιευθύνσεων, Γραφείων  και Εκπαιδευτικών Θεµάτων. 

ΙΙΙ.γ. Χρόνος υπηρεσίας 

- Σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης νεοδιόριστων ή µετατασσοµένων 

εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραµονής των εκπαιδευτικών στη 

διάθεση των υπηρεσιακών συµβουλίων, για οποιοδήποτε λόγο εφόσον 

δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα. 

- Στην προηγούµενη θέση των εκπ/κων που τοποθετούνται ή διατίθενται 

λόγω υπεραριθµίας (άρθρο 14 παρ.8 Π.∆. 50/96) 

- Οι εκπ/κοί που διατέθηκαν σε σχολεία άλλης περιοχής της 

αρµοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣ∆Ε από αυτή που ανήκαν 

οργανικά, για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες, σύµφωνα µε τα άρθρα 

14 και 16 του Ν.1566/85, λαµβάνουν τις µονάδες µετάθεσης για 
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δυσµενείς συνθήκες που αντιστοιχούν στη σχολική µονάδα της 

διάθεσης. Αν όµως οι µονάδες µετάθεσης για δυσµενείς συνθήκες της 

οργανικής τους θέσης είναι περισσότερες, τότε τις λαµβάνουν και 

αυτές. Ο ίδιος υπολογισµός ακολουθείται και για τους εκπ/κούς που 

διατέθηκαν για µερικές µέρες  ως υπεράριθµοι σε σχολικές µονάδες 

άλλης περιοχής αρµοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣ∆Ε για τη 

συµπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου διδασκαλίας στην 

περίπτωση που οι µονάδες δυσµενών συνθηκών διαβίωσης της 

οργανικής τους θέσης είναι περισσότερες από αυτές της διάθεσης. 

Στην περίπτωση που αυτές είναι λιγότερες, θα ακολουθήσεις ο 

αναλογικός υπολογισµός µε βάση την εβδοµάδα των πέντε (5) ηµερών. 

Σηµείωση: Για να ισχύουν όσα αναφέραµε στην παράγραφο 2.1.9.Β θα 

πρέπει οι εκπ/κοι να υπηρετούν στις υπηρεσίες απόσπασης, τοποθέτησης ή 

διάθεσης. Εφόσον η διάθεση ή απόσπαση είναι µερική, οι µονάδες συνθηκών 

διαβίωσης υπολογίζονται αναλογικά. 

ΙV. Χρόνος που θεµελιώνει δικαίωµα µετάθεσης µεγαλύτερος του ενός 
έτους. 

- Εκπ/κος που µετατίθεται αµοιβαία, πρέπει να υπηρετήσει υποχρεωτικά 

για ένα (1) έτος στη θέση που µετατέθηκε, προκειµένου να θεµελιώσει 

δικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης. Μετά την παρέλευση τριών (3) 

ετών έχει δικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης για σχολεία των 

περιοχών µετάθεσης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία 

προήλθε. 

- Εκπ/κος που υπηρετεί σε ΣΜΕΑ, πειραµατικό σχολείο, Κ∆ΑΥ ή 

∆ιαπολιτισµικό σχολείο, έχει δικαίωµα να ζητήσει µετάθεση σε λοιπές 

σχολικές µονάδες της ίδιας ή άλλης περιοχής µετάθεσης µετά τη 

συµπλήρωση διετούς πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση. 

- Εκπ/κος που υπηρετεί σε πειραµατικό σχολείο ενταγµένο σε ΑΕΙ, έχει 

δικαίωµα να ζητήσει µετάθεση µετά τη συµπλήρωση τριετούς 

πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση. 

V. ∆εν απαιτείται χρόνος στην οργανική θέση για τη θεµελίωση του 
δικαιώµατος µετάθεσης. 
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- Στις ειδικές κατηγορίες µετάθεσης, τις οποίες αναφέρουµε παρακάτω 

(άρθρο 13 Π∆ 50/96) 

- Στις µεταθέσεις από κανονικό σχολείο σε ΣΜΕΑ, τις οποίες 

αναφέρουµε παρακάτω (άρθρο 11 Π.∆. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 10 του Π.∆. 100/97) 

Σηµείωση 1η: Ειδικά τονίζουµε, ότι δεν θεµελιώνεται δικαίωµα µετάθεσης α) 

µε το χρόνο που προκύπτει από το άθροισµα των καλοκαιρινών διµήνων κατά 

τα οποία οι αποσπώµενοι εκπαιδευτικοί επανέρχονται στο σχολείο της 

οργανικής τους θέσης, β) µε το χρόνο των αδειών χωρίς αποδοχές πέραν του 

ενός µηνός. Μπορεί όµως ο εκπαιδευτικός να συνυπολογίσει χρόνο που έχει 

διανύσει στην οργανική του θέση κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους για τη 

συµπλήρωση του χρόνου που απαιτείται για τη  θεµελίωση του δικαιώµατος 

µετάθεσης. 

Σηµείωση 2η. Επισηµαίνουµε επίσης, ότι η αίτηση µετάθεσης εκπ/κού , δεν 

γίνεται δεκτή όταν ο/η σύζυγος του ή συγγενής εξ’αίµατος ή εξ΄αγχιστείας 

πρώτου βαθµού29, λειτουργεί φροντιστήριο στον ίδιο δήµο που ζητά να 

µετατεθεί. Αντιθέτως δεν υπάρχει πρόβληµα, αν ο εκπ/κος ζητήσει να 

µετατεθεί σε άλλο δήµο της ίδιας πόλης (443/2000 Γνωµοδότηση του Νοµικού 

Συµβουλίου του Κράτους). 

2.1.10. Μεταθέσεις στα Πειραµατικά, στα Μουσικά Σχολεία και στα 
Σχολεία Αποδήµων Ελληνοπαίδων. 

Οι µεταθέσεις στα παραπάνω σχολεία, ρυθµίζονται στο άρθρο 9 Π∆ 50/96, 
το οποίο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 Π.∆. 100/1997. 

2.1.10.α. Μεταθέσεις στα Πειραµατικά Σχολεία 

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης για µετάθεση σε πειραµατικά σχολεία έχουν οι 

εκπαιδευτικοί της Α/µιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης εφόσον µέχρι 31 

Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις: 

α. Οι εκπαιδευτικοί πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Π.∆.50/96, 

τις οποίες αναφέραµε στην ενότητα 2.1.9 του παρόντος κεφαλαίου του βιβλίου 

µας και β. έχουν 5ετή τουλάχιστον διδακτική εµπειρία σε σχολεία αντίστοιχης 

βαθµίδας εκπαίδευσης αρµοδιότητας του ΥΠΕΠΘ. 
                                                 
29 Συγγένεια εξ’αίµατος πρώτου βαθµού είναι η συγγένεια του τέκνου µε τον πατέρα ή τη µητέρα του. Συγγένεια 
εξ’αγχιστείας πρώτου βαθµού είναι η συγγένεια του/της συζύγου µε τον πατέρα ή τη µητέρα του/της συζύγου ή µε τα 
τέκνα του/της συζύγου από προηγούµενο γάµο. 
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Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να µετατεθούν και να τοποθετηθούν από 

και προς τα πειραµατικά σχολεία ή από τα λοιπά σχολεία σε πειραµατικά της 

ίδιας ή άλλης περιοχής µετάθεσης, υποβάλλουν την αίτησή τους προς το 

ΚΥΣΠΕ ή το ΚΥΣ∆Ε κατά περίπτωση. Μετά τη συµπλήρωση της διετίας από 

τη µετάθεση ή τοποθέτησή τους δικαιούνται να ζητήσουν µετάθεση και σε 

άλλα σχολεία µη πειραµατικά της ίδιας ή άλλης περιοχής µετάθεσης σύµφωνα 

µε τη διαδικασία µεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή µετάθεσης, την οποία 

περιγράφουµε παρακάτω. 

2.1.10.β.  Μεταθέσεις στα Μουσικά Σχολεία 

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης για µετάθεση στα µουσικά σχολεία έχουν οι 

εκπαιδευτικοί της Β/µιας Εκπαίδευσης, εφόσον µέχρι 31 Αυγούστου του έτους 

κατά το οποίο πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις, ισχύουν τα εξής: 

α. Οι εκπαιδευτικοί έχουν υπηρετήσει ένα τουλάχιστον έτος στην κατεχόµενη 

οργανική θέση και β. Έχουν 5ετή τουλάχιστον διδακτική εµπειρία στα σχολεία 

της Β/µιας Εκπαίδευσης αρµοδιότητας του ΥΠΕΠΘ. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων εκπαιδευτικών υποβάλλονται µέχρι 30 

Νοεµβρίου στη ∆ιεύθυνση ή το Γραφείο που υπάγεται το σχολείο, στο οποίο 

ανήκουν οργανικά. Στη συνέχεια οι αιτήσεις αποστέλλονται υπηρεσιακά στη 

∆ιεύθυνση Προσωπικού Β/θµιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ, κατόπιν 

στην Καλλιτεχνική Επιτροπή και τέλος στο αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο µε 

τη φροντίδα της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού Β/µιας Εκπαίδευσης.30 

2.1.10.γ.  Μεταθέσεις σε Σχολεία Αποδήµων Ελληνοπαίδων 

∆ικαίωµα µετάθεσης σ’αυτά τα σχολεία έχουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν: 

α. Ένα έτος σε οργανική θέση 

β. άρτια γνώση της ξένης γλώσσας που απαιτείται, στα µαθήµατα της 

ειδικότητάς τους που θα διδάξουν, 

γ. ευδόκιµη υπηρεσία. 

Οι υποβαλλόµενες αιτήσεις εξετάζονται από τα αρµόδια κεντρικά υπηρεσιακά 

συµβούλια. 

 

                                                 
30 Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο εκπαιδευτικός για τη διενέργεια αυτών των µεταθέσεων, τα οποία 
λαµβάνονται υπόψη από το αρµόδιο συµβούλιο, διατυπώνονται αναλυτικά στο άρθρο 9 του Π.∆. 50/96 όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 του Π∆ 100/97. 
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2.1.11. Αµοιβαίες µεταθέσεις  

Οι αµοιβαίες µεταθέσεις ρυθµίζονται στο άρθρο 10 Π.∆. 50/96, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9 Π.∆. 100/97 

Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, δικαίωµα να υποβάλλουν αίτηση για αµοιβαία 

µετάθεση, έχουν οι εκπαιδευτικοί υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α. Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να µην έχουν 
συµπληρώσει 25ετή πραγµατική υπηρεσία µέχρι 31 Αυγούστου του έτους 

που πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις. 

β. Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να µην υπερβαίνει 

τα δέκα έτη και 

γ. Να έχουν συµπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας µέχρι 31 Αυγούστου του 

έτους διενέργειας των µεταθέσεων από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του 

διορισµού τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, από τα 

οποία, τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση. 

Να σηµειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί που µετατίθενται αµοιβαία υπηρετούν 
υποχρεωτικά για ένα χρόνο στη θέση που τοποθετήθηκαν. 

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για αµοιβαία µετάθεση υποβάλλουν τις 

σχετικές αιτήσεις στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης και οι προϊστάµενοι των 

διευθύνσεων τις υποβάλλουν στη συνέχεια στο περιφερειακό υπηρεσιακό 

συµβούλιο (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣ∆Ε), αν πρόκειται για µετάθεση από σχολείο σε 

σχολείο της ίδιας περιοχής µετάθεσης ή στο κεντρικό υπηρεσιακό συµβούλιο 

(ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣ∆Ε) αν πρόκειται για µετάθεση από σχολείο µιας περιοχής σε 

σχολείο άλλης περιοχής.31 

Τονίζουµε ότι οι υπεράριθµοι δεν δικαιούνται αµοιβαίας µετάθεσης. 

2.1.12. Μεταθέσεις σε σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) 

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για τις µεταθέσεις αυτές, αναλύονται εκτενώς 

στο άρθρο 11 Π.∆. 50/96 όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 
Π.∆. 100/1997. 

Ειδικότερα σηµειώνουµε τα εξής: 

                                                 
31 Βλέπε:Π∆ 1/2003 αρθ.11,12,17 και 18 «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συµβουλίων 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρµοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και 
διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των συµβουλίων αυτών» 
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α) Ως προς το χρόνο προϋπηρεσίας, δικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης 

ή τοποθέτησης σε ΣΜΕΑ, έχουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν 

συµπληρώσει διετή πραγµατική υπηρεσία στην οργανική τους θέση, εάν 

υπηρετούν οργανικά σε ΣΜΕΑ και ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας στην 

οργανική τους θέση, εάν δεν υπηρετούν οργανικά σε ΣΜΕΑ. 

β) Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί για µετάθεση από σχολική µονάδα µη 

ειδικής αγωγής σε ΣΜΕΑ της ίδιας ή άλλης περιοχής µετάθεσης και από 

ΣΜΕΑ µιας περιοχής σε ΣΜΕΑ άλλης περιοχής µετάθεσης Α/θµιας 

Εκπαίδευσης, υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο ΚΥΣΠΕ. 

Οι ενδιαφερόµενοι για µετάθεση από ΣΜΕΑ σε ΣΜΕΑ της ίδιας περιοχής 

µετάθεσης Α/θµιας Εκπαίδευσης, υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο ΠΥΣΠΕ. 

Οι ενδιαφερόµενοι της Β/θµιας εκπαίδευσης για µετάθεση και τοποθέτηση 

από και προς ΣΜΕΑ καθώς και από λοιπές σχολικές µονάδες σε ΣΜΕΑ της 

ίδιας ή άλλης περιοχής µετάθεσης, υποβάλλουν την αίτησή τους προς το 

ΚΥΣ∆Ε. 

Οι εκπαιδευτικοί που συµπληρώνουν διετή πραγµατική υπηρεσία σε ΣΜΕΑ 

µπορούν να υποβάλλουν αίτηση µετάθεσης σε σχολικές µονάδες µη ειδικής 

αγωγής της ίδιας ή άλλης περιοχής µετάθεσης σύµφωνα µε τη διαδικασία 

µεταθέσεων από περιοχή σε άλλη περιοχή µετάθεσης. 

2.1.13. Μεταθέσεις από περιοχή µετάθεσης σε άλλη περιοχή µετάθεσης 
εκπαιδευτικών Α/θµιας και Β/µιας Εκπαίδευσης. 

Οι µεταθέσεις από περιοχή µετάθεσης σε άλλη περιοχή µετάθεσης, 

ρυθµίζονται από το άρθρο 12 Π.∆. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 11 Π.∆. 100/97. 

∆ιευκρινίζουµε ότι περιοχή µετάθεσης νοείται είτε ο νοµός είτε περιφέρεια 

µικρότερη του νοµού. Ο καθορισµός των περιοχών µετάθεσης γίνεται µε 

απόφαση του Υπουργού του ΥΠΕΠΘ.32 

α) Υποβολή αιτήσεων 

Οι µεταθέσεις αυτής της κατηγορίας, δηλαδή από περιοχή µετάθεσης σε άλλη 

περιοχή µετάθεσης, γίνονται ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων µε 

                                                 
32
Βλέπε: αρθ.16 περ.β΄παρ.4 του Ν. 1566/85 
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βάση τις κενές και τις τυχόν δηµιουργούµενες κενές θέσεις κατά τη διαδικασία 

των µεταθέσεων. 

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πληρούν τις 

γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 8 του παρόντος Π∆, το οποίο έχουµε 

παρουσιάσει στην ενότητα 2.1.9 του παρόντος κεφαλαίου του βιβλίου µας. 

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον προϊστάµενο της οικείας διεύθυνσης 

εκπαίδευσης µέσα στο µήνα Νοέµβριο. 

β) Σύνταξη πινάκων µεταθέσεων 

Οι προϊστάµενοι των διευθύνσεων και γραφείων προσδιορίζουν τις µονάδες 

µετάθεσης και συντάσσουν πίνακες των εκπαιδευτικών, τους οποίους 

υποβάλλουν µαζί µε τις αιτήσεις στην αρµόδια διεύθυνση του ΥΠΕΠΘ ως τις 

15 ∆εκεµβρίου. Τα κεντρικά υπηρεσιακά συµβούλια συνεδριάζουν µέχρι 31 

Μαρτίου και καταθέτουν τις προτάσεις τους για τις µεταθέσεις των 

εκπαιδευτικών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης. 

Οι µεταθέσεις αυτές γίνονται µε απόφαση του Υπουργού του ΥΠΕΠΘ (αρθ. 16 

Ν. 1566/85) µέσα στο µήνα Απρίλιο ύστερα από  την πρόταση του οικείου 

κεντρικού υπηρεσιακού συµβουλίου. 

2.1.14 Ειδικές κατηγορίες µεταθέσεων 

Υπάρχουν ορισµένες ειδικές κατηγορίες µεταθέσεων, τις οποίες έχει 

προβλέψει ο νόµος και αφορούν α) σε εκπαιδευτικούς που έχουν παιδιά µε 

ειδικά προβλήµατα υγείας, β) σε εκπαιδευτικούς πολύτεκνους µε τέσσερα ή 

περισσότερα άγαµα ανήλικα παιδιά και γ) σε εκπαιδευτικούς που έχουν ειδικά 

προβλήµατα υγείας οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 Π.∆. 50/96, οι εκπαιδευτικοί που προαναφέραµε 

µετατίθενται ή τοποθετούνται κατά προτεραιότητα, συγκρινόµενοι µόνο 
µεταξύ τους. Η προτεραιότητα των µεταθέσεων αυτών ισχύει και για τις 

µεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή και για τις µεταθέσεις και τοποθετήσεις 

της ίδιας περιοχής. 

2.1.15. Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθµων εκπαιδευτικών Α/θµιας και 
Β/θµιας Εκπαίδευσης. 
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Το θέµα της κρίσης και της τοποθέτησης υπεράριθµων εκπαιδευτικών 

αναλύεται εκτενώς στο άρθρο 14 Π.∆. 50/96 όπως αυτό τροποποιήθηκε εν 
µέρει  µε το άρθρο 12 Π.∆. 100/97 και µε το άρθρο 1 Π.∆. 269/2000 

Για το θέµα της υπεραριθµίας των εκπαιδευτικών, επισηµαίνουµε συνοπτικά 

ότι υπεραριθµίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν: 

α. Σε σχολικές µονάδες της Α/θµιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση, 

υποβιβασµό,διαίρεση ή συγχώνευση αυτών ή άλλη αιτία. 

β. Σε σχολικές µονάδες της Β/θµιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση ή 

συγχώνευση αυτών, από µετατροπή λυκείων σε λυκειακές τάξεις ή από 

µείωση των τµηµάτων των µαθητών ή άλλη αιτία. 

Τα αρµόδια περιφερειακά συµβούλια (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣ∆Ε) συντάσσουν πίνακες 

των κενών οργανικών θέσεων  και χαρακτηρίζουν ονοµαστικά τους 

υπεράριθµους εκπαιδευτικούς κατά σχολική µονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που 

χαρακτηρίζονται ως υπεράριθµοι καλούνται από το αρµόδιο περιφερειακό 

συµβούλιο να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριµένες σχολικές 

µονάδες όπου υπάρχουν οργανικά κενά33. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί των 

πειραµατικών, των µουσικών σχολείων καθώς και των σχολείων των 

Αποδήµων Ελληνοπαίδων και των ΣΜΕΑ Β/µιας Εκπ/σης χαρακτηρίζονται ως 

υπεράριθµοι από τα αρµόδια κεντρικά υπηρεσιακά συµβούλια. 

2.1.16. Μεταθέσεις των εκπαιδευτικών σε σχολεία της ίδιας περιοχής 
Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης. 

Οι µεταθέσεις των εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής 

µετάθεσης καθορίζονται από το άρθρο 15 Π.∆. 50/96 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε  µε το άρθρο 13 Π.∆. 100/1997. 

Σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο, οι µεταθέσεις εκπαιδευτικών από σχολείο 

σε σχολείο της ίδιας περιοχής µετάθεσης γίνονται ύστερα από αίτηση των 

ενδιαφεροµένων µε βάση τις κενές θέσεις του άρθρου 4 του Π.∆. 50/96, το 

οποίο αναλύσαµε στην ενότητα 2.1.6 του παρόντος κεφαλαίου του βιβλίου 

µας. ∆ικαίωµα να υποβάλλουν αίτηση έχουν οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Π.∆. 50/96, τις οποίες παραθέτουµε στην 

ενότητα 2.1.9 του παρόντος κεφαλαίου του βιβλίου µας. Η αίτηση αυτή 

                                                 
33 Η διαδικασία τοποθέτησης των υπεράριθµων εκπαιδευτικών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης αναλύεται λεπτοµερώς 
στο άρθ.14 Π∆ 50/96, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 Π∆ 100/97 και µε το άρθρο 1 Π∆ 269/2000. 
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υποβάλλεται στο αρµόδιο περιφερειακό υπηρεσιακό συµβούλιο µέσω του 

Προϊσταµένου της διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης µέσα στο µήνα 

Νοέµβριο.  

Οι Προϊστάµενοι των διευθύνσεων ή γραφείων Εκπαίδευσης συντάσσουν 

πίνακες των εκπαιδευτικών που υπέβαλλαν αίτηση και τους αποστέλλουν 

στο οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συµβούλιο. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά 

συµβούλια, µετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθµων εκπαιδευτικών, 

αναµορφώνουν τους πίνακες των κενών οργανικών θέσεων. 

Τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής 

αποφασίζει ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση 

του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου.34 

Σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν.1566/85 παρ.5, κατά τις µεταθέσεις σε 

σχολεία του ίδιου νοµού, µετατίθενται ή τοποθετούνται κατ’απόλυτη 

προτεραιότητα σε κενές θέσεις λυκείων όσοι έχουν συµπληρώσει πενταετή 

εκπαιδευτικοί υπηρεσία. 

2.1.17 Κριτήρια για τις µεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών 
Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης 

Τα κριτήρια για τις µεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών Α/θµιας 

και Β/θµιας Εκπαίδευσης ορίζονται στο άρθρο 16 Π.∆. 50/96 όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 Π.∆. 100/1997 και µε το άρθρο 1 Π.∆. 
39/1998 

Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό τα κριτήρια για τις µεταθέσεις και τοποθετήσεις 

των εκπαιδευτικών αρµοδιότητας ΚΥΣΠΕ – ΚΥΣ∆Ε είναι: 

α. Η συνολική υπηρεσία 

β.Η συνυπηρέτηση 

γ. Οι οικογενειακοί λόγοι 

δ. Οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν και 

υπηρετούν 

ε. Η εντοπιότητα 

στ. Η πρώτη προτίµηση 

                                                 
34 Βλέπε:ΥΑ αρ.Φ.353.1./324/105657/∆1/16-10-2002 αρθ.3 περ.κβ 
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Τα κριτήρια για τις µεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών 

αρµοδιότητας ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣ∆Ε  είναι: 

α. Η συνολική υπηρεσία 

β. Οι οικογενειακοί λόγοι 

γ. Οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή 

υπηρετούν 

δ. Η συνυπηρέτηση 

ε. Η εντοπιότητα 

Ως συνολική υπηρεσία λαµβάνεται ο χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας του 

εκπαιδευτικού στα σχολεία ή σχολές της δηµόσιας εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ. 

Τα θέµατα που αφορούν α)στο χρόνο πραγµατικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας 

για κάθε εκπαιδευτικό και β) στις µονάδες µετάθεσης αναλύονται διεξοδικά 

στο άρθρο 16 του Π∆ 50/96, καθώς και στις πρόσφατες εγκυκλίους του 

ΥΠΕΠΘ (Φ.361.23/110/118468/∆1/22-10-2007 και 122075/∆2/29-10-2007) 
οπότε ο αναγνώστης – ενδιαφερόµενος, µπορεί να ανατρέξει για να µελετήσει 

όλες τις λεπτοµέρειες. Σηµειώνουµε ότι ο συνολικός χρόνος πραγµατικής 

υπηρεσίας των εκπαιδευτικών εκφράζεται σε έτη και µήνες. Χρόνος ίσος ή 

µεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ηµερών, υπολογίζεται ως πλήρης µήνας, 

ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν λαµβάνεται υπόψη. 

Ειδικά όµως για τις µονάδες συνθηκών διαβίωσης (Μ.Σ.∆), προς διευκόλυνση 

του αναγνώστη, παραθέτουµε τα εξής: 

2.1.18. Μονάδες συνθηκών διαβίωσης (Μ.Σ.∆) 

2.1.18.α. Εκπαιδευτικοί που µετατέθηκαν. 

Οι εκπ/κοι που µετατέθηκαν, λαµβάνουν τις Μ.Σ.∆. της νέας οργανικής θέσης 

από τη λήξη του διδακτικού έτους, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία 

συνεδρίασης του υπηρεσιακού συµβουλίου και την ανάληψη της υπηρεσίας 

τους στις νέες τους θέσεις.  

Οι εκπ/κοι που µετά τη µετάθεσή τους, το διορισµό τους ή τη µετάταξή τους 

παρέµειναν στη διάθεση του υπηρεσιακού συµβουλίου, θα πάρουν  κατά 

τους καλοκαιρινούς µήνες πρίν την προσωρινή ή την οριστική τους 

τοποθέτηση, τις Μ.Σ.∆. της έδρας της ∆/νσης ή του Γραφείου του 

Υπηρεσιακού συµβουλίου. Μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, θα πάρουν τις 
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Μ.Σ.∆. της σχολικής µονάδας προσωρινής τοποθέτησης. Τις ίδιες Μ.Σ.∆. της 

σχολικής µονάδας προσωρινής τοποθέτησης, θα πάρουν και για τους 

καλοκαιρινούς µήνες εάν παραµείνουν στη διάθεση του υπηρεσιακού 

συµβουλίου. Αν τοποθετηθούν οριστικά, λαµβάνουν τις Μ.Σ.∆. της νέας τους 

θέσης µετά τη λήξη του διδακτικού έτους. 

2.1.18.β Εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν 

- Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και από 

ΠΥΣ∆Ε σε ΠΥΣ∆Ε και τοποθετούνται σε σχολείο, λαµβάνουν τις 

Μ.Σ.∆. του σχολείου απόσπασης µέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. 

Για τους καλοκαιρινούς µήνες θα παίρνουν τα µόρια της οργανικής τους 

θέσης. Εκπ/κοι που αποσπώνται ή διατίθενται σε υπηρεσίες εκτός 

Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, άλλα Υπουργεία, 

Ι.Μητροπόλεις κλπ) λαµβάνουν τις Μ.Σ.∆. της πλησιέστερης προς την 

υπηρεσία σχολικής µονάδας. Τις Μ.Σ.∆. της πλησιέστερης προς την 

υπηρεσία σχολικής µονάδας, λαµβάνουν και οι εκπ/κοι που  

τοποθετούνται στη ∆/νση ή το Γραφείο Εκπ/σης. 

- Εκπαιδευτικοί που µετά τη µετάθεσή τους, το διορισµό τους ή τη 

µετάταξή τους, παρέµειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣ∆Ε γιατί δεν 

έγινε οριστική ή προσωρινή τοποθέτηση σε σχολική µονάδα και 

αποσπάστηκαν σε άλλη περιοχή µετάθεσης, λαµβάνουν τις εξής 

Μ.Σ.∆.: α) Για το χρόνο της απόσπασής τους, τις Μ.Σ.∆. της σχολικής 

µονάδας που υπηρετούν. β) Για τους καλοκαιρινούς µήνες, τις Μ.Σ.∆ 

της έδρας του Γραφείου που υπάγεται η περιοχή µετάθεσης ή 

διορισµού στην οποία βρίσκονται µε διάθεση. Αν δεν υπάρχει οικείο 

Γραφείο, τότε οι εκπ/κοι αυτοί, λαµβάνουν τις λιγότερες Μ.Σ.∆ της 

περιοχής αυτής. 

2.1.18.γ. Εκπαιδευτικοί µε υπηρεσία και προϋπηρεσία 

- Εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν ή υπηρετούν σε σχολεία των οποίων η 

λειτουργία αναστέλλεται λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών 

λαµβάνουν τις Μ.Σ.∆. των σχολείων τους. 

- Εκπαιδευτικοί µε προϋπηρεσία σε άλλη βαθµίδα εκπ/σης λαµβάνουν 

τα µόρια της πλησιέστερης σχολικής µονάδας. 
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- Για τους εκπ/κούς ειδικοτήτων που υπηρέτησαν ή υπηρετούν 

ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα σχολεία µε διαφορετικές Μ.Σ.∆., ο 

υπολογισµός των µονάδων θα γίνει αναλογικά µε βάση την εβδοµάδα 

των πέντε ηµερών. Παράδειγµα: Εκπ/κός ειδικότητας εργάζεται 

ταυτόχρονα σε τρία σχολεία διαφορετικών κατηγοριών (∆,Ε,ΣΤ), 8 

ώρες στο καθένα για χρονικό διάστηµα 7 µηνών. Άρα µε βάση τον 

τύπο:  

κατηγορία σχολείου Χ ώρες εργασίας/την εβδοµάδα Χ µήνες 

διδασκαλίας/δωδεκάµηνο,  

οι µονάδες που θα πάρει ο εκπ/κος στο παράδειγµά µας, θα είναι: 

4Χ8/24Χ7/12= 0,78 

5 Χ 8/24 Χ 7/12=0,97 

6 Χ8/24 Χ 7/12=1,17     Σύνολο µονάδων 7 µηνών=2,92 

Σε περίπτωση που ο εκπ/κος την ίδια µέρα υπηρετεί για συµπλήρωση 

ωραρίου σε 2 σχολεία µε διαφορετικές Μ.Σ.∆, για τον υπολογισµών των 

µονάδων, θεωρείται ότι η ηµέρα διανύθηκε στο σχολείο του οποίου η έδρα 

αντιστοιχεί στις περισσότερες Μ.Σ.∆. 

2.1.18.δ Εκπαιδευτικοί σε διάθεση 

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν τεθεί σε διάθεση των Γραφείων για να καλύπτουν 

λειτουργικά κενά σε σχολεία διαφορετικών κατηγοριών θα πάρουν Μ.Σ.∆. που 

αντιστοιχούν στις σχολικές µονάδες που έχουν υπηρετήσει για το αντίστοιχο 

χρονικό διάστηµα. 

2.1.19. Μεταθέσεις στελεχών Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης 

Οι µεταθέσεις στελεχών εκπαίδευσης διακρίνονται σε: 

α) Μεταθέσεις ∆ιευθυντών ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης και Προϊσταµένων 
των Γραφείων Εκπαίδευσης35 

Οι συγκεκριµένοι διευθυντές και προϊστάµενοι έχουν δικαίωµα µετάθεσης σε 

αντίστοιχες κενές θέσεις, εφόσον έχουν συµπληρώσει δύο έτη υπηρεσίας στις 

θέσεις που κατέχουν. Οι µεταθέσεις γίνονται µε απόφαση του Υπουργού του 

                                                 
35 Βλέπε:. Π. Πουλή: «Εκπαιδευτικό ∆ίκαιο και θεσµοί» Γ’ Εκδ. Σάκκουλα 2006, σελ.124 
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ΥΠΕΠΘ ύστερα από πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου 

(Ν.2986/2002)  

β) Μεταθέσεις ∆ιευθυντών σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ (Σχολικών 
Εργαστηριακών Κέντρων)36 

Οι συγκεκριµένοι διευθυντές έχουν δικαίωµα µετάθεσης σε αντίστοιχες κενές 

θέσεις εφόσον έχουν συµπληρώσει διετή υπηρεσία στις θέσεις που κατέχουν. 

Οι µεταθέσεις αυτές γίνονται µε απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή 

Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού 

Συµβουλίου. 

Τα εν λόγω στελέχη της εκπαίδευσης, µπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας 

τους να µετατίθενται ως εκπαιδευτικοί σύµφωνα µε το Π.∆. 50/96 όπως 

τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 100/97 και 39/1998. Στη περίπτωση αυτή 

αναλαµβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση µετά τη λήξη της τετραετούς 

θητείας τους. 

2.1.20. Μεταθέσεις κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 

Σύµφωνα µε το άρθρο 16 περ.Β΄ Ν.1566/85, µεταθέσεις κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους, επιτρέπονται µόνο: 

α. για τοποθέτηση διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών µονάδων, 

διευθυντών Σ.Ε.Κ και υπεύθυνων τοµέων Σ.Ε.Κ και 

β. για άµεση αποµάκρυνση εκπαιδευτικού από υπαιτιότητά του. 

 

2.2 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ  ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Απόσπαση είναι η προσωρινή αποµάκρυνση του εκπαιδευτικού υπαλλήλου 

από το σχολείο που ανήκει η οργανική του θέση και η ανάθεση σ’αυτόν 

καθηκόντων σε άλλο σχολείο. Η απόσπαση είναι µέτρο προσωρινό και γίνεται 

για σοβαρή υπηρεσιακή ανάγκη. 

Για τους εκπαιδευτικούς ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 
1566/85 όπως αυτός ισχύει. 

2.2.1. Προϋποθέσεις – ∆ιαδικασία αποσπάσεων 

                                                 
36 Βλέπε: Π. Πουλή: «Εκπαιδευτικό ∆ίκαιο και θεσµοί» Γ’ Εκδ. Σάκκουλα 2006, σελ. 128-129 
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Η απόσπαση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, γίνεται για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες από σχολείο σε 
σχολείο του ίδιου νοµού για χρονικό διάστηµα µέχρι δύο µήνες, µε 

απόφαση των ∆ιευθυντών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

µετά από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου. Οι ∆ιευθυντές 

Εκπαίδευσης εισηγούνται στο οικείο Υπηρεσιακό Συµβούλιο, την παράταση 

αυτών των αποσπάσεων µέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.37 

Με την ίδια διαδικασία µπορούν ν’αποσπαστούν και προσωρινοί 

αναπληρωτές από σχολείο σε σχολείο του ίδιου νοµού ή νοµαρχιακού 

διαµερίσµατος, εφόσον κατά το χρόνο της απόσπασης δεν υπάρχουν οι λόγοι 

που επέβαλαν την πρόσληψή τους στο σχολείο που υπηρετούν.38 

Ειδικότερα οι ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης αποσπούν τους εκπαιδευτικούς, οι 

οποίοι είναι µέλη των διοικητικών συµβουλίων των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων σε σχολεία της έδρας.39 

2.2.3. Εξαιρετικές περιπτώσεις αποσπάσεων 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για την αντιµετώπιση σοβαρότατων αναγκών, 

όπως: α. βαριές και δυσίατες ασθένειες, β. συνυπηρέτηση συζύγων, γ. 

εξαιρετικά σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, είναι δυνατή η απόσπαση σε νοµό  

µε απόφαση του Υπουργού του ΥΠΕΠΘ ύστερα από αιτιολογηµένη γνώµη 

του αρµοδίου κεντρικού υπηρεσιακού συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 16, 
περ.Γ΄παρ.4 του Ν.1566/85. 

α). Με απόφαση του Υπουργού του ΥΠΕΠΘ ύστερα από γνώµη του οικείου 

κεντρικού υπηρεσιακού συµβουλίου επιτρέπονται αποσπάσεις εκπαιδευτικών 

της Α/µιας και Β/θµιας εκπαίδευσης για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο της 

τριετίας: α. στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ  και β. σε νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου δικαίου, που εποπτεύονται από το ΥΠΕΠΘ ύστερα από πρόταση 

των αρµοδίων οργάνων τους, σύµφωνα µε το άρθρο 16 περ.Γ΄ παρ.6 του 

Ν.1566/85 

β) Όσοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν τη 

διετή υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά δεν έχουν δικαίωµα 
υποβολής αίτησης απόσπασης (άρθρο 21 του Ν.3328/05)  

                                                 
37 Βλέπε: ΥΑ Φ.353.1./324/105657/∆1 / 16-10-2002 αρθ. 18 παρ.6 
38 Βλέπε: Ν.1566/85 αρθ.16 περ.Γ΄παρ.3 
39 Βλέπε: ΥΑ Φ.353.1/324/105657/∆1 / 16-10-2002 αρθ.19 παρ.3 
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γ) ∆ασκάλες που είναι µητέρες παιδιών µέχρι τριάµιση ετών µπορεί να 

αποσπώνται από ολιγοθέσια σε πολυθέσια δηµοτικά σχολεία µε απόφαση του 

∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από σύµφωνη γνώµη του οικείου 

περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 16 περ. 

Γ΄παρ.10 του Ν.1566/85. 

δ) Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που είναι 

σύζυγοι µελών ∆.Ε.Π Πανεπιστηµίων ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. Τµηµάτων ή 

Παραρτηµάτων που έχουν έδρα εκτός των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης, 

µπορούν να αποσπώνται µε αίτησή τους, κατ’εξαίρεση της κείµενης 

νοµοθεσίας και για όσο χρόνο υπηρετεί το µέλος ∆.Ε.Π ή Ε.Π, σε αντίστοιχη 

εκπαιδευτική µονάδα της πόλης όπου είναι η έδρα του Τµήµατος ή 

Παραρτήµατος (άρθρο 6 παρ. 4 Ν.3027/02)40 

ε) Για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών από τη ∆ευτεροβάθµια Εκκλησιαστική 

Εκπαίδευση και τη ∆ηµόσια ∆ευτεροβάθµια και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 

στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες ή και στις Ανώτερες Εκκλησιαστικές 

Σχολές, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 6 

Ν.2740/199941 

στ) Με απόφαση του ∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ύστερα από 

πρόταση του ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣ∆Ε, αποσπάται σε κάθε Ε.Κ.Φ.Ε. 

(Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών) εκπαιδευτικός δάσκαλος, 

εξειδικευµένος στην εργαστηριακή διδασκαλία των φυσικών µαθηµάτων 

(άρθ.13 παρ.10 Ν.3149/03)42 

2.2.3 Περίπτωση πειθαρχικού αδικήµατος 

Αν διενεργείται ένορκη ανάκριση για τη διαπίστωση πειθαρχικού 

παραπτώµατος και εγείρονται σοβαρές υπόνοιες εναντίον εκπαιδευτικού, 

επιτρέπεται η απόσπασή του σε άλλο σχολείο του ίδιου νοµού ή νοµαρχιακού 

διαµερίσµατος µε απόφαση του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από 

εισήγηση του ανακριτή και γνώµη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού 

συµβουλίου. Η απόσπαση γίνεται ύστερα από ακρόαση του εκπαιδευτικού και 

δεν µπορεί να ξεπεράσει τους τρείς µήνες.43 

                                                 
40 Βλέπε: Γ. ∆ηµητρακόπουλου: «Το εγκόλπιο του εκπαιδευτικού» Μάιος 2007 
41 Βλέπε: άρθρο 6, παραγρ. 6, του Ν. 2740/1999  
42 Βλέπε: άρθρο 13, παραγρ. 10, του Ν. 3149/2003 
43 Βλέπε: Αρθρο 16 περ. Γ΄παρ.7 του Ν.1566/85 και ΥΑ Φ.353.1./324/105657/∆1 / 16-10-2002 αρθρ.18 παρ.7 
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Με την ίδια διαδικασία και για το ίδιο χρονικό διάστηµα είναι δυνατή η 

απόσπαση του εκπαιδευτικού σε σχολείο άλλου νοµού ή νοµαρχιακού 

διαµερίσµατος µε απόφαση του Υπουργού του ΥΠΕΠΘ.44 

2.2.4. Εκπαιδευτικοί αποσπασµένοι στα αναγνωρισµένα ελληνικά 
σχολεία της αλλοδαπής 

Σύµφωνα µε το άρθρο 16 περ. Γ΄παρ. 9 του Ν. 1566/85, οι εκπαιδευτικοί που 

είναι αποσπασµένοι στα αναγνωρισµένα ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής, 

τίθενται στη διάθεση των διευθύνσεων εκπαίδευσης, από τις οποίες 

αποσπάστηκαν και οι οργανικές θέσεις τους στα σχολεία θεωρούνται κενές.  

Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί µετά τη λήξη της απόσπασής τους τοποθετούνται 

προσωρινά µε απόφαση του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση 

του περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου, σε σχολείο του ίδιου νοµού ή 

νοµαρχιακού διαµερίσµατος.45 Η οριστική τους τοποθέτηση γίνεται κατά τις 

επόµενες µεταθέσεις εκπαιδευτικών και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

για τις µεταθέσεις αυτές, εντός του ίδιου νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος. 

Αν οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν καταλάβουν θέσεις µέσα στον ίδιο νοµό ή 

νοµαρχιακό διαµέρισµα, τοποθετούνται µε απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΠΘ 

ύστερα από πρόταση του κεντρικού υπηρεσιακού συµβουλίου, σε σχολεία 

άλλου νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος. 

2.2.5 Κατηγορίες αποσπάσεων 

α. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών για λόγους που τους αφορούν σύµφωνα µε το 

άρθρο 16 Ν.1566/85 

β. Αµοιβαίες αποσπάσεις εκπαιδευτικών (Π.∆. 50/96 και 100/97) 

γ. Αποσπάσεις στα Πειραµατικά Σχολεία 

δ. Αποσπάσεις στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής Α/θµιας και Β/µιας 

εκπαίδευσης και τις ειδικές τάξεις της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

ε. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Μουσικά Γυµνάσια – Λύκεια  

στ. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών για τη στελέχωση Τάξεων Υποδοχής 

ζ. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 11 (Φυσικής Αγωγής) της 

Β/µιας Εκπαίδευσης στα τµήµατα Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης 

                                                 
44 Βλέπε: Άρθρο 16 περ. Γ΄παρ.7 του Ν.1566/85 
45 Βλέπε: ΥΑ αρ.Φ.353.1./324/105657/∆1/ 16-10-2002 αρθρ.17 παρ.10 
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η. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/µιας και Β/θµιας εκπαίδευσης σε Α.Ε.Ι και 

Τ.Ε.Ι 

ι. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό (Ν.2413/96 και Ν.3404/05) 

Οι διευκρινιστικές οδηγίες των ανωτέρω αποσπάσεων δίνονται κάθε χρόνο µε 

εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ.46 

2.3. ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

Με την υπηρεσιακή µεταβολή της µετάταξης, η υπηρεσιακή κατάσταση του 

υπαλλήλου µεταβάλλεται δηλ. αλλάζει  θέση αλλά και κλάδο, όχι µόνο στο ίδιο 

Υπουργείο, αλλά και σε άλλο Υπουργείο. Η υπηρεσιακή του κατάσταση 

αλλάζει δηλαδή αλλάζει το αντικείµενό του και τα υπηρεσιακά του 

καθήκοντα.47 

Για τη µετάταξη των εκπαιδευτικών υπαλλήλων ισχύουν οι ειδικές διατάξεις 

του άρθρου 16 περ. ∆΄ του Ν.1566/85 όπως αυτός ισχύει σήµερα. ∆ηλαδή, 

σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, µετάταξη των εκπαιδευτικών από κλάδο σε 
κλάδο επιτρέπεται εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι για διορισµό στον ίδιο 

κλάδο µε χρονολογία λήψης του πτυχίου προγενέστερη από τη χρονολογία 

λήψης του πτυχίου του µετατασσοµένου. Μετά διετία από την έναρξη ισχύος 

αυτού του νόµου δεν επιτρέπεται µετάταξη του εκπαιδευτικού που έχει 

µισθολογικό κλιµάκιο ανώτερο από το 5ο. Με απόφαση του Υπουργού  του 

ΥΠΕΠΘ,ύστερα από σύµφωνη γνώµη του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου, 

επιτρέπεται µετάταξη εκπαιδευτικού σε κενή θέση άλλης ειδικότητας του ίδιου 

κλάδου µε τους παραπάνω περιορισµούς. 

2.3.1 Μετάταξη εκπαιδευτικών Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης σε άλλες 
δηµόσιες υπηρεσίες και σε ν.π.δ.δ. (Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου) 

Η µετάταξη αυτή γίνεται σε κενή θέση ύστερα από αίτηση του 

ενδιαφερόµενου, τη γνώµη των αρµοδίων υπηρεσιακών συµβουλίων και κοινή 

απόφαση των αρµοδίων κατά περίπτωση Υπουργών. (άρθρο 5 παρ.7 ν. 

1824/88)48 

2.3.2 Μετάταξη λόγω ακαταλληλότητας προσφοράς διδακτικού έργου. 

                                                 
46 Βλέπε: Π. Πουλή: «Εκπαιδευτικό ∆ίκαιο και θεσµοί» Γ’ εκδ. Σάκκουλα 2006 σελ.169-170 
47 Βλέπε: Π.Πουλή: «Εκπαιδευτικό ∆ίκαιο και θεσµοί» Γ’ εκδ. Σάκκουλοα 2006 σελ.172 
48 Βλέπε: ΙωάννηΓιαννάκου: «Οργάνωση ∆ιοίκηση και Εποπτεία των Σχολείων Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπαίδευσης» 
Αθήνα 2002, σελ.154 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 16 περ. Α΄παρ.6 του Ν. 1566/85, όταν διαπιστωθεί 

ότι ο κρινόµενος εκπαιδευτικός δεν είναι κατάλληλος για εκπαιδευτικό έργο, 

αλλά ικανός για διοικητικό έργο, µπορεί να µεταταγεί σε διοικητική θέση, 

ύστερα από απόφαση του κεντρικού υπηρεσιακού συµβουλίου και πρόταση 

του οικείου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣ∆Ε. Απαραίτητη προϋπόθεση, ο µετατασσόµενος 

να έχει περισσότερα από επτά χρόνια και να µην έχει ολοκληρώσει 25ετή 

πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία. 

 

2.4. ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

Ο εκπαιδευτικός υπάλληλος έχει δικαίωµα να εξελίσσεται σε βαθµό ανώτερο 

από αυτόν που κατέχει. Η προαγωγή είναι σηµαντική υπηρεσιακή µεταβολή 

και για τον εκπαιδευτικό και για την υπηρεσία. 

Για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 16 περ. Α΄του Ν. 1566/85 «∆οµή και 

λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης». 

2.4.1 Προϋπόθεση προαγωγής του εκπαιδευτικού 

Σύµφωνα µε το άρθρο 16 περ.Α΄παρ.4 του Ν.1566/85,η προαγωγή του 

εκπαιδευτικού συντελείται από την ηµέρα που συµπληρώνει ο εκπαιδευτικός 

το χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται για να προαχθεί στον επόµενο βαθµό. 

2.4.2 Σύνταξη καταστάσεων προαγωγών των εκπαιδευτικών 

Σύµφωνα µε το άρθρο 16 περ. Α΄παρ.1 του Ν.1566/85, τον Ιανουάριο κάθε 

έτους συντάσσεται από την οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης κάθε νοµού ή 

νοµαρχιακού διαµερίσµατος αλφαβητική κατάσταση στην οποία 

περιλαµβάνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί κατά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα, 

βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο, µαζί µε στοιχεία δηλωτικά της συνολικής 

υπηρεσίας, της υπηρεσίας κατά βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο, και των 

τίτλων σπουδών. Οι καταστάσεις αυτές κοινοποιούνται στους εκπαιδευτικούς 

µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του Φεβρουαρίου κάθε έτους και 

υποβάλλονται στο ΥΠΕΠΘ, το οποίο συντάσσει συνολικές για όλη τη χώρα 

αλφαβητικές καταστάσεις των εκπαιδευτικών. 

Ο εκπαιδευτικός µέσα σε διάστηµα 10 ηµερών από την κοινοποίηση των 

καταστάσεων, δικαιούται να υποβάλλει ένσταση προς το υπηρεσιακό 
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συµβούλιο. Η απόφαση επί των ενστάσεων λαµβάνεται από το υπηρεσιακό 

συµβούλιο µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή της ένστασης. 

 

2.4.3 ∆ιαδικασία απόφασης προαγωγών των εκπαιδευτικών 

Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης 

προάγονται µε απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης49. Οι 

προαγωγές γίνονται µε βάση πίνακα προακτέων που καταρτίζει το οικείο 

περιφερειακό υπηρεσιακό συµβούλιο µέσα στο µήνα Απρίλιο κάθε έτους. Ο 

πίνακας αυτός συντάσσεται κατά κλάδους µε αλφαβητική σειρά και 

περιλαµβάνει όσους συµπληρώνουν τον απαιτούµενο χρόνο προαγωγής ως 

τις 30 Απριλίου του επόµενου έτους και κρίνονται προακτέοι από τα 

υπηρεσιακά τους στοιχεία.50 

Προακτέοι κρίνονται οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται σε όλα τα στοιχεία 

της έκθεσης υπηρεσιακής ευδοκιµότητας τουλάχιστον «επαρκείς» για 

προαγωγή στο βαθµό Β΄και τουλάχιστον «καλοί» για προαγωγή στο βαθµό 

Α΄. 

2.4.4 Μείωση του χρόνου προαγωγής των εκπαιδευτικών 

Σύµφωνα µε το άρθρο 16 περ. Α΄παρ.γ) του Ν.1566/85, ισχύουν τα εξής:  

Για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ, κατόχους µεταπτυχιακού διπλώµατος ετήσιας 

τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικού διπλώµατος Α.Ε.Ι. συναφούς µε τα 

αντικείµενα στα οποία απασχολούνται ή είναι δυνατό να απασχοληθούν, 

µειώνεται ο χρόνος προαγωγής κατά ένα έτος για την προαγωγή στο βαθµό 

Β΄και στις δύο περιπτώσεις και για την προαγωγή στο βαθµό Α΄κατά ένα έτος 

για τους κατόχους µεταπτυχιακού διπλώµατος και κατά δύο έτη για τους 

κατόχους διδακτορικού διπλώµατος.51 

 

 

 

 
                                                 
49 Βλέπε: ΥΑ αριθ.Φ.353.1./324/105657/∆1/16-10-2002 αρθ.3 παρ.2 περ.ια. Να σηµειωθεί ότι στην ίδια ΥΑ στο 
άρθρο 3 παρ.2 περ.ιβ, προβλέπεται ότι οι Περιφερειακοί ∆ιευθυντές κυρώνουν τους πίνακες προαγωγών των 
εκπαιδευτικών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης των ιδιωτικών σχολείων. 
50
Βλέπε:  Άρθ.16 περ.Α΄παρ.3α) του Ν.1566/85 

51 Βλέπε: Π. Πουλή:  «Εκπαιδευτικό δίκαιο και θεσµοί» Γ΄Εκδ. Σάκκουλα 2006 σελ.170-171 
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2.5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Τα στελέχη της εκπαίδευσης επιλέγονται µε αυξηµένα προσόντα και αυστηρά 

υπηρεσιακά κριτήρια. Συνοπτικά και για λόγους πληρότητας του βιβλίου µας, 

παραθέτουµε τα εξής: 

 

2.5.1 Περιφερειακοί ∆ιευθυντές Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης 

∆ιορίζονται και παύονται µε απόφαση του Υπουργού του ΥΠΕΠΘ και 

επιλέγονται από ειδικό συµβούλιο. 

2.5.2 ∆ιευθυντές Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης και Προϊστάµενοι 
Γραφείων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης 

Προϊστανται των ∆ιευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης Α/θµιας και Β/θµιας 

Εκπαίδευσης αντίστοιχα νοµών και νοµαρχιών. Η επιλογή τους γίνεται από 

ειδικά συµβούλια επιλογής. Η τοποθέτησή τους γίνεται µε απόφαση του 

Υπουργού του ΥΠΕΠΘ, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού 

συµβουλίου (άρθρο 2 παρ.1 περ.γγ και δδ του Ν.3467/06 «Επιλογή στελεχών 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης»). 

2.5.3 ∆ιευθυντές σχολικών µονάδων και Σ.Ε.Κ (Σχολικά Εργαστηριακά 
Κέντρα) 

Η επιλογή αυτών των στελεχών γίνεται µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του 

Ν.3467/06). Τοποθετούνται ύστερα από απόφαση του οικείου Περιφερειακού 

∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού 

Υπηρεσιακού Συµβουλίου (ΥΑ Φ.353.1./324/105657/∆1/ 16-10-2002 αρθ.3 

παρ.2 περ.θ,ι). 

2.5.4 Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Σ.Ε.Κ και Υπευθύνων 
Τοµέων Σ.Ε.Κ (Αρ.2 παρ.4 Ν.3467/06) 

Σύµφωνα µε την ΥΑ Φ.353.1./324/105657/∆1/16-10-2002 αρθ.17 παρ.4,5 οι 

∆ιευθυντές Εκπαίδευσης κυρώνουν τους πίνακες των Υποδιευθυντών των 

σχολικών µονάδων και ΣΕΚ καθώς και των υπευθύνων των τοµέων ΣΕΚ  και, 

ύστερα από πρόταση των οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων, διενεργούν την 

τοποθέτησή τους στα σχολεία. 
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2.6  ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Η διαθεσιµότητα δεν έχει χαρακτήρα πειθαρχικής ποινής και δεν οφείλεται σε 

υπαιτιότητα του υπαλλήλου. 

Ο εκπαιδευτικός τίθεται αυτεπάγγελτα ή µε αίτησή του σε διαθεσιµότητα µε 

απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣ∆Ε)52 λόγω ασθένειας 

όταν αυτή παρατείνεται πέρα από το µέγιστο χρόνο αναρρωτικής άδειας, είναι 

όµως κατά την εκτίµηση της υγειονοµικής επιτροπής ιάσιµη. Η διαθεσιµότητα 

αρχίζει από τη λήξη της αναρρωτικής άδειας και δεν µπορεί να υπερβεί το ένα 

(1) έτος και για τα δυσίατα νοσήµατα, τα δύο (2) έτη (άρθρο 100 παρ.2 

Ν.3528/07).  

Κατά το τελευταίο δίµηνο, πρίν από τη λήξη του ανώτατου ορίου 

διαθεσιµότητας, οι υγειονοµικές επιτροπές υποχρεούνται ύστερα από 

ερώτηµα της υπηρεσίας να γνωµοδοτήσουν για την ικανότητα του υπαλλήλου 

να επανέλθει στα καθήκοντά του. Αν η υγειονοµική επιτροπή γνωµατεύσει 

αρνητικά, ο υπάλληλος απολύεται υποχρεωτικά µε τη λήξη του χρόνου 

διαθεσιµότητας.(άρθρο 100 παρ.3 ΥΚ) 

Σύµφωνα µε το άρθρο 21 Ν. 3528/07, ο υπάλληλος που απολύθηκε λόγω 

σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας αναδιορίζεται µετά από γνωµοδότηση 

της οικείας υγειονοµικής επιτροπής. Για τον αναδιορισµό αποφασίζει το 

Υπηρεσιακό Συµβούλιο. 

 

2.7 ΑΥΤΟ∆ΙΚΑΙΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ 

Με τη θέση σε αργία ο υπάλληλος τίθεται εκτός ενεργού υπηρεσίας. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν.3528/07, σε αργία τίθεται αυτοδίκαια ο 

υπάλληλος που στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία ύστερα από 

ένταλµα προσωρινής κράτησης ή δικαστική απόφαση, έστω κι αναπολύθηκε 

µε εγγύηση. Επίσης τίθεται σε αργία αυτοδίκαια ο υπάλληλος, στον οποίο 

επιβλήθηκε η ποινή της οριστικής παύσης. Η αργία αρχίζει από την 

κοινοποίηση της πειθαρχικής απόφασης και λήγει την τελευταία µέρα της 

προθεσµίας άσκησης προσφυγής ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας ή 
                                                 
52

 Βλέπε:  Π∆ 1/2003 αρθ.11 παρ.20 και αρθ.12 παρ.21 καθώς και άρθ.17 παρ.13 (Αρµοδιότητες ΚΥΣΠΕ) 
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την ηµέρα που δηµοσιεύτηκε η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, 

εφόσον έχει ασκηθεί προσφυγή. 

Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκοντά του αν εκλείψει ο λόγος 

για τον οποίο έχει τεθεί σε αργία. 

2.8 ∆ΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

Με πράξη του αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού 

Συµβουλίου (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣ∆Ε)53, είναι δυνατή η θέση σε αργία του υπαλλήλου 

όταν, σύµφωνα µε το άρθρο 104 του Ν. 3528/07: 

α. έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκηµα το οποίο µπορεί να επισύρει την 

έκπτωση από την υπηρεσία 

β. έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για παράπτωµα το οποίο µπορεί να επισύρει 

την ποινή της οριστικής παύσης 

γ. υπάρχει βάσιµη υπόνοια για άτακτη διαχείριση η οποία στηρίζεται σε 

έκθεση της προισταµένης αρχής ή του αρµόδιου επιθεωρητή. 

Μετά την πάροδο έτους από τη θέση σε αργία, το υπηρεσιακό συµβούλιο 

υποχρεούται να αποφανθεί αιτιολογηµένα για τη συνέχιση ή µη της αργίας. Η 

αργία αίρεται αυτοδικαίως µετά την πάροδο διετίας από την έκδοση της 

απόφασης θέσεως του υπαλλήλου σε αργία. 

 

2.9 ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ54 

Η υπαλληλική σχέση, λύεται α) µε το θάνατο του υπαλλήλου, β) µε την 

αποδοχή της παραίτησής του και γ) µε την απόλυσή του. 

2.9.1 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ55 

Η παραίτηση είναι δικαίωµα του υπαλλήλου και υποβάλλεται εγγράφως, 

σύµφωνα µε το άρθρο 149 παρ.1 του Υ.Κ. 

Η παραίτηση δεν γίνεται δεκτή και θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί στις 

παρακάτω περιπτώσεις: 

                                                 
53 Βλέπε: Π∆ 1/2003 αρθ.11 παρ.22 και αρθ.12 παρ.23 
54 Β Βλέπε: Π. Πουλή: «Εκπαιδευτικό δίκαιο και θεσµοί»Γ΄Εκδ. Σάκκουλα 2006 σελ.175 επ. 
55 Βλέπε: Ιωάννη Γιαννάκου «Οργάνωση ∆ιοίκηση και Εποπτεία των Σχολείων Π/θµιας και ∆/µιας Εκπαίδευσης» 
Αθήνα 2002 σελ.154 
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α. Αν κατά την υποβολή της εκκρεµεί ποινική δίωξη εναντίον του 

εκπαιδευτικού για πληµµέληµα από τα αναφερόµενα στην παρ.1 περ. α΄του 

άρθρου 8 του ΥΚ. δηλαδή πχ. για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη κλπ. 

β. Αν εκκρεµεί ποινική δίωξη για κακούργηµα 

γ. Αν εκκρεµεί πειθαρχική δίωξη ενώπιον του υπηρεσιακού συµβουλίου για 

παράπτωµα που µπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης 

δ. Αν η ποινική ή πειθαρχική δίωξη ασκηθεί µέσα σε δύο (2) µήνες από την 

υποβολή της παραίτησης και πρίν την αποδοχή της. 

2.9.1.Α. Περιορισµοί της παραίτησης 

 Όταν ο υπάλληλος βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια, πρέπει να τελειώσει 

πρώτα η άδειά του και µετά να υποβάλλει την παραίτησή του για να επέλθει η 

λύση της υπαλληλικής σχέσης. 

2.9.1.Β. Ανάκληση της παραίτησης 

Σύµφωνα µε το άρθρο 148 ΥΚ παρ. 4, ο υπάλληλος µέσα σε αποκλειστική 

προθεσµία ενός (1) µηνός από την υποβολή της αίτησης παραίτησης µπορεί 

να την ανακαλέσει εγγράφως, εφόσον αυτή δεν έχει γίνει αποδεκτή. 

2.9.1.Γ. Αποδοχή της παραίτησης 

Σύµφωνα µε το άρθρο 148 ΥΚ παρ. 5, η αίτηση παραίτησης γίνεται αποδεκτή 

µε πράξη που εκδίδεται από το αρµόδιο όργανο και δηµοσιεύεται σε περίληψη 

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Για τους εκπαιδευτικούς αρµόδιο όργανο 

αποδοχής των παραιτήσεων είναι οι ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης.56 Η υπηρεσία 

δεν µπορεί να κάνει αποδεκτή την αίτηση παραίτησης πρίν από την πάροδο 

δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της. Αν µέσα σε δεκαπέντε (15) 

ηµέρες από την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της 

αίτησης παραίτησης ο υπάλληλος επανέλθει µε δεύτερη αίτηση, εµµένοντας 

στην παραίτησή του,αυτή γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή και λύεται η 

υπαλληλική σχέση από την ηµέρα υποβολής της δεύτερης αίτησης. Η αίτηση 

παραίτησης θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η 

υπαλληλική σχέση, αν παρέλθει άπρακτη προθεσµία δύο (2) µηνών από την 

υποβολή της. Για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης εκδίδεται διαπιστωτική 

πράξη, περίληψη της οποίας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

                                                 
56 Βλέπε: ΥΑ Φ.353.1./324/105657/∆1/16-10-2002 άρθ.19 παρ.7 
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Αν ο δηµόσιος υπάλληλος κάνει αποδεκτό διορισµό σε άλλη θέση από αυτές 

που ορίζει το άρθρο 35 του ΥΚ π.χ. σε δηµόσια υπηρεσία, σε νοµικά 

πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, Ο.Τ.Α κλπ, τότε θεωρείται ότι παραιτείται 

αυτοδίκαια από την πρώτη θέση. 

Ειδικά, όταν δηµόσιος υπάλληλος θέλει να υποβάλλει υποψηφιότητα σε 

βουλευτικές εκλογές, οφείλει πρώτα να παραιτηθεί πρίν ανακηρυχθεί 

υποψήφιος βουλευτής, σύµφωνα µε το άρθρο 56 παρ.1 του Συντάγµατος. Η 

παραίτηση συντελείται µε µόνη τη γραπτή υποβολή της. 

2.9.2 ΕΚΠΤΩΣΗ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 149 του ΥΚ, ο υπάλληλος εκπίπτει αυτοδικαίως της 

υπηρεσίας, εφόσον µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση: 

α. Καταδικαστεί σε ποινή τουλάχιστον πρόσκαιρης κάθειρξης ή σε 

οποιαδήποτε ποινή για πληµµέληµα από τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 του 

ΥΚ πχ.κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη κλπ. ή 

β. Καταδικαστεί σε ποινή για λιποταξία ή γ. του επιβληθεί στέρηση πολιτικών 

δικαιωµάτων. 

2.9.3. ΑΠΟΛΥΣΗ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 152 του ΥΚ, ο υπάλληλος απολύεται για τους 

παρακάτω λόγους: 

α. επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης (πχ για 

παραπτώµατα που προβλέπονται στο άρθρο 109 του ΥΚ όπως η έλλειψη 

πίστης και αφοσίωσης στην Πατρίδα, η παράβαση καθήκοντος κατά τον 

Ποινικό Κώδικα κ.α.) 

β. σωµατική ή πνευµατική ανικανότητα, µετά από απόφαση του υπηρεσιακού 

συµβουλίου (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣ∆Ε)57. 

γ. κατάργηση της θέσης στην οποία υπηρετεί (η περίπτωση αυτή δεν αφορά 

τους εκπαιδευτικούς) 

δ. συµπλήρωση ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας 

Ειδικά σ’αυτή τη περίπτωση, σύµφωνα µε το άρθρο 155  Υ.Κ. ο υπάλληλος 

απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία µε τη συµπλήρωση του 65ου έτους 

                                                 
57  Βλέπε: Π∆ 1/2003 άρθ.11 παρ.21 και άρθ.12 παρ.22 και αρθ.17 παρ.14 (Αρµοδιότητες ΚΥΣΠΕ) 
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της ηλικίας και αν δεν συµπληρώνεται τριακονταπενταετία, στο 67ο. Υπάρχει 

και η περίπτωση, ο υπάλληλος να απολυθεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία 

µε τη συµπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας και τριανταπέντε ετών 

πραγµατικής και συντάξιµης δηµόσιας υπηρεσίας. Σηµειώνουµε ότι σύµφωνα 

µε την ΥΑ Φ.353.1./324/105657/∆1/16-10-2002 άρθ.19 παρ.6 οι ∆ιευθυντές 

Εκπαίδευσης εκδίδουν τις διαπιστωτικές πράξεις απόλυσης λόγω 35ετίας ή 

ορίου ηλικίας των εκπαιδευτικών των δηµοσίων, των ιδιωτικών και ισότιµων 

ξένων σχολείων. Επίσης σύµφωνα µε την ίδια ΥΑ στο άρθ.18 παρ.10 ορίζεται 

ότι οι ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης, εκδίδουν τις πράξεις απόλυσης των 

προσωρινών αναπληρωτών. Σύµφωνα µε το άρθ.17 παρ.3 του Ν.1566/85, η 

απόλυση των προσωρινών αναπληρωτών γίνεται αυτοδικαίως µε τη λήξη του 

διδακτικού έτους και χωρίς καµµιά αποζηµίωση. 

ε. ακαταλληλότητα κατά το άρθρο 95 του ΥΚ 

Πρόκειται για την παραποµπή µη προακτέου υπαλλήλου, ο οποίος 

παραπέµπεται σε υπηρεσιακό συµβούλιο και κρίνεται ακατάλληλος. Κατά της 

απόφασης αυτής επιτρέπεται ένσταση στο δευτεροβάθµιο υπηρεσιακό 

συµβούλιο. 

2.10 ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

Στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς καθώς και στους εκπαιδευτικούς των 

ιδιωτικών σχολείων των αναγνωρισµένων ως ισότιµων, εφαρµόζονται οι 

διατάξεις του Ν. 682/77 «Περί Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως 
και Σχολικών Οικοτροφείων». 

Να σηµειωθεί, ότι κανένας ιδιωτικός εκπαιδευτικός µε οποιαδήποτε σχέση, 

δεν απολύεται, παρά µόνο µε απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου. 

Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις α) κατάργησης σχολείων, β) τάξεων και 

τµηµάτων τάξεων, πλήν των απολύσεων των διδασκόντων, όταν είναι και 

ιδιοκτήτες σχολείων και γ) για συµπλήρωση του 70 ου έτους της ηλικίας. 
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2.11 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

1) ΑΙΤΗΣΗ                                                        ΠΡΟΣ 

Του/της………….                                          Το …..Γραφείο Α/θµιας Εκ/σης 

∆ασκάλου/ας του …../θέσιου                        Οδός…..αριθµός……ΤΚ……. 

∆ηµ. Σχολείου                                               Πόλη……..Νοµός…….. 

Ταχ. ∆/νση……… 

Τηλ………………                                          Υποβάλλω την παραίτησή µου  

                                                                      από την υπηρεσία,και παρακαλώ 

ΘΕΜΑ: «Αίτηση παραίτησης»                       για τις από µέρους σας ενέργειες. 

                                                                       Μετά τιµής 

Πόλη – Ηµεροµηνία                                       Ο αιτών/Η αιτούσα 

 

 

 

 

 

 

2) ΑΙΤΗΣΗ                                        ΠΡΟΣ 

Του/της……………                       Το……Γραφείο Α/θµιας Εκπ/σης 

δασκάλου/ας του                           Οδός……Αριθ….ΤΚ….Πόλη…. 

……./θέσιου ∆ηµ.                          Νοµός…… 

Σχολείου. 

Ταχ. ∆/νση……..                            Μετά την από….αίτησή µου για 

Τηλ………                                      παραίτηση από την υπηρεσία για 

                                                       συνταξιοδότηση, επανέρχοµαι  

ΘΕΜΑ: «Παραίτηση για                  και σήµερα……..µε δεύτερη αίτηση 

συνταξιοδότηση»                            για το ίδιο θέµα και επισηµαίνω, ότι 

                                                       η απόφασή µου είναι οριστική και  

Πόλη-Ηµεροµηνία                           αµετάκλητη. 

                                                        Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. 

                                                        Μετά τιµής 

                                                        Ο αιτών/Η αιτούσα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
    3.1 -  Έννοια Πειθαρχικού ∆ικαίου 

Ο εκπαιδευτικός, όπως και κάθε δηµόσιος υπάλληλος, έχει εκτός από 

δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων 

αυτών υπάρχει πειθαρχική ευθύνη, η οποία απορρέει από την ιδιαίτερη σχέση 

που τον συνδέει µε την Πολιτεία. Η ευθύνη αυτή είναι κυρίως διοικητική και 

δεν έχει σχέση, µε την ποινική ή την αστική. 

Το δηµοσιοϋπαλληλικό δίκαιο προβλέπει, επίσης, ένα σύστηµα ειδικών 

κυρώσεων, καθώς και τη διαδικασία επιβολής τους, ώστε να εξασφαλίζεται η 

τήρηση των καθηκόντων και υποχρεώσεων, µε απώτερο σκοπό τη 

διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος και την τήρηση της ευταξίας. Το 
σύνολο των κανόνων αυτών αποτελεί το Πειθαρχικό ∆ίκαιο και 
διακρίνονται: 1) σε κανόνες που καθορίζουν τα πειθαρχικά αδικήµατα 
και τις πειθαρχικές ποινές και 2) σε κανόνες που καθορίζουν τα όργανα 
και τη διαδικασία επιβολής των πειθαρχικών ποινών. 

 
Με το νέο Υπαλληλικό Κώδικα, Ν. 3528/07, καθορίζονται οι διατάξεις, που 

αφορούν το πειθαρχικό δίκαιο των ∆.Υ., και κατ’ επέκταση και των 

εκπαιδευτικών ως ∆ηµοσίων υπαλλήλων. 

 

3.2 - Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί και το πειθαρχικό δίκαιο 
Ο πειθαρχικός έλεγχος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, δηµόσιας και ιδιωτικής, διέπεται από ένα 

σύνολο γενικών και ειδικών διατάξεων, που απορρέουν τόσο, από τις 

διατάξεις: α) του Ν. 3528/07, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων 

Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆», β) του Π.∆. 

429/87 (Α΄192), γ) του Ν. 1566/85 «∆οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας 

και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης», του οποίου η διάταξη του άρθ. 16, περ. 

στ΄, παρ.3 ορίζει ότι: «κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις για το 

πειθαρχικό δίκαιο των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου», όσον και από τις διατάξεις 
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που αναφέρονται στο Π.∆. 47/2006 «Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής 

δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης» (Α΄48), του οποίου το άρθρο 1, ορίζει ότι «….. οι διατάξεις του 

παρόντος εφαρµόζονται και……ι) στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας 

και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, δηµόσιας και ιδιωτικής, στους οποίους 

περιλαµβάνονται και οι υπηρετούντες στη δηµόσια εκπαίδευση µε σχέση 

εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και οι προσωρινοί αναπληρωτές και 

ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί» 

 

Β. -  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 
3.3 -  Πειθαρχικά παραπτώµατα - Βασικές αρχές-  
Ορισµός πειθαρχικού παραπτώµατος 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 106, του Ν. 3528/07 προσδιορίζεται η έννοια του 

πειθαρχικού παραπτώµατος και ορίζονται τα εξής: 

1.  Πειθαρχικό παράπτωµα αποτελεί κάθε παράβαση υπαλληλικού 
καθήκοντος που συντελείται µε υπαίτια πράξη ή παράλειψη και 
µπορεί να καταλογισθεί στον υπάλληλο. 

2.  Το υπαλληλικό καθήκον προσδιορίζεται: α)από τις υποχρεώσεις, που  οι 

κείµενες διατάξεις, οι εγκύκλιες οδηγίες και οι διαταγές επιβάλλουν στον 

υπάλληλο, και β) από την όλη διαγωγή του  υπαλλήλου εντός και εκτός της 

υπηρεσίας58. 

3.  Το υπαλληλικό καθήκον, κατά την προηγούµενη παράγραφο, σε καµία 

περίπτωση δεν επιβάλλει στον υπάλληλο πράξη  ή παράλειψη, που να 

αντίκειται προδήλως προς τις διατάξεις του Συντάγµατος και των νόµων. 

 

Ερµηνευτικά σχόλια 
Από τα παραπάνω συνάγονται  τα εξής:  

1. Μεταξύ της έννοιας του πειθαρχικού παραπτώµατος και της έννοιας 

του υπαλληλικού καθήκοντος υφίσταται στενή σχέση. 

2. Το υπαλληλικό καθήκον δε νοείται εκτός της αρχής της νοµιµότητας 

γιατί «δύναται να προσδιοριστεί και δι’ εγκυκλίων, διαταγών κ.λ.π., υπό 

την προϋπόθεση ότι αυτές δεν αντίκεινται κατά το περιεχόµενο στις 

ρυθµίσεις άλλων διατάξεων και δη κανόνων ανωτέρας βαθµίδας, βάσει 
                                                 
58 Βλέπε: άρθρο 106, παρ.2, Ν.3528/07. 
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των οποίων επιβάλλονται υποχρεώσεις ή αναγνωρίζονται δικαιώµατα 

στο δηµόσιο υπάλληλο» ( ΣτΕ 3134/1980, 3731/1981)59. 

3.  Προκειµένου να στοιχειοθετηθεί παράπτωµα σε βάρος υπαλλήλου 

είναι απαραίτητο να αποδειχτεί αντικειµενικά ότι ο υπάλληλος µε 

συγκεκριµένες πράξεις ή παραλείψεις προέβη στην παράβαση του 

υπαλληλικού καθήκοντος και να συντρέχει, επιπλέον, και το 

υποκειµενικό στοιχείο της υπαιτιότητας, η οποία εµφανίζεται µε δύο 

µορφές, ως δόλος και ως αµέλεια.  

 

3.4 - Πειθαρχικά Παραπτώµατα κατά το Ν. 3528/07 
Οι δηµόσιοι υπάλληλοι και κατ’ επέκταση και οι εκπαιδευτικοί, έχει 

παρατηρηθεί, ότι υποπίπτουν, κάποιες φορές, σε παραπτώµατα, πράξεις ή 

παραλείψεις, οι οποίες αντίκεινται στην όλη δεοντολογία του χρηστού 

υπαλλήλου, µε αποτέλεσµα να στοιχειοθετούνται σε βάρος τους πειθαρχικά 

παραπτώµατα, για τα οποία διώκονται και ενίοτε µε πολύ δυσάρεστες 

συνέπειες για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.  

Το άρθρο 107 του Ν. 3528/07 προβλέπει τα εξής, σχετικά µε τα 
πειθαρχικά παραπτώµατα των ∆. Υ.: 
1. Πειθαρχικά παραπτώµατα αποτελούν ιδίως: 
α) Πράξεις µε τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του      

     Συντάγµατος ή έλλειψη αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη ∆ηµοκρατία. 

 β) Η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς  

     ποινικούς νόµους 

γ) Η παράβαση της αρχής της αµεροληψίας. 

δ) Η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων. 

ε) Η άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας. 

στ) Η αµέλεια, καθώς και η ατελής ή µη έγκαιρη εκπλήρωση του καθήκοντος. 

ζ)   Η παράβαση της υποχρέωσης εχεµύθειας, µε την επιφύλαξη των      

 διατάξεων του άρθρου 2660 του παρόντος.  

η) Η άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταµένης αρχής που γίνεται 

δηµοσίως, γραπτώς ή προφορικώς, µε σκόπιµη χρήση εν γνώσει εκδήλως 

ανακριβών στοιχείων ή µε χαρακτηριστικά απρεπείς εκφράσεις. 
                                                 
59 Βλέπε: Τάχου, Α. Ι. & Συµεωνίδη, Ι.Λ. (2004). Ερµηνεία Υπαλληλικού Κώδικα. Σελ. 969. 2η έκδοση.  Αθήνα-

Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα. 
60

 Η υποχρέωση εχεµύθειας δεν αντιτάσσεται στις περιπτώσεις που προβλέπεται δικαίωµα των πολιτών να 

λαµβάνουν γνώση των διοικητικών εγγράφων (άρθρο 26, παρ.2, Ν.3528/07). 
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θ) Η άσκηση εργασίας ή έργου µε αµοιβή χωρίς προηγούµενη άδεια της 

υπηρεσίας. 

ι) Η αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης για ιατρική εξέταση. 

ια) Η αδικαιολόγητη µη έγκαιρη σύνταξη ή η σύνταξη µεροληπτικής έκθεσης 

αξιολόγησης. 

ιβ) Η ανάρµοστη συµπεριφορά προς τους πολίτες,  η αδικαιολόγητη µη 

εξυπηρέτησή τους και η µη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. 

ιγ) Η αδικαιολόγητη µη έγκαιρη απάντηση σε αναφορές πολιτών. 

ιδ) Η αδικαιολόγητη προτίµηση νεότερων υποθέσεων µε παραµέληση 

παλαιοτέρων. 

ιε) Η άµεση ή µέσω τρίτου προσώπου συµµετοχή σε δηµοπρασία την οποία 

ενεργεί επιτροπή, µέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή η αρχή στην οποία 

αυτός ανήκει. 

ιστ) Η χρησιµοποίηση της δηµοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που 

κατέχει ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του, για 

εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων  του ίδιου ή τρίτων προσώπων. 

ιζ) Η  αποδοχή οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλλάγµατος για το χειρισµό 

υπόθεσης από τον υπάλληλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 

ιη) Η χρησιµοποίηση τρίτων προσώπων για την απόκτηση υπηρεσιακής 

εύνοιας ή την πρόκληση ή µαταίωση διαταγής της υπηρεσίας. 

ιθ) Η σύναψη στενών κοινωνικών σχέσεων µε πρόσωπα των οποίων 

ουσιώδη συµφέροντα εξαρτώνται από τον τρόπο αντιµετώπισης θεµάτων 

της αρµοδιότητας του υπαλλήλου. 

κ) Η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκατάλειψη ή η παράνοµη χρήση 

πράγµατος το οποίο ανήκει στην υπηρεσία. 

κα) Η παράλειψη δίωξης και τιµωρίας πειθαρχικού παραπτώµατος, µε την 

επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 261 του άρθρου    110 του παρόντος . 

κβ) Η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες. 

κγ) Η άρνηση σύµπραξης, συνεργασίας και χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων 

κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από τον Γενικό 

Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και τα ιδιαίτερα Σώµατα και Υπηρεσίες 

Επιθεώρησης και Ελέγχου. 

                                                 
61 Αν το πειθαρχικό όργανο αποφασίσει να µην ασκήσει δίωξη, υποχρεούται να ενηµερώσει, µε αιτιολογική έκθεσή    

  του, τον αµέσως ανώτερο Πειθαρχικώς Προϊστάµενο. 
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2. ∆ιατάξεις62 που ορίζουν ειδικά πειθαρχικά παραπτώµατα 
διατηρούνται σε ισχύ. 
Ερµηνευτικά σχόλια 
Από τα παραπάνω συνάγονται τα εξής: 

α) Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη  πειθαρχικού 
παραπτώµατος είναι η διαπίστωση «παράβασης του υπαλληλικού 
καθήκοντος» και ότι, ως τέτοια θεωρείται κάθε παράβαση των γενικών η 

ιδιαίτερων καθηκόντων του υπαλλήλου, που επιβάλλονται από το νόµο ή τη 

διοικητική πράξη ή απορρέουν από την ιδιότητά του ως δηµοσίου υπαλλήλου. 

Ο υπαλληλικός κώδικας καθιέρωσε νοµοθετικά τις αρχές αυτές και προέβη, 

αφενός µεν, στον καθορισµό της έννοιας του πειθαρχικού παραπτώµατος και 

του υπαλληλικού καθήκοντος και αφετέρου, σε µία ενδεικτική απαρίθµηση των 

πειθαρχικών παραπτωµάτων.   

β) Τα ανωτέρω πειθαρχικά παραπτώµατα ορίζονται ως ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά. Είναι δηλαδή δυνατόν να χαρακτηρισθεί ως τέτοιο και κάθε 

άλλη πράξη ή παράλειψη, η οποία δεν προβλέπεται ρητά από το νόµο ως 

πειθαρχικό παράπτωµα63. 

γ) Η πειθαρχική ευθύνη είναι ατοµική και ουδέποτε µπορεί να νοηθεί ως 
συλλογική.  

Επιπρόσθετα παραθέτουµε κάποια συνήθη πειθαρχικά παραπτώµατα 

που υποπίπτουν οι εκπαιδευτικοί και έχουν απασχολήσει κατά καιρούς τα 

πειθαρχικά όργανα: α) η παράβαση καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα ή 

άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους, β) η αδικαιολόγητη αποχή από την 

εκτέλεση των καθηκόντων, γ) η άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας, 

δ) η αµέλεια, καθώς και η ατελής ή µη έγκυρη εκπλήρωση του καθήκοντος, ε) 
η άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊστάµενης αρχής, δηµοσίως, 

γραπτώς ή προφορικώς, σκόπιµα και µε χρήση ανακριβών στοιχείων ή µε 

χαρακτηριστικά απρεπείς εκφράσεις, στ) η άσκηση εργασίας ή έργου µε 

αµοιβή, χωρίς προηγούµενη άδεια της υπηρεσίας και ζ) η αδικαιολόγητη 

άρνηση προσέλευσης για ιατρική εξέταση, ενώπιον της υγειονοµικής 

επιτροπής. 

                                                 
62 Βλέπε παράρτηµα. 
63 Με το άρθρο 107, του Ν. 3528/07 και µε τη φράση «αποτελούν ιδίως» παρέχεται η δυνατότητα στον πειθαρχικό   

    δικαστή να περιβάλει µε «νοµικό ένδυµα» µία πράξη ή παράλειψη µε βάση τα πραγµατικά περιστατικά και να την     

    υπαγάγει στη ανάλογη διάταξη αυτού.   
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Έχει παρατηρηθεί επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί υποπίπτουν, πολλές 

φορές, σε πειθαρχικά παραπτώµατα είτε από άγνοια ή ανεπάρκεια, είτε από 

έλλειψη της απαιτούµενης προσοχής. Όµως, ούτε, άγνοια νόµου 

δικαιολογείται, ούτε υπερβολικές εκτιµήσεις συγχωρούνται. Κάθε 

εκπαιδευτικός, οφείλει να γνωρίζει ότι, όλοι τον παρακολουθούν, όλοι τον 

κρίνουν και οι µαθητές του, αυτόν έχουν ως υπόδειγµα. Κατά συνέπεια, 

πρέπει, να είναι περισσότερο, από κάθε άλλον δηµόσιο υπάλληλο, 

προσεκτικός στα λόγια, στη συµπεριφορά και στις ενέργειές του. Να 

αποφεύγει πράξεις, που είναι δυνατόν να παρεξηγηθούν από τους άλλους και 

να προκαλέσουν προβλήµατα στον ίδιο, την υπηρεσία και την οικογένειά του. 

Γι’ αυτό θεωρείται αδιανόητο, το να µην είναι συνεπής στα καθήκοντά του, να 

µην εφαρµόζει το σχολικό πρόγραµµα, να ασκεί κριτική στους προϊσταµένους 

του, µε λόγια ή πράξεις, µε σκοπό να τους βλάψει ηθικά και κοινωνικά, να µην 

προσέρχεται για εξέταση στην αρµόδια υγειονοµική επιτροπή, να δηµιουργεί 

προβλήµατα στη λειτουργία του σχολείου, µε την αδιαφορία και την έλλειψη 

συνεργασίας µε τους συναδέλφους του, τους προϊσταµένους του και τους 

γονείς των µαθητών του, να χειροδικεί επί των µαθητών του, να χρησιµοποιεί 

τις σωµατικές ποινές ως «παιδαγωγικό» µέσο, να χρησιµοποιεί απρεπείς 

εκφράσεις και κακόβουλα κοσµητικά επίθετα σε βάρος των µαθητών να τους 

ειρωνεύεται και γενικά να γίνεται πρόξενος σχολίων και σκανδάλων µε τη 

συµπεριφορά του.  

Όλα τα παραπάνω εµπίπτουν στις διατάξεις του υπαλληλικού 
κώδικα και αποτελούν πειθαρχικά παραπτώµατα.  

 
3.5 Περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωµάτων εκπ/κών 

λειτουργών 
Παραθέτουµε κατωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ, στις οποίες αναφέρονται 

περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωµάτων:  

 Προϊστάµενος υπηρεσίας, που τιµώρησε υφισταµένη του µε 

την ποινή της έγγραφης επίπληξης, χωρίς να την καλέσει σε απολογία, 

διέπραξε το παράπτωµα της παράβασης του υπαλληλικού καθήκοντος 

(ΣτΕ 437/87) (περ. στ΄, παρ.1, άρθρο 107 του Υ.Κ). 

 Καθηγητής, ο οποίος αρραβωνιάστηκε µαθήτρια, την εξέθεσε 

και την εγκατέλειψε προκαλώντας σκάνδαλο, υπέπεσε στο πειθαρχικό 
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αδίκηµα της εκτός υπηρεσίας ανάξιας διαγωγής (ΣτΕ 2769/85) (περ. ιβ΄, 

παρ.1, άρθρο 107 του Υ.Κ). 

 Η συµπεριφορά καθηγητή, ο οποίος εφέρετο ανάρµοστα, µε 

απρεπείς ύβρεις και χειρονοµίες, προς τις µαθήτριες, µέσα στην αίθουσα 

διδασκαλίας, συνιστά αναξιοπρεπή διαγωγή εντός της υπηρεσίας (ΣτΕ 

3463/75) (περ. ιβ΄, παρ.1, άρθρο 107 του Υ.Κ). 

 Η απουσία καθηγητή από εξεταστικό κέντρο, στο οποίο είχε 

οριστεί ως επιτηρητής, συνιστά παράπτωµα αδικαιολόγητης αποχής από 

την εκτέλεση των καθηκόντων του (ΣτΕ 4188/84) (περ. δ΄, παρ.1, άρθρο 

107 του Υ.Κ). 

 Η διατύπωση της γνώµης από δηµόσιο υπάλληλο, µε ύφος 
οξύ και εριστικό και µε µορφή αντιδικίας προς την Προϊσταµένη του Αρχή 

και κατά τρόπο που µαρτυρεί έλλειψη του προσήκοντος προς Αυτήν 

σεβασµού, αποτελεί ανεπίτρεπτη κριτική, που στοιχειοθετεί το σχετικό 

αδίκηµα της αναξιοπρεπούς συµπεριφοράς (ΣτΕ 31/86) (περ. η΄, παρ.1, 

άρθρο 107 του Υ.Κ). 

 Οι προσβλητικές και υβριστικές φράσεις καθηγήτριας, κατά 

του ∆/ντή του Λυκείου και της ∆/ντριας του Γυµνασίου, συνιστούν το 

αδίκηµα της µη προσήκουσας συµπεριφοράς προς τους προϊσταµένους 

της (ΣτΕ 3035/84) (περ. η΄, παρ.1, άρθρο 107 του Υ.Κ). 

 Η µη συµµόρφωση καθηγητή Λυκείου σε απόφαση του 

ΠΥΣ∆Ε να µη διδάξει σε φροντιστήριο, συνιστά το πειθαρχικό αδίκηµα της 

παράβασης υπηρεσιακής διαταγής (ΣτΕ 1559/85) (περ. ε΄, παρ.1, άρθρο 

107 του Υ.Κ). 

 Η ανάθεση, από καθηγητή Γυµνασίου, στους µαθητές της 

τάξης του, τη διόρθωση των ανά δίµηνο γραπτών πρόχειρων 

διαγωνισµάτων συµµαθητών τους, συνιστά το παράπτωµα της ατελούς 

εκπλήρωσης του υπαλληλικού καθήκοντος. (ΣτΕ 3134/70) (περ. στ΄, 

παρ.1, άρθρο 107 του Υ.Κ). 

 Η παρακολούθηση και ο σχολιασµός επίδειξης εργοχείρων 

υπαλλήλου κατά την ώρα της εργασίας, αποτελεί παράβαση του 

υπαλληλικού καθήκοντος (ΣτΕ 1104/89) (περ. δ΄, παρ.1, άρθρο 107 του  

Υ.Κ). 
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 Η µη έγκαιρη δήλωση της µεταβολής των περιουσιακών 
στοιχείων του υπαλλήλου, αποτελεί παράβαση του υπαλληλικού 

καθήκοντος (ΣτΕ 488/90) (περ. β΄, παρ.1, άρθρο 107 του Υ.Κ). 

 Η από καθηγητή:  
α) χρησιµοποίηση ανοικείων και απρεπών εκφράσεων κατά της ηθικής 

υπόστασης των µαθητριών και ιδιαίτερα µιας εξ’ αυτών, 

β) παρακολούθηση εκδυοµένων µαθητριών κατά το µάθηµα της Φυσικής 

Αγωγής, 

γ) ανοχή του να λέγονται κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων, από τους µαθητές 

ανέκδοτα ανεπίτρεπτου ηθικού περιεχοµένου, 

δ) χρησιµοποίηση λίαν απρεπών εκφράσεων δια το Θείον κατά τη διάρκεια 

συζήτησης µε µαθητές, 

ε) εκφράσεις σε βάρος άλλων καθηγητών του σχολείου κατά τη διάρκεια των 

µαθηµάτων, αποτελούν πειθαρχικά παραπτώµατα ανάξιας διαγωγής 

υπαλλήλου εντός και εκτός υπηρεσίας (ΣτΕ 1137/82) (περ. η΄ και ιβ΄, παρ.1, 

άρθρο 107 του Υ.Κ). 

 Η απουσία δασκάλου από εορτή του σχολείου συνιστά επίσης 

πειθαρχικό παράπτωµα (ΣτΕ 2769/85) (περ. δ΄, παρ.1, άρθρο 107 του  

Υ.Κ). 

 Η αποχώρηση του εκπαιδευτικού και κάθε δηµοσίου 

υπαλλήλου από την υπηρεσία του, πριν από την αποδοχή της παραίτησής 

του, συνιστά το πειθαρχικό παράπτωµα της αδικαιολόγητης αποχής από 

τα καθήκοντά του (ΣτΕ 2429/78) (περ. δ΄, παρ.1, άρθρο 107 του Υ.Κ). 

 Η παράδοση ιδιαιτέρων µαθηµάτων σε µαθητές µε αµοιβή 

από καθηγητή, καθώς και η διδασκαλία σε ιδιωτικό σχολείο, χωρίς άδεια 

της υπηρεσίας, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα (ΣτΕ 3208/81 και ΣτΕ 

572/84) (περ. β΄ και θ΄, παρ.1, άρθρο 107 του Υ.Κ). 

 Εκπαιδευτικός δηµοτικού σχολείου, υπέπεσε στο πειθαρχικό 

παράπτωµα της ατελούς εκπλήρωσης του υπαλληλικού καθήκοντος διότι, 

ενώ είχε φροντίσει εγκαίρως για τη διοργάνωση της εκδροµής 

µισθώνοντας επαρκή αριθµό λεωφορείων και προετοιµάζοντας σχετικά 

τους µαθητές, παρέλειψε, όµως, να ενεργήσει εγκαίρως και για τη 

χορήγηση της αναγκαίας, κατά το νόµο, έγκρισης από τον αρµόδιο 

προϊστάµενό του (ΣτΕ 2245/97) (περ. στ΄, παρ.1, άρθρο 107 του Υ.Κ). 
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 Η άρνηση των εκπαιδευτικών της δηµόσιας εκπαίδευσης να 

εκτελέσουν είτε όλες, είτε κάποιες από τις υπηρεσίες που έχουν άµεση 

σχέση µε το εκπαιδευτικό τους έργο και στις οποίες τους υποχρεώνει ο 

νόµος, πέρα από τα κύρια διδακτικά τους καθήκοντα, αποτελεί αυθαίρετη 

παράβαση του υπαλληλικού καθήκοντος και αδικαιολόγητη άρνηση 

εκτέλεσης υπηρεσίας. (ΝΣΚ 907/85) (περ. β΄ και ε΄, παρ.1, άρθρο 107 του 

Υ.Κ). 

 Η αδικαιολόγητη άρνηση εµφάνισης δασκάλου για ιατρική 
εξέταση από την υγειονοµική επιτροπή, καίτοι εγγράφως είχε ενηµερωθεί 

από την αρµόδια υπηρεσία και µάλιστα επί αποδείξει, αποτελεί, επίσης, 

πειθαρχικό παράπτωµα (ΣτΕ 1028/81) (περ. ι΄, παρ.1, άρθρο 107 του 

Υ.Κ). 

 ∆άσκαλος, ο οποίος χρησιµοποιώντας τη υπαλληλική του 

ιδιότητα µετέβαινε σε σπίτια µαθητών του, για επίδειξη µαγειρικών σκευών, 

τα οποία αντιπροσώπευε η σύζυγος του, υπέπεσε στο πειθαρχικό 

παράπτωµα της εξυπηρέτησης ιδιωτικών συµφερόντων του υπαλλήλου 

(ΣτΕ 4109/83) (περ. ιστ΄, παρ.1, άρθρο 107 του Υ.Κ). 

 Καθηγητής, ο οποίος υπέγραψε, ως εκπρόσωπος του Λυκείου, 

χωρίς προσυνεννόηση µε τον Λυκειάρχη, έγγραφο προς τον στρατιωτικό 

διοικητή και οργάνωσε αυθαιρέτως χοροεσπερίδα για την οικονοµική 

ενίσχυση πολυήµερης εκπαιδευτικής εκδροµής των µαθητών, υπέπεσε 

στο πειθαρχικό παράπτωµα της αναρµόδιας παρέµβασης υπέρ τρίτου 

(ΣτΕ 1559/85) (περ. ιστ΄, παρ.1, άρθρο 107 του Υ.Κ). 

 Η διευκόλυνση από καθηγήτρια προς µαθήτρια, µε σκοπό να 

αντιγράψει αυτή από το γραπτό άλλης µαθήτριας, µε συνέπεια να 

προκληθεί θόρυβος στο σχολείο και στην τοπική κοινωνία, συνιστά 

πειθαρχικό παράπτωµα της αναρµόδιας παρέµβασης υπέρ ή κατά τρίτου 

προσώπου (ΣτΕ 3146/70) (περ. ιστ΄, παρ.1, άρθρο 107 του Υ.Κ). 

 Καθηγητής ο οποίος απουσίασε από την υπηρεσία του επί 

οκτώ (8) εργάσιµες µέρες, ισχυριζόµενος 1) ότι τις τέσσερις (4) πρώτες 

µέρες της απουσίας του, είχε απεργία το ΚΤΕΛ και ότι την ίδια περίοδο 

είχε το ιδιωτικό του αυτοκίνητο για επισκευή στο συνεργείο, 2) ότι στις δύο 

(2) επόµενες µέρες επικρατούσαν δυσµενείς καιρικές συνθήκες και δεν 

είχε αντιολισθητικές αλυσίδες και 3) ότι τις υπόλοιπες δύο (2) ηµέρες ήταν 

άρρωστος, υπέπεσε στο πειθαρχικό αδίκηµα της αδικαιολόγητης αποχής 
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από την εκτέλεση των καθηκόντων του, διότι οι δύο πρώτοι ισχυρισµοί του 

και αν ακόµη είναι αληθείς, δεν δικαιολογούν την αποχή του από την 

εκτέλεση των καθηκόντων του, ο δε τρίτος, διότι η γνωµάτευση του ιδιώτη 

γιατρού, που υπέβαλε, ήταν µεταχρονολογηµένη και προσκοµίστηκε όταν 

είχε ήδη εγερθεί η εναντίον του πειθαρχική δίωξη (ΣτΕ 2563/85) (περ. δ΄, 

παρ.1, άρθρο 107 του Υ.Κ). 

 ∆άσκαλος, υπέπεσε στα πειθαρχικά παραπτώµατα της ατελούς 

εκπλήρωσης καθήκοντος και της µη προσήκουσας συµπεριφοράς προς 

προϊστάµενό του, καθόσον στο ∆ηµ. Σχολείο, στο οποίο υπηρετούσε, είχε 

δηµιουργηθεί κατάσταση µη αρµονικής συνεργασίας µετά των 

συναδέλφων του, ιδίως µε τη ∆/ντρια, µε αποτέλεσµα, αφενός µεν, αυτός 

να µην εκτελεί πάντοτε κανονικά τα καθήκοντά του όταν είχε εφηµερία, 

αφετέρου δε, µία φορά να συµπεριφερθεί απρεπώς προς τη διευθύντρια 

του σχολείου, παρουσία κηδεµόνα µαθήτριας (ΣτΕ 1019/85) (περ. στ΄ και 

η΄, παρ.1, άρθρο 107 του Υ.Κ). 

 Η κατ’ επανάληψη αναχώρηση καθηγητή από το κιγκλίδωµα 

του περιβόλου του Λυκείου και η σύνταξη, χάριν αστεϊσµού, σηµειώµατος 

αισχρού περιεχοµένου, συνιστούν το πειθαρχικό παράπτωµα της εν 

υπηρεσία και εκτός αυτής ανάξιας διαγωγής (ΣτΕ 1550/84) (περ. β΄, 

παρ.1, άρθρο 107 του Υ.Κ) και 

 Η αποστολή αναφοράς καθηγητή Λυκείου, προς τον 

Υπουργό Παιδείας, στρεφόµενος κατά της Λυκειάρχου του, 

χρησιµοποιώντας ανοικείους εκφράσεις γι’ αυτήν (αντιδηµοκράτης, πνέει 

µε όλους τους ανέµους, ολετήρας για µια παιδεία δηµοκρατική), 

δηµιουργώντας δε και επεισόδιο σε βάρος της, ενώπιον και άλλων 

συναδέλφων του, συνιστά το πειθαρχικό παράπτωµα της µη 

προσήκουσας συµπεριφοράς προς προϊστάµενο (ΣτΕ 4449/86) (περ. η΄, 

παρ.1, άρθρο 107 του Υ.Κ). 

∆ιαπίστωση-παρατήρηση 
Από όλα τα αναφερόµενα γίνεται αντιληπτό ότι, κάθε ∆ηµόσιος 

Υπάλληλος και ιδιαίτερα και ο εκπαιδευτικός, οφείλει να συµπεριφέρεται µέσα 

σε ένα πλαίσιο αρχών και κανόνων, προκειµένου να µην υποπίπτει σε 

σφάλµατα και παραλείψεις, οι οποίες και τον ίδιο βλάπτουν, αλλά και την 

ευρύτερη κοινωνία προκαλούν. 
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Το έργο του εκπαιδευτικού λειτουργού είναι ιερό και η κοινωνία µας, 

δικαίως, απαιτεί και θέλει τη συµπεριφορά του, εντός και εκτός υπηρεσίας, να 

είναι άψογη και να αποτελεί παράδειγµα «προς µίµηση» και όχι προς 

αποφυγή. Και τούτο γιατί και οι γονείς και η πολιτεία εµπιστεύονται σε αυτόν 

ό,τι πολυτιµότερο έχουν τα παιδιά τους, τα οποία, επίσης, βλέπουν στο 

πρόσωπό του το ιδανικό,  ηθικό, γνωστικό και γενικά το απόλυτο πρότυπο. 

Κάθε, εποµένως, παρεκτροπή του εκπαιδευτικού, πέρα από το 

αναφερόµενο πλαίσιο αρχών και κανόνων, κλονίζει το κύρος και το γόητρο 

της εκπαιδευτικής κοινότητας και καταστρέφει την εικόνα του µέσα στην ψυχή 

του µαθητή και δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του ρόλου και τις 

προσδοκίες της κοινωνίας.  

 

3.6- ∆ίωξη Πειθαρχικών Παραπτωµάτων 
Σχετικά µε τη δίωξη των πειθαρχικών παραπτωµάτων των δηµοσίων 

υπαλλήλων, οι διατάξεις του άρθρου 110, του υπαλληλικού κώδικα (Ν. 

3528/07) προβλέπουν τα εξής:  

1. Η δίωξη και η τιµωρία πειθαρχικών παραπτωµάτων αποτελεί 

καθήκον των πειθαρχικών οργάνων. Η παράβαση του καθήκοντος αυτού 

συνιστά το κατά την περ. κα’ της παρ. 1 του άρθρου 107 του παρόντος 

πειθαρχικό παράπτωµα. 

2. Κατ’ εξαίρεση, για παραπτώµατα που θα επέσυραν την ποινή 

της έγγραφης επίπληξης, η δίωξη απόκειται στη διακριτική εξουσία των 

πειθαρχικών οργάνων, τα οποία λαµβάνουν υπόψη, αφενός, το συµφέρον 

της υπηρεσίας και αφετέρου, τις συνθήκες διάπραξής τους και την 

υπηρεσιακή γενικώς διαγωγή του υπαλλήλου. Αν το πειθαρχικό όργανο 

αποφασίσει να µην ασκήσει δίωξη, υποχρεούται να ενηµερώσει, µε 

αιτιολογηµένη έκθεσή του, τον αµέσως ανώτερο πειθαρχικώς 

προϊστάµενο. 

3. ∆εν επιτρέπεται δεύτερη δίωξη για το ίδιο πειθαρχικό 
παράπτωµα64. 

                                                 
64

 Αν κατά το προηγούµενο έτος της διάπραξης του παραπτώµατος, ο εκπ/κός είχε τιµωρηθεί για το ίδιο αδίκηµα, µε 

ποινή ανώτερη του προστίµου αποδοχών ενός (1) µηνός, τότε µπορεί να του επιβληθεί και η ποινή της οριστικής 

παύσης. (παρ.3, άρθρο 109 του Ν. 3528/07). 
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4. Η βαθµολογική ή µισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου δεν 

αίρει το πειθαρχικώς κολάσιµο παραπτώµατος που διαπράχθηκε πριν από 

την εξέλιξη αυτή. 

5. Πράξεις, που έχουν τελεστεί από υπάλληλο, κατά τη διάρκεια 

προγενέστερης υπηρεσίας του σε δηµόσια υπηρεσία, οργανισµό τοπικής 

αυτοδιοίκησης ή άλλο νοµικό πρόσωπο του δηµόσιου τοµέα, τιµωρούνται 

πειθαρχικά, εάν υπάγονται σε µία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 του 

άρθρου 109 του παρόντος και δεν έχει παρέλθει ο χρόνος παραγραφής 

τους.  

Ερµηνευτικά σχόλια: 
Από τα παραπάνω αναφερόµενα προκύπτουν τα εξής:  

1. Η δίωξη και η τιµωρία του πειθαρχικού παραπτώµατος 
εκπαιδευτικού είναι από το νόµο υποχρεωτική για τον πειθαρχικό 
δικαστή. 

2. Για παραπτώµατα που δικαιολογούν την ποινή της έγγραφης 

επίπληξης, η πειθαρχική δίωξη απόκειται στη «διακριτική εξουσία» του 

αρµόδιου οργάνου. Πρόκειται δηλαδή για άσκηση αρµοδιότητας 
διακριτικής ευχέρειας, η οποία προσδιορίζεται: α) από το συµφέρον 
της υπηρεσίας, β) τις συνθήκες διάπραξης και γ) την υπηρεσιακή 
διαγωγή του εκπαιδευτικού εντός και εκτός υπηρεσίας65. Τα αρµόδια 

πειθαρχικά όργανα επιλαµβάνονται της πειθαρχικής δίωξης αυτεπάγγελτα, 

χωρίς να απαιτείται καταγγελία ή έγκληση ή µήνυση από άλλον δηµόσιο 

υπάλληλο ή ιδιώτη για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης (ΣτΕ 953/60). 

Σε περίπτωση, όµως, που ο πειθαρχικός προϊστάµενος αποφασίσει να 

µην ασκήσει δίωξη, πρέπει, µε αιτιολογηµένη έκθεσή του να ενηµερώσει 

τον αµέσως ανώτερο πειθαρχικώς προϊστάµενο. 

3. Για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωµα δεν επιτρέπεται δεύτερη 
δίωξη. Όµως, επιτρέπεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η επανάληψη της 

πειθαρχικής δίωξης, αν εκδοθεί αµετάκλητη ποινική καταδικαστική 

απόφαση ή της πειθαρχικής δίκης, αν εκδοθεί αθωωτική απόφαση, µε 

ορισµένες προϋποθέσεις. 

                                                 
65

 Βλέπε: Τάχου, Α. Ι. & Συµεωνίδη, Ι.Λ. (2004). Ερµηνεία Υπαλληλικού Κώδικα. Σελ. 1044. 2η έκδοση.  Αθήνα-

Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα. 
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4. Η εξέλιξη του υπαλλήλου-βαθµολογική ή µισθολογική δεν αίρει το 

πειθαρχικώς «κολάσιµο» για παράπτωµα που ο υπάλληλος έχει διαπράξει 

σε προγενέστερο χρόνο. 

5. Για να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη κατά υπαλλήλου, πρέπει, απαραίτητα, 

να υφίσταται υπηρεσιακή και πειθαρχική σχέση µεταξύ του πειθαρχικού 

οργάνου και του διωκόµενου υπαλλήλου. ∆εν µπορεί δηλαδή ο 
προϊστάµενος εκπαίδευσης του Νοµού Κοζάνης να ασκήσει 
πειθαρχική δίωξη κατά εκπαιδευτικού που υπηρετεί στο Νοµό 
Σερρών.  

6. Σύµφωνα µε την επικρατούσα αρχή του δηµοσιοϋπαλληλικού δικαίου, 

η πειθαρχική δίωξη και τιµωρία του υπαλλήλου, αποβλέπει, κυρίως, στην 

εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος. Λαµβάνεται, όµως, πρόνοια και 

για την προστασία του αληθούς συµφέροντος του υπαλλήλου, το οποίο 

επιτυγχάνεται µε τη συµµόρφωσή του στους νόµους και τις εγκυκλίους 

διαταγές της υπηρεσίας του. Άλλωστε, «το πειθαρχικό δίκαιο, δεν 

αποβλέπει να κάνει τον υπάλληλο χρηστό πολίτη, αλλά πειθαρχηµένο και 

χρηστό υπάλληλο». Γι’ αυτό και αποσκοπεί, κυρίως, στην αποκατάσταση 

της υπηρεσιακής ευταξίας.  

Έτσι, η άποψη που διατυπώνει ο θιγείς ιδιώτης, για τη συµπεριφορά 

υπαλλήλου, η οποία πρέπει να κρίνεται µόνο µε βάση τα αντικειµενικά 

υπηρεσιακά κριτήρια, δεν ασκεί καµία επίδραση ούτε στο κύρος της 

πειθαρχικής διαδικασίας, ούτε στην επιβληθείσα πειθαρχική ποινή. 

Κατά συνέπεια, και αν ακόµη υπάρχει δήλωση του παθόντος ότι, δεν 

επιθυµεί την πειθαρχική δίωξη του υπαλλήλου, η δήλωση αυτή παραµένει 

χωρίς σηµασία και δεν επηρεάζει την όλη πειθαρχική διαδικασία (ΣτΕ 

1940/90).  

 

3.7 - Σχέση πειθαρχικού παραπτώµατος και ποινής 
Είναι δεδοµένο και αναλύεται, άλλωστε, και από τις διατάξεις του 

υπαλληλικού κώδικα (Ν. 3528/07) ότι, µεταξύ του πειθαρχικού παραπτώµατος 

και συνεπεία αυτού της επιβαλλόµενης πειθαρχικής ποινής, υπάρχει 

παράλληλη σχέση. Έτσι, µετά, την ολοκλήρωση κάθε πειθαρχικής 

διαδικασίας, αν µεν δεν διαπιστωθεί ύπαρξη πειθαρχικού παραπτώµατος και 

κατά συνέπεια παράβαση του υπαλληλικού καθήκοντος, τότε η όλη υπόθεση 

τίθεται στο αρχείο. Αν  όµως διαπιστωθεί το αντίθετο, δηλαδή η ύπαρξη 
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πειθαρχικού παραπτώµατος και κατά συνέπεια και παράβαση του 

υπαλληλικού καθήκοντος, τότε το πειθαρχικό όργανο επιβάλλει την 

προσήκουσα ποινή, ανάλογα µε το µέγεθος και τη φύση της παράβασης 

(Αρχή της Αναλογικότητας). Το άρθρο 111, του  Ν. 3528/07, προβλέπει και 

ορίζει τα εξής, σχετικά  µε την υφιστάµενη σχέση, µεταξύ πειθαρχικού 

παραπτώµατος και πειθαρχικής ποινής.  

1. Για κάθε πειθαρχικό παράπτωµα επιβάλλεται µία µόνο 
πειθαρχική ποινή. Σε κάθε υπάλληλο µε την ίδια πειθαρχική 
απόφαση επιβάλλεται µία µόνο ποινή. 

2. Αν το πειθαρχικό όργανο επιλαµβάνεται για περισσότερα πειθαρχικά 

παραπτώµατα, µε την πειθαρχική απόφαση επιβάλλεται µία µόνο ποινή σε 

κάθε υπάλληλο. Κατά την επιµέτρηση της ποινής αυτής, λαµβάνεται 

υπόψη ο αριθµός και η βαρύτητα όλων των παραπτωµάτων. 

3. Κατά την επιµέτρηση των πειθαρχικών ποινών λαµβάνονται υπόψη οι 

κανόνες και οι αρχές των περιπτώσεων β’, γ’, ε’, ζ’ και η’ της παραγράφου 

2, του άρθρου 108, του παρόντος. Η υποτροπή αποτελεί ιδιαιτέρως 

επιβαρυντική περίπτωση για την επιµέτρηση της ποινής. 

 

Ερµηνευτικά σχόλια 
1. Στην πρώτη παράγραφο του ανωτέρου άρθρου, διαπιστώνει κανείς 

δύο στοιχεία: α) Για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωµα, µία µόνο ποινή 

επιβάλλεται και β) µε την ίδια πειθαρχική απόφαση µία, επίσης, ποινή 

επιβάλλεται αποκλειστικά. Εποµένως, αποκλείεται, η επιβολή δεύτερης 

ποινής, για παράπτωµα, για το οποίο τιµωρήθηκε, ήδη, ο υπάλληλος. 

Άλλωστε ο υπαλληλικός κώδικας ορίζει ότι, κανείς δε διώκεται για δεύτερη 

φορά, για το ίδιο πειθαρχικό αδίκηµα, και ότι, εξαιτίας του αυτού 

πειθαρχικού αδικήµατος επιβάλλεται µία µόνο ποινή. Χαρακτηριστική είναι 

η περίπτωση δηµοτικού υπαλλήλου, ο οποίος τιµωρήθηκε µε την ποινή 

της οριστικής παύσης, µε το αιτιολογικό ότι, υπέπεσε στο πειθαρχικό 

παράπτωµα της αδικαιολόγητης απουσίας από την εκτέλεση των 

καθηκόντων του, για χρονικό διάστηµα περισσότερο των τριάντα (30) 

ηµερών και συγκεκριµένα για χρονικό διάστηµα εβδοµήντα µιας (71) 

ηµερών. Όµως, ο ανωτέρω υπάλληλος, είχε τιµωρηθεί από την υπηρεσία 

του και του είχε επιβληθεί η ποινή του προστίµου, για αδικαιολόγητη 

απουσία από την εκτέλεση των καθηκόντων του, για το χρονικό διάστηµα 
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των πρώτων εξήντα τριών (63) ηµερών, και κατά συνέπεια, σύµφωνα µε 

το άρθρο 172, ξ1 του Ν. 1188/81, κατά το οποίο «ουδείς διώκεται εκ 

δευτέρου για το αυτό πειθαρχικό αδίκηµα», δεν έπρεπε να του επιβληθεί 

και δεύτερη ποινή για το ίδιο χρονικό διάστηµα, αλλά µόνο για το 

υπόλοιπο των εβδοµήντα µιας (71) ηµερών, δηλαδή για το χρονικό 

διάστηµα των οκτώ (8) ηµερών, ως αδικαιολόγητη απουσία από την 

εκτέλεση των καθηκόντων. Έτσι η ανωτέρω προσβαλλόµενη πράξη 

θεωρήθηκε ως µη νόµιµη και το δικαστήριο του επέβαλε την ποινή του 

προστίµου, ίσου µε τις αποδοχές τριών (3) µηνών, για το υπόλοιπο 

χρονικό διάστηµα των οκτώ (8) ηµερών και µε το σκεπτικό, ότι είχε 

επανειληµµένα υποπέσει στο ίδιο παράπτωµα, ήτοι, της αδικαιολόγητης 

απουσίας από την εκτέλεση καθηκόντων του (ΣτΕ 262/1999).  

2. Προκειµένου για συνεκδίκαση πολλών πειθαρχικών παραπτωµάτων 

του ιδίου υπαλλήλου, επιβάλλεται, κατ’ ουσία µία συνολική ποινή, µε την 

προϋπόθεση ότι, έχει ληφθεί υπόψη ο αριθµός και η βαρύτητα όλων των 

παραπτωµάτων. 

3. Ο πειθαρχικός δικαστής έχει τη διακριτική ευχέρεια στην επιµέτρηση 

της ποινής και συνεπώς ως προς το είδος της ποινής. Είναι, όµως, 

υποχρεωµένος να λάβει υπόψη του τις αρχές και τους κανόνες που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3, του ανωτέρου άρθρου. «Τα κριτήρια 

αυτά δικαιολογούν την αξιολόγηση ων περιπτώσεων, άλλοτε ως 

ελαφρυντικών και άλλοτε ως επιβαρυντικών, όπως π.χ τέλεση του 

πειθαρχικού  παραπτώµατος καθ’ υποτροπή, ή κατ’ εξακολούθηση ή το 

βεβαρηµένο παρελθόν του υπαλλήλου». 

 

3.8 - Παραγραφή Πειθαρχικών Παραπτωµάτων 
Τα πειθαρχικά παραπτώµατα των δηµοσίων υπαλλήλων και κατ’ 

επέκταση και των εκπαιδευτικών, µετά την παρέλευση του προβλεπόµενου 

χρόνου από τις διατάξεις του Ν 3528/07, παραγράφονται. Για να µη συµβεί 

αυτό, τα πειθαρχικά όργανα, οφείλουν, άµεσα, να επιλαµβάνονται των 

πειθαρχικών υποθέσεων, προκειµένου η όλη πειθαρχική διαδικασία να 

ολοκληρώνεται, µέσα στον καθοριζόµενο χρόνο, και να αποδίδεται έτσι και η 

επιβαλλόµενη δικαιοσύνη. «Η βραδύτητα των κινήσεων, οι αναβολές και 

συνακόλουθα οι παραγραφές, έχουν ως πρώτο θύµα την αξιοπιστία της 

πειθαρχικής διαδικασίας και ως δεύτερο τη βλάβη του υπηρεσιακού 
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συµφέροντος». Το άρθρο 112, του Ν 3528/07 προβλέπει και ορίζει τα εξής, 

σχετικά µε την παραγραφή των πειθαρχικών παραπτωµάτων.  

1.  Τα πειθαρχικά παραπτώµατα παραγράφονται µετά δύο (2) έτη από 
την ηµέρα που διαπράχθηκαν. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα της 
παραγράφου 2 του άρθρου 109 του παρόντος παραγράφονται µετά 
πέντε (5) έτη. 

2.  Πειθαρχικό παράπτωµα το οποίο αποτελεί και ποινικό αδίκηµα δεν 

παραγράφεται πριν παραγραφεί το ποινικό αδίκηµα. Για τα παραπτώµατα 

αυτά οι πράξεις της ποινικής διαδικασίας διακόπτουν την παραγραφή του 

πειθαρχικού παραπτώµατος. 

3.  Η κλήση σε απολογία ή η παραποµπή στο υπηρεσιακό συµβούλιο 

διακόπτουν την παραγραφή. Στις περιπτώσεις αυτές ο συνολικός χρόνος 

παραγραφής, µέχρι την έκδοση της πρωτοβάθµιας πειθαρχικής απόφασης 

δεν µπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη και προκειµένου για τα 

παραπτώµατα της παρ. 2 του άρθρου 109 του παρόντος, τα επτά (7) έτη. 

4.  Η παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώµατος διακόπτεται, επίσης, από 

την τέλεση νέου πειθαρχικού παραπτώµατος, το οποίο αποσκοπεί στην 

απόκρυψη ή την παρεµπόδιση της πειθαρχικής δίωξης του πρώτου. Στην 

περίπτωση αυτή το πρώτο παράπτωµα παραγράφεται όταν παραγραφεί 

το δεύτερο, εφόσον η παραγραφή του δεύτερου συντελείται σε χρόνο 

µεταγενέστερο της παραγραφής του πρώτου. 

5.  ∆εν παραγράφεται το πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο εκδόθηκε 

πειθαρχική απόφαση, που επιβάλλει πειθαρχική ποινή σε πρώτο βαθµό.  

Σχόλια και παρατηρήσεις 
1.  Τα πειθαρχικά παραπτώµατα, παραγράφονται µετά διετίαν ή πενταετίαν 

από την ηµέρα που διαπράχθηκαν, ανάλογα µε την περίπτωση. 

2.  Εφόσον, το πειθαρχικό παράπτωµα αποτελεί και ποινικό αδίκηµα, τότε δεν 

παραγράφεται, αν δεν παρέλθει και ο απαιτούµενος χρόνος παραγραφής, 

που ορίζεται από τις ποινικές διατάξεις. 

3.  Με την παράγραφο (3), του ανωτέρου άρθρου, ορίζεται ότι, η παραγραφή 

του πειθαρχικού παραπτώµατος διακόπτεται µε την κλήση σε απολογία ή 

την παραποµπή της υπόθεσης στο υπηρεσιακό συµβούλιο. Στις 

περιπτώσεις αυτές ο συνολικός χρόνος της παραγραφής δεν µπορεί να 

υπερβεί, µέχρι την έκδοση της καταγνωστικής απόφασης, την τριετία και 
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προκειµένου για τα πειθαρχικά παραπτώµατα του άρθρου 109, 

παράγραφος 2, την επταετία. 

4. Η παραγραφή διακόπτεται, επίσης, από την τέλεση νέου πειθαρχικού 

παραπτώµατος, µε σκοπό την απόκρυψη ή την παρεµπόδιση της σχετικής 

δίωξης. 

5.  Η παράγραφος (5), του ανωτέρου άρθρου, αναφέρεται στη µη παραγραφή 

του πειθαρχικού παραπτώµατος, µέσω απόφασης, η οποία αφορά ποινή 

σε «πρώτο βαθµό», ώστε να αποτραπεί η παραγραφή, εφόσον, µπορεί να 

κριθεί από ανώτερο πειθαρχικώς όργανο.- 

6.  Η άτυπη συλλογή στοιχείων, πληροφοριών ή ενδείξεων, καθώς και 
οποιαδήποτε άλλη προπαρασκευαστική ή προδικαστική ενέργεια, 
που δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις της δίωξης, δεν 
συνεπάγεται τη διακοπή της παραγραφής του πειθαρχικού 
παραπτώµατος. 

7.  Τέλος µε την θεσπισθείσα γενική παραγραφή των πειθαρχικών 

παραπτωµάτων προέκυψε η υποχρέωση των Πειθαρχικών Συµβουλίων 

να προσδιορίζουν επακριβώς το χρόνο, κατά τον οποίο διεπράχθη το 

αδίκηµα γιατί, έτσι µόνον είναι δυνατός ο έλεγχος για το αν αυτό, υπόκειται 

ή όχι σε παραγραφή (ΣτΕ 575, 968/58). 

 

3.9 - Λήξη Πειθαρχικής Ευθύνης 
Από τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα (Ν. 3528/07), προβλέπεται 

ότι, πειθαρχική ευθύνη, για παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος, υπάρχει για 

κάποιον, που έχει την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου. Από τη στιγµή, 
όµως, που κάποιος απώλεσε την ιδιότητα αυτή, παύει να έχει και 
πειθαρχική ευθύνη.  

Με το άρθρο 113, του Ν. 3528/07, καθορίζονται τα εξής σχετικά µε τη 

λήξη της πειθαρχικής ευθύνης: 

«Ο υπάλληλος ο οποίος απώλεσε την υπαλληλική ιδιότητα, µε 

οποιονδήποτε τρόπο δεν διώκεται πειθαρχικώς, η πειθαρχική, όµως, 

διαδικασία, η οποία, τυχόν έχει αρχίσει, συνεχίζεται και µετά τη λύση της 

υπαλληλικής σχέσης, µε εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου. Η τυχόν 

καταδικαστική απόφαση που εκδίδεται στην περίπτωση αυτή παραµένει 

ανεκτέλεστη».  
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Παρατηρήσεις - σχόλια: 
1. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο παραπάνω άρθρο, η 

πειθαρχική ευθύνη λήγει µε την αποβολή της ιδιότητας του 
υπαλλήλου, για οποιοδήποτε λόγο. Η πειθαρχική διαδικασία, όµως, 

που τυχόν είχε αρχίσει, συνεχίζεται και µετά τη λύση της υπαλληλικής 

σχέσης, µε εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου. Η τυχόν δε 

καταδικαστική απόφαση, που εκδίδεται µετά τη λύση της υπαλληλικής 

σχέσης, παραµένει ανεκτέλεστη, γιατί ο εν λόγος υπάλληλος έχει χάσει 

πλέον τη ιδιότητά του και κατά συνέπεια είναι άνευ ουσιαστικού 

αντικειµένου. 

2. Συµπερασµατικά, η πειθαρχική δίωξη προϋποθέτει ότι, ο 
διωκόµενος έχει την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου. Σε καµία 

περίπτωση δεν επιτρέπεται η έγερση πειθαρχικής αγωγής εναντίον 

κάποιου, µετά την αποβολή από αυτόν της ιδιότητας αυτής (ΣτΕ 717/76, 

2330/74, 873/70). 

 

3.10 - Αυτοτέλεια κολασίµου του πειθαρχικού παραπτώµατος 
Με το άρθρο 115, του Ν. 3528/07, προβλέπονται τα εξής, σχετικά µε 

την αυτοτέλεια του κολασίµου του πειθαρχικού παραπτώµατος. 

1.  Σε περίπτωση αποκατάστασης, απονοµής χάριτος ή άρσης µε 

οποιονδήποτε άλλον τρόπο του κολασίµου ή µεταβολής των συνεπειών 

της ποινικής καταδίκης, δεν αίρεται το πειθαρχικώς κολάσιµο της 

πράξης. 

2. Σε περίπτωση άρσης των συνεπειών της ποινικής καταδίκης, κατά το 

άρθρο 47 του Συντάγµατος, αίρεται και το πειθαρχικώς  κολάσιµο της 

πράξης.  

Παρατηρήσεις: 
1.  Με την παράγραφο 1, του ανωτέρου άρθρου, επιβεβαιώνεται η 

αυτοτέλεια της πειθαρχικής ευθύνης από την ποινική και 

2.  Με την παράγραφο 2 επίσης του ανωτέρου άρθρου αποσαφηνίζεται ότι, 

µόνο, σε περίπτωση άρσης των συνεπειών της ποινικής καταδίκης κατά 

το άρθρο 47 του Συντάγµατος, αίρεται και το πειθαρχικώς κολάσιµο της 

πράξης. 
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3.11 - Εφαρµογή κανόνων και αρχών του ποινικού δικαίου, στο 
πειθαρχικό δίκαιο των δηµοσίων υπαλλήλων 

Στο πειθαρχικό δίκαιο των δηµοσίων υπαλλήλων και κατ’ επέκταση και 

των εκπαιδευτικών, έχουν εφαρµογή βασικές διατάξεις και αρχές του ποινικού 

νόµου, µε την προϋπόθεση ότι δεν αντίκεινται στις διατάξεις του υπαλληλικού 

κώδικα και συνάδουν µε τη φύση και το σκοπό της όλης πειθαρχικής 

διαδικασίας. 

Έτσι µε το άρθρο 108, του Ν 3528/07, προβλέπονται τα εξής σχετικά µε την 

εφαρµογή των κανόνων και αρχών του ποινικού δικαίου:   

1. Κανόνες και αρχές του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονοµίας 

εφαρµόζονται ανάλογα και στο πειθαρχικό δίκαιο, εφόσον δεν 

αντίκεινται στις ρυθµίσεις του παρόντος και συνάδουν µε τη φύση και 

το σκοπό της πειθαρχικής διαδικασίας και 

2. Εφαρµόζονται ιδίως οι κανόνες και οι αρχές που αφορούν: 

α) στους λόγους αποκλεισµού της υπαιτιότητας και της ικανότητας 

προς καταλογισµό, 

β) στις ελαφρυντικές ή επιβαρυντικές περιστάσεις για την 

επιµέτρηση της πειθαρχικής ποινής, 

γ) στην έµπρακτη µετάνοια, 

δ) στο δικαίωµα σιγής του πειθαρχικώς διωκόµενου, 

ε) στην πραγµατική και νοµική πλάνη, 

στ) στο τεκµήριο της αθωότητας του πειθαρχικώς διωκοµένου, 

ζ) στην επιείκεια υπέρ του πειθαρχικώς διωκοµένου, 

η) στην προστασία των δικαιολογηµένων συµφερόντων ως λόγο 

που αίρει τον πειθαρχικό χαρακτήρα δυσµενών κρίσεων, 

εκφράσεων και εκδηλώσεων, εκτός εάν συνιστούν το πειθαρχικό 

παράπτωµα της χαρακτηριστικώς ανάρµοστης συµπεριφοράς. 

Σχόλια και παρατηρήσεις 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω και εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις της 

παραγράφου 1, του άρθρου αυτού, τότε: µπορούν να εφαρµοσθούν και στο 
πειθαρχικό δίκαιο των δηµοσίων υπαλλήλων τόσο οι κανόνες, όσο και 
οι αρχές του ποινικού δικαίου, όπως: 

1. Οι διατάξεις για τον ορισµό της έννοιας της υπαιτιότητας, δηλαδή 

του δόλου και της αµέλειας. 
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2. Οι διατάξεις για: α) τις ελαφρυντικές περιπτώσεις, ως λόγου 

επιβολής µικρότερης πειθαρχικής ποινής, όπως: η προηγούµενη καλή 

συµπεριφορά του υπαλλήλου, το νεαρό της ηλικίας, οι συνθήκες κάτω 

από τις οποίες βρισκόταν ο υπάλληλος, το καλό ήθος και ο χαρακτήρας 

του, το λευκό του µητρώο, η ειλικρινής µετάνοια, κ.λ.π. και β) τις 
επιβαρυντικές περιπτώσεις, ως λόγου επιβολής µεγαλύτερης 

πειθαρχικής ποινής, όπως: η υποτροπή, η συρροή και η 

εξακολούθηση. 

3. Η έµπρακτη µετάνοια, µπορεί να εφαρµοσθεί και στο πειθαρχικό 

δίκαιο των υπαλλήλων και κατ’ επέκταση και των εκπαιδευτικών, ως 

λόγος µείωσης της ποινής, µε την προϋπόθεση ότι, είναι δυνατή η 

επανόρθωση του αποτελέσµατος της συµπεριφοράς του υπαλλήλου66. 

Η «ειλικρινής µετάνοια» του υπαλλήλου, µειώνει τη βαρύτητα στην 

επιβολή ποινής του πειθαρχικού παραπτώµατος (ΣτΕ 990/1996). 

4. Το δικαίωµα της σιωπής του διωκόµενου-κατηγορούµενου.  

5. Οι διατάξεις για την πραγµατική και την νοµική πλάνη, ώστε να 

κλονίζεται και να αµφισβητείται η θεµελίωση της ενοχής. 

6. Το τεκµήριο της αθωότητας του διωκόµενου-κατηγορούµενου. 

7. Η αρχή της επιείκειας υπέρ του πειθαρχικώς διωκόµενου και 

8. Οι διατάξεις για την προστασία των δικαιολογηµένων 
συµφερόντων ως λόγο, που αίρει τον πειθαρχικό χαρακτήρα 

δυσµενών καταστάσεων, εκτός και αν, η παράβαση συνιστά το 

πειθαρχικό παράπτωµα της «χαρακτηριστικώς ανάρµοστης 

συµπεριφοράς» του υπαλλήλου.  

9. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η αρχή του ποινικού δικαίου «εν αµφιβολία 

υπέρ του κατηγορούµενου» (in dubio pro reo) και κατά συνέπεια υπέρ 

του πειθαρχικά διωκόµενου εκπαιδευτικού. 

 

3.12. - Σχέση της πειθαρχικής διαδικασίας µε την ποινική δίκη 
Πολλές φορές, τα πειθαρχικά όργανα των εκπαιδευτικών καλούνται να 

αντιµετωπίσουν, όχι µόνο θέµατα ουσίας, αλλά και διαδικαστικής φύσης, γι’ 

αυτό και είναι υποχρεωµένα να ανατρέχουν σε πηγές, προκειµένου και 

σφάλµατα να αποφεύγουν και να καθίστανται άξιοι κριτές. Τέτοια θέµατα είναι 
                                                 
66 Βλέπε: Τάχου, Α. Ι. & Συµεωνίδη, Ι.Λ. (2004). Ερµηνεία Υπαλληλικού Κώδικα. Σελ. 1010. 2η έκδοση.  Αθήνα-

Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα. 
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και αυτά, που αφορούν την υφιστάµενη σχέση, µεταξύ της Πειθαρχικής 

διαδικασίας και της ποινικής δίκης, τα οποία προβλέπονται και καθορίζονται 

από τις διατάξεις του άρθρου 114, του υπαλληλικού κώδικα (Ν. 3528/07) και 

έχουν ως εξής: 

1. H πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την 
ποινική ή άλλη δίκη. 

2. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία. Το 

πειθαρχικό όργανο όµως µπορεί µε απόφασή του, η οποία είναι 

ελευθέρως ανακλητή, να διατάξει, για εξαιρετικούς λόγους, την 

αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας, η οποία δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αναστολή δεν επιτρέπεται σε περίπτωση 

που το πειθαρχικό παράπτωµα προκάλεσε δηµόσιο σκάνδαλο ή θίγει 

σοβαρά το κύρος της υπηρεσίας. 

3. Το πειθαρχικό όργανο δεσµεύεται από την κρίση που περιέχεται σε 

αµετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή σε αµετάκλητο 

απαλλακτικό βούλευµα, µόνο ως προς την ύπαρξη ή την ανυπαρξία 

πραγµατικών περιστατικών που στοιχειοθετούν την αντικειµενική 

υπόσταση πειθαρχικού παραπτώµατος. 

4. Αν µετά την έκδοση πειθαρχικής απόφασης µε την οποία 

απαλλάσσεται ο υπάλληλος ή επιβάλλεται ποινή κατώτερη από την 

οριστική παύση, εκδοθεί αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού 

δικαστηρίου µε την οποία διαπιστώνονται πραγµατικά περιστατικά που 

συνιστούν την αντικειµενική υπόσταση παραπτώµατος, το οποίο 

δικαιολογεί κατά το άρθρο 109, παράγραφος 2, την πειθαρχική ποινή 

της οριστικής παύσης, η πειθαρχική διαδικασία επαναλαµβάνεται µε τη 

διαδικασία του άρθρου 143 του παρόντος. Επίσης, επαναλαµβάνεται η 

πειθαρχική διαδικασία, αν µετά την έκδοση, καταδικαστικής 

πειθαρχικής απόφασης, µε την οποία επιβάλλεται οποιαδήποτε ποινή, 

εκδοθεί αµετάκλητη αθωωτική ποινική απόφαση ή αµετάκλητο 

απαλλακτικό βούλευµα για την πράξη ή την παράλειψη, για την οποία 

διώχθηκε πειθαρχικά ο υπάλληλος. 

5. Η επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας επιτρέπεται και όταν έχει 

εκδοθεί καταδικαστική πειθαρχική απόφαση, χωρίς να έχει ληφθεί 

υπόψη καταδικαστική ποινική απόφαση που προηγήθηκε. 
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6. Ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών έχει υποχρέωση να ανακοινώνει 

αµέσως στην προϊσταµένη αρχή του υπαλλήλου και στον Γενικό 

Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κάθε ποινική δίωξη που ασκείται κατ' 

αυτού. Στην ίδια αρχή ανακοινώνεται επίσης από τον αρµόδιο 

εισαγγελέα η απόφαση ή το βούλευµα µε το οποίο τερµατίζεται η 

δίωξη. Σε περίπτωση εγκλεισµού σε σωφρονιστικό κατάστηµα, ο 

διευθυντής φυλακών γνωστοποιεί τούτο, χωρίς καθυστέρηση, στην 

προϊσταµένη αρχή του υπαλλήλου. 

Σχόλια και παρατηρήσεις 
1. Στο πειθαρχικό δίκαιο των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, ισχύει ως γενική 

αρχή, αυτό που και οι διατάξεις της παραγράφου 1,του άρθρου 114, 

του Ν. 3528/07, προβλέπουν, ότι δηλαδή η πειθαρχική διαδικασία είναι 

αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική δίκη. 

2.  Η έκταση της ανεξαρτησίας της πειθαρχικής διαδικασίας από την 

ποινική δίκη, αναλύεται στην παράγραφο 2 του ανωτέρου άρθρου, του 

ίδιου νόµου. Έτσι γίνεται δεκτό ότι, εκκρεµής ποινική δίκη δεν 

αναστέλλει την έγερση, ούτε την πρόοδο της όλης πειθαρχικής 

διαδικασίας. 

3. Ο πειθαρχικός δικαστής δύναται, εφόσον κρίνει ότι υπάρχουν 

εξαιρετικοί λόγοι, να διατάξει την αναστολή της πειθαρχικής 

διαδικασίας. Η αναστολή αυτή δεν µπορεί να ξεπερνά το ένα (1) έτος. 

«Η θέσπιση των χρονικών προσδιορισµών, τόσο για την αναστολή, 

όσο και για την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας, αποτελούν 

εγγυήσεις προστασίας από αυθαίρετες κρίσεις, ενώ παράλληλα 

διασφαλίζεται η εσωτερική ευταξία στη δηµόσια υπηρεσία». Η 

απόφαση για αναστολή µπορεί να εκδοθεί είτε αυτεπάγγελτα από το 

πειθαρχικό όργανο, εφόσον αυτό λάβει γνώση των «εξαιρετικών 

λόγων» µέσω της υπηρεσίας, είτε µετά από αίτηση του διωκόµενου 

υπαλλήλου. 

4. ∆εν επιτρέπεται αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας, αν το 

πειθαρχικό παράπτωµα είναι τέτοιας έκτασης και φύσης, που 

προκάλεσε τη βλάβη της αξιοπρέπειας και του κύρους της υπηρεσίας 

5. Απαλλαγή ή αθώωση υπαλλήλου-εκπαιδευτικού από ποινικό 

δικαστήριο, δεν αποκλείει την πειθαρχική του δίωξη, αν ο πειθαρχικός 

δικαστής εκτιµήσει ως επαρκείς και σοβαρές τις προσκοµισθείσες 
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αποδείξεις για το ίδιο γεγονός, επί τη βάσει των οποίων, 

στοιχειοθετήθηκε το πειθαρχικό παράπτωµα, πολύ περισσότερο, 

µάλιστα, δεν αποτελεί νοµικό κώλυµα, για την επιβολή πειθαρχικής 

ποινής, η αθώωση υπαλλήλου από ποινικό δικαστήριο, λόγω 

αµφιβολιών. 

 

3.13. -  Πότε επαναλαµβάνεται η πειθαρχική διαδικασία 
1. Η πειθαρχική διαδικασία επαναλαµβάνεται, στην περίπτωση, κατά την 

οποία, µετά την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης, µε την οποία ο 

υπάλληλος απαλλάσσεται ή του έχει επιβληθεί ποινή µικροτέρα της 

οριστικής παύσης, εκδοθεί αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

ποινικού δικαστηρίου, µε την οποία διαπιστώνονται περιστατικά, που 

συνιστούν την αντικειµενική υπόσταση παραπτώµατος, το οποίο 

δικαιολογεί την ποινή της οριστικής παύσης, κατά το άρθρο 109, 

παράγραφος 2 του Ν. 3528/07. 

2. Η πειθαρχική διαδικασία, επίσης, επαναλαµβάνεται αν, µετά την 

έκδοση πειθαρχικής απόφασης, µε την οποία επεβλήθη στον 

υπάλληλο οποιαδήποτε ποινή, εκδοθεί αµετάκλητη αθωωτική 

απόφαση από ποινικό δικαστήριο, ή αµετάκλητο απαλλακτικό 

βούλευµα για την πράξη ή την παράλειψη που διώχθηκε πειθαρχικά ο 

υπάλληλος. 

3. Επιτρέπεται, επίσης, επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας, αν ο 

πειθαρχικός δικαστής έχει εκδώσει καταδικαστική απόφαση, χωρίς να 

έχει λάβει υπόψη του προηγηθείσα καταδικαστική απόφαση από 

ποινικό δικαστήριο, ενώ έγκαιρα, είχε λάβει πλήρη γνώση της 

απόφασης αυτής και όµως την αγνόησε.  

 

Γ.  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 
3.14. - Πειθαρχικές Ποινές κατά το Ν.3528/07 
1.  Στους δηµοσίους υπαλλήλους και κατ’ επέκταση και στους εκπ/κούς 

λειτουργούς, που υποπίπτουν σε πειθαρχικά παραπτώµατα, 

παραβαίνοντας το υπαλληλικό τους καθήκον, µετά την ολοκλήρωση της 

όλης πειθαρχικής διαδικασίας, από τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα, 

επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές, οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 

109 του Ν. 3528/2007 και είναι, κατά περίπτωση, οι εξής: 
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α) η έγγραφη επίπληξη, 

β) το πρόστιµο έως τις αποδοχές τριών (3) µηνών,  

γ) η στέρηση του δικαιώµατος για προαγωγή από ένα (1) έως πέντε (5)    

έτη,  

δ) ο υποβιβασµός κατά ένα βαθµό,  

ε) η προσωρινή παύση από τρεις (3) έως έξι (6) µήνες, µε πλήρη στέρηση 

των αποδοχών και  

στ) η οριστική παύση. 

2.  Η ποινή της οριστικής παύσης µπορεί να επιβληθεί µόνο για τα 
ακόλουθα παραπτώµατα: 
α) της άρνησης αναγνώρισης του Συντάγµατος ή της έλλειψης αφοσίωσης  

στην πατρίδα και τη δηµοκρατία, 

β) της παράβασης καθήκοντος, κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους 

ειδικούς νόµους,  

γ) της αποδοχής οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλλάγµατος για το 

χειρισµό υπόθεσης από υπάλληλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του,  

δ) της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής 

εντός ή εκτός υπηρεσίας,  

ε) της παραβίασης απορρήτων της υπηρεσίας κατά τις κείµενες διατάξεις,  

στ) της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών 

καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες συνεχώς ή πάνω 

από τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες σε διάστηµα ενός (1) έτους,  

ζ) της  εξαιρετικώς σοβαρής απείθειας,  

η) της άµεσης ή µέσω τρίτου προσώπου συµµετοχής σε δηµοπρασία την 

οποία διενεργεί η αρχή, στην οποία αυτός ανήκει ή επιτροπή, µέλος της 

οποίας είναι αυτός,  

θ) της εµµονής σε άρνηση προσέλευσης για εξέταση από υγειονοµική 

επιτροπή σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 56 του παρόντος. 

3. Η ποινή της οριστικής παύσης µπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο για 

οποιοδήποτε παράπτωµα αν:  

α) κατά την προηγούµενη της διάπραξής του διετία του είχαν επιβληθεί 

τρεις (3) τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές ανώτερες του προστίµου 

αποδοχών ενός (1) µηνός ή  

β) κατά το προηγούµενο της διάπραξής του έτος είχε τιµωρηθεί για το ίδιο 

αδίκηµα µε ποινή ανώτερη του προστίµου αποδοχών ενός (1) µηνός. 
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Ερµηνευτικά σχόλια – παρατηρήσεις 
1) Για την επιβολή οποιασδήποτε ποινής, συνεπώς και της πειθαρχικής, 

απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η απόδειξη του ότι έλαβε χώραν η 

κολάσιµη πράξη και ότι αυτή ετελέσθη από τον διωκόµενο. 

Συνεπώς, αν δεν διαπιστωθεί το πειθαρχικό παράπτωµα, η όποια 
επιβληθείσα ποινή είναι παράνοµος. 

2) Η επιβολή πειθαρχικής ποινής, η οποία δεν καθορίζεται ρητά από τον 

νόµο, είναι, επίσης, παράνοµη. Αυτό  γίνεται περισσότερο κατανοητό, αν 

ληφθεί υπόψη ότι, η ποινή π.χ. της οριστικής παύσης δεν επιβάλλεται για 

κάθε πειθαρχικό παράπτωµα του υπαλλήλου, αλλά µόνον για εκείνα, που 

προβλέπονται από τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 109, του Ν. 

3528/07. 

3) Κατά την επιµέτρηση της επιβλητέας ποινής, είναι απαραίτητο να 

λαµβάνονται υπόψη και οι ειδικότερες συνθήκες, που συνετέλεσαν στην 

τέλεση του αδικήµατος, ως επιβαρυντικά ή ελαφρυντικά στοιχεία. Έτσι, το 

Συµβούλιο της Επικρατείας, συνιστά ως επιβαρυντική αιτία το βεβαρηµένο 

παρελθόν του υπαλλήλου και ως ελαφρυντικά την εξαιρετική ποιότητά του, 

το καλόν ήθος, το χαρακτήρα του και το µη βεβαρηµένο µητρώο του. 

4) Η έγγραφη παρατήρηση δεν αποτελεί, κατά τον νόµο πειθαρχική 
ποινή  (ΣτΕ 2445/71). 

5) Η ποινή της επίπληξης επιβάλλεται για «ελαφρά» αδικήµατα, των 

οποίων η δίωξη και τιµωρία απόκειται στη διακριτική εξουσία των οικείων 

πειθαρχικών οργάνων, αφού, όµως, λάβουν υπόψη τους το συµφέρον της 

υπηρεσίας και την εν γένει διαγωγή του διωκόµενου υπαλλήλου. 

6) Η ποινή του προστίµου επιβάλλεται σε σοβαρότερες περιπτώσεις, που 

να δικαιολογούν την επιβολή της. Έτσι: 

• Νόµιµη και επαρκώς αιτιολογηµένη κρίθηκε η πειθαρχική 

απόφαση, µε την οποία επεβλήθη πρόστιµο ίσο µε το µισό των 

µηνιαίων αποδοχών, σε βάρος δασκάλου, ο οποίος «ερχόταν» σε 

συνεχείς προστριβές και διαπληκτισµούς µε τον προϊστάµενό του, 

πράγµα που έγινε αντιληπτό και σχολιαζόταν από τους µαθητές και 

τους γονείς. (ΣτΕ 458/70). 

• Αιτιολογηµένη κρίθηκε, επίσης, η επιβληθείσα ποινή του 

προστίµου ίσου µε τις αποδοχές τριών (3) ηµερών υπαλλήλου, ο 
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οποίος κατ’ επανάληψη υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωµα της 

βραδείας προσέλευσης στην υπηρεσία του. (ΣτΕ 2140/82). 

• «Η πειθαρχική απόφαση, η οποία επιβάλλει πρόστιµο, εκτελείται 

από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας, που εντέλλεται την πληρωµή των 

αποδοχών του υπαλλήλου. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση, τότε το 

πρόστιµο εισπράττεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα για την 

είσπραξη δηµοσίων εισόδων. Για την καταβολή βαρύνεται 

αποκλειστικά ο υπάλληλος που τιµωρήθηκε και όχι οι κληρονόµοι του. 

Το πρόστιµο υπολογίζεται στις αποδοχές, που λαµβάνει ο υπάλληλος, 

κατά το χρόνο έκδοσης της πρωτοβάθµιας πειθαρχικής απόφασης. 

Όταν, αυτό ορίζεται έως το 1/5 των αποδοχών του υπαλλήλου, τότε 

παρακρατείται εφάπαξ από τις αποδοχές του πρώτου µήνα, µετά την 

τελεσιδικία της απόφασης. Όταν είναι µεγαλύτερο, τότε παρακρατείται 

τµηµατικά κατά µήνα».  

7) Η ποινή στέρησης του δικαιώµατος για προαγωγή επιβάλλεται από τα 

αρµόδια πειθαρχικά όργανα για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώµατα. Έτσι: 

• Η πειθαρχική ποινή της στέρησης του δικαιώµατος για προαγωγή, επί 

πενταετίαν, υπαλλήλου που χρησιµοποίησε την υπαλληλική του ιδιότητα, 

για εξυπηρέτηση των συµφερόντων της συζύγου του, κρίθηκε σαν η 

προσήκουσα (ΣτΕ. 1376/61).   

Πρέπει επίσης, να σηµειωθεί ότι, εάν, ο τιµωρηθείς υπάλληλος µε την 

ποινή της στέρησης του δικαιώµατος για προαγωγή, δεν είχε αποκτήσει τα 

προς προαγωγή τυπικά προσόντα, κατά το χρόνο που του επεβλήθη η 

ανωτέρω ποινή, τότε, ο χρόνος διακοπής του προς προαγωγή δικαιώµατος, 

αρχίζει από το χρονικό σηµείο, που θα αποκτήσει το δικαίωµα αυτό. 

Αν, όµως, ο τιµωρηθείς υπάλληλος είχε αποκτήσει τα τυπικά για 

προαγωγή προσόντα, πριν από την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης, τότε 

η ποινή της διακοπής του προς προαγωγή δικαιώµατος του υπαλλήλου, 

αρχίζει από την έκδοση της απόφασης αυτής. 

8) Η ποινή του υποβιβασµού επιβάλλεται σε υπάλληλο για σοβαρότατα 

πειθαρχικά παραπτώµατα, όπως π.χ. ο συστηµατικός δανεισµός 

υπαλλήλου από συναδέλφους του, χωρίς ποτέ να επιστρέψει τα 

δανειζόµενα. Επίσης: 

• Το ενδιαφέρον καθηγητή Γυµνασίου προς µία µαθήτριά του, µε 

τρόπο που προκαλεί τα σχόλια των συµµαθητριών της (ιδιαίτερη 
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µεταχείριση µέσα στην τάξη, προσκλήσεις για να µεταβαίνει αυτή στο 

γραφείο του, τηλεφωνικές µαζί της συνδιαλέξεις και επισκέψεις αυτής, 

είτε µόνης είτε συνοδευόµενης από συµµαθήτριά της στην οικία του), 

συνιστά βαρύ πειθαρχικό παράπτωµα, ως πράξη, που µαρτυρά 

διαγωγή ασυµβίβαστη προς την ιδιότητά του, ως εκπαιδευτικού 

λειτουργού, για την οποία κρίθηκε αρµόζουσα η ποινή του 

υποβιβασµού (ΣτΕ 1322/70). 

9) Η ποινή της οριστικής παύσης σπάνια επιβάλλεται σε 
εκπαιδευτικούς, γιατί σπάνια, ευτυχώς, παρατηρούνται περιπτώσεις 
που να δικαιολογούν την επιβολή της. Άλλωστε πρέπει να τονιστεί 
ότι µόνο για τα παραπτώµατα που αναφέρονται περιοριστικά στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 109 του Ν. 3528/07 παρέχεται 
δυνητικά η ευχέρεια, από το νόµο ότι µπορεί  να επιβληθεί και όχι ότι 
επιβάλλεται η εσχάτη των πειθαρχικών ποινών67. 
Είναι η βαρύτερη και η αυστηρότερη των ποινών, γι’ αυτό, ορθά και ο 

υπαλληλικός κώδικας προβλέπει ειδικές περιπτώσεις για την επιβολής της. 

Η οριστική παύση, ήτοι η απόλυση του υπαλλήλου από την υπηρεσία, 

έχει σοβαρότατες επιπτώσεις και συνέπειες, τόσο στο ίδιο τον υπάλληλο, 

όσον και στην οικογένειά του και για το λόγο αυτό πρέπει, να αποφεύγεται 

κάθε πράξη ή ενέργεια, από µέρους κάθε υπαλλήλου και φυσικά 

εκπαιδευτικού, η οποία δυνατόν να οδηγήσει σε οδυνηρές και δραµατικές 

καταστάσεις. 

Παραθέτουµε κατωτέρω περιπτώσεις επιβολής της ποινής της 
οριστικής παύσης. 

• ∆ασκάλα, λόγω αδικαιολόγητης απουσίας  από τα καθήκοντα της 

πάνω από τριάντα (30) ηµέρες, επειδή, µετά την τοποθέτησή της σε 

σχολείο, δεν προσήλθε να αναλάβει υπηρεσία και όταν κλήθηκε να 

εκθέσει τους λόγους της µη εµφάνισής της, δεν προσκόµισε κανένα 

δικαιολογητικό για να αποδείξει τους ισχυρισµούς της, τιµωρήθηκε µε 

την ποινή της οριστικής παύσης (ΣτΕ 1558/85). 

• Καθηγητής Μαθηµατικών, επειδή, όπως αποδείχθηκε, έλαβε χρήµατα 

από πατέρα µαθητή του, για να τον βαθµολογήσει µε προβιβάσιµο 

βαθµό, καθώς και για να τον διευκολύνει στις γραπτές εξετάσεις του, 

                                                 
67 Βλέπε ενότητα 3.14 περίπτωση 2 και 3 του παρόντος. 
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και επειδή παρέδιδε ιδιαίτερα µαθήµατα στους µαθητές του µε αµοιβή, 

τιµωρήθηκε, για αναξιοπρεπή διαγωγή εντός της υπηρεσίας, µε την 

ποινή της οριστικής παύσης (ΣτΕ 1649/80). 

• Καθηγητής, τιµωρήθηκε µε την ποινή της οριστικής παύσης,                           

για αδικαιολόγητη αποχή από την υπηρεσία του, γιατί µετά τη λήξη της 

εκπαιδευτικής του αδείας και παρά τις εντολές των προϊσταµένων του,  

απείχε από τα καθήκοντα του για δεκαοκτώ (18) µήνες από τη λήξη της 

εκπαιδευτικής του άδειας. (ΣτΕ 1984/69). 

Πρέπει, επίσης, ν’ αναφερθεί ότι, σε περίπτωση οριστικής απόλυσης 

του υπαλλήλου από την υπηρεσία, λόγω πειθαρχικής παράβασης, χάνεται 

το δικαίωµα σύνταξης, όχι µόνον από τον ίδιο τον υπάλληλο, αλλά και από 

τη χήρα του.(ΕΣ ΟΛ 1808/91, ΕΣ 269/93). 

 

3.15.- ∆ιαγραφή των πειθαρχικών ποινών 
Οι πειθαρχικές ποινές, που επιβάλλονται στους δηµοσίους υπαλλήλους 

και κατ’ επέκταση και στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, συνεπεία των 

πειθαρχικών τους παραπτωµάτων, διαγράφονται µετά την παρέλευση του 

προβλεπόµενου χρόνου, από τις κείµενες διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα. 

 Έτσι, το άρθρο 145 του Ν. 3528/07, προβλέπει και καθορίζει τα εξής, 

σχετικά µε τη διαγραφή των πειθαρχικών ποινών. 

1. ∆ιαγράφονται αυτοδικαίως η ποινή της επίπληξης µετά τρία (3) έτη, του 

προστίµου µετά πέντε (5) έτη και οι λοιπές ποινές, εκτός από την ποινή 

της οριστικής παύσης, µετά δέκα (10) έτη, εφόσον κατά το αντίστοιχο 

χρονικό διάστηµα ο υπάλληλος δεν τιµωρήθηκε µε άλλη ποινή. Ο 

χρόνος της διαγραφής υπολογίζεται από την εκτέλεση της πειθαρχικής 

ποινής. 

2. Ο πειθαρχικός φάκελος ποινής που διαγράφεται, αφαιρείται από το 

προσωπικό µητρώο του υπαλλήλου, τίθεται στο αρχείο της υπηρεσίας 

και δεν επιτρέπεται εφεξής να αποτελεί στοιχείο κρίσης του.  

Σχόλια και παρατηρήσεις 
1. Οι διαγραφόµενες ποινές δεν λαµβάνονται πλέον υπόψη, για την κρίση 

του υπαλλήλου, αν κατά το διάστηµα των προβλεπόµενων ορίων της 

διαγραφής τους, δεν τιµωρήθηκε αυτός µε οποιαδήποτε άλλη ποινή. 

2. Μετά τη διαγραφή µιας πειθαρχικής ποινής, πρέπει να αφαιρούνται, 

από το οικείο προσωπικό µητρώο του υπαλλήλου όλα τα στοιχεία της, 
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ώστε να µην είναι δυνατός ο έµµεσος σχετικός επηρεασµός στο 

µέλλον, κατά τις εκάστοτε υπηρεσιακές του κρίσεις. 

3. Στην ανωτέρω διαγραφή υπόκεινται, µετά την παρέλευση του 
προβλεπόµενου χρόνου, όλες οι πειθαρχικές ποινές, πλην της 
οριστικής παύσης. 

4. Εάν, µετά τη διαγραφή µιας πειθαρχικής ποινής, αναφερθεί αυτή σε 

οποιαδήποτε πράξη κρίσης του υπαλλήλου, τότε η πράξη αυτή είναι 

από τον νόµο παράνοµη (ΣτΕ 472/91). 

5. Ο χρόνος διαγραφής µιας πειθαρχικής ποινής αρχίζει από την εκτέλεσή 

της. Αν, όµως, στο µεταξύ, ο υπάλληλος τιµωρηθεί εκ νέου, τότε ο 

υπολογισµός του χρόνου διαγραφής της πρώτης πειθαρχικής ποινής 

αρχίζει, εκ νέου, από την επιβολή της δεύτερης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ - 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

 

4.1   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το πειθαρχικό δίκαιο των δηµοσίων υπαλλήλων, διακρίνεται σε: α) 

Ουσιαστικό, που ασχολείται µε τη µελέτη των πειθαρχικών 
παραπτωµάτων και των πειθαρχικών ποινών, (που διεξοδικά έχουµε 

αναφερθεί στο κεφ.3, του παρόντος) και β) σε διαδικαστικό πειθαρχικό 
δίκαιο68, που περιλαµβάνει τα πειθαρχικά όργανα και τις δικαιοδοσίες 
τους, καθώς και την όλη πειθαρχική διαδικασία, η οποία ασχολείται µε την 

πειθαρχική δίωξη του υπαλλήλου – εκπ/κού , την παραποµπή του ενώπιον 

του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, την προκαταρκτική εξέταση, την Ένορκη 

διοικητική εξέταση (Ε.∆.Ε.), την πειθαρχική ανάκριση, την απολογία, την 

εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, την 

Πειθαρχική απόφαση, τα ένδικα µέσα και την εκτέλεση της απόφασης. 

 

4.2  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ 

Σχετικά µε την πειθαρχική εξουσία, που ασκούν τα πειθαρχικά όργανα 

στους δηµοσίους υπαλλήλους και κατ’ επέκταση και στους εκπ/κούς της 
Γενικής και Τεχνικής εκπ/σης,  δηµόσιας και ιδιωτικής, το άρθρο 116, του 

Ν 3528/07, προβλέπει τα εξής: 

 Πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους ασκούν: α) οι πειθαρχικώς 
προϊστάµενοί τους, β) το διοικητικό συµβούλιο νοµικού προσώπου 

δηµοσίου δικαίου, για τους υπαλλήλους του νοµικού προσώπου, γ) το 
υπηρεσιακό συµβούλιο του οικείου φορέα, δ) το υπηρεσιακό συµβούλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, για τις 

περιπτώσεις της παρ. 469, του άρθρου 117, του Ν 3528/07, ε) το 
∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο και στ) το Συµβούλιο της 

                                                 
68 Βλέπε Π. Πουλή: Εκπαιδευτικό δίκαιο και θεσµοί - Γ’ Έκδοση – σελ. 187. 
69 α) στους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. για ανάρµοστη συµπεριφορά  προς τους πολίτες, 
      αδικαιολόγητη µη εξυπηρέτησή τους… 
   β) στους υπαλλήλους των Κ.Ε.Π. για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα. 
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Επικρατείας, το ∆ιοικητικό Εφετείο και ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης. 

 

4.2.1. Οι πειθαρχικοί προϊστάµενοι των εκπαιδευτικών 
          Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

  Οι Εκπαιδευτικοί Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπ/σης οι οποίοι, µέσα από τις 

προβλεπόµενες διαδικασίες, αναλαµβάνουν καθήκοντα άσκησης ∆ιοίκησης 

(∆ιευθυντές Εκπαίδευσης, Προϊστάµενοι Γραφείων Εκπαίδευσης, ∆ιευθυντές 

Σχολείων, Υποδιευθυντές Σχολείων κ.λ.π.) είναι οι Πειθαρχικοί Προϊστάµενοι 

όλων των εκπαιδευτικών της δηµόσιας και ιδιωτικής Εκπ/σης και των εκπ/κών 

που εργάζονται στο δηµόσιο µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και 

υπηρετούν στην περιοχή ευθύνης τους. 
Για την αποτελεσµατικότερη και επιτυχέστερη άσκηση των καθηκόντων 

τους οι ανωτέρω Πειθαρχικοί Προϊστάµενοι οφείλουν να γνωρίζουν, 

τουλάχιστον, τις βασικές διατάξεις του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου. 

Το άρθρο 3, του Π.∆. 47/2006, «όργανα και διαδικασία πειθαρχικής 

δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπ/σης», ορίζει ότι, πειθαρχικοί προϊστάµενοι για το εκπαιδευτικό 
προσωπικό του άρθρου 1 είναι οι: 

α)    Ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων  

β) Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων  

γ)    Ο Ειδικός Γραµµατέας επί θεµάτων παιδείας οµογενών και 

διαπολιτισµικής εκπαίδευσης  

δ) Ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης. 

ε)     Ο ∆ιευθυντής πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

στ)  Ο Προϊστάµενος γραφείου πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης ή τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης. 

ζ)     Ο Προϊστάµενος του γραφείου φυσικής αγωγής. 

η)    Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης του εξωτερικού  

θ)    Ο Προϊστάµενος του Κ∆ΑΥ. 
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Πειθαρχικοί Προϊστάµενοι των Εκπ/κών 
Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπ/σης 

 
Υπουργός Εθνικής Παδείας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιφερειακός ∆/ντης Εκπ/σης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Παρατηρήσεις 
1. Τα πειθαρχικά όργανα των εκπ/κών λειτουργών της ∆ηµόσιας και 

Ιδιωτικής Εκπ/σης διακρίνονται σε: α) µονοµελή πχ. Υπουργός-Γενικός 

Γραµµατέας- Περιφερειακός ∆ιευθυντής- ∆ιευθυντής Εκπ/σης  κ.λ.π. και β) 
συλλογικά, όπως  είναι τα Υπηρεσιακά Συµβούλια. 

2.  Τα µονοµελή όργανα, σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν. 3528/07 

ονοµάζονται «Πειθαρχικώς Προϊστάµενοι». 
3.  Η λειτουργία των πειθαρχικών συµβουλίων  διέπεται από τους ίδιους 

κανόνες συγκρότησης και λειτουργίας, των υπηρεσιακών συµβουλίων, εκτός 

από την περίπτωση των δευτεροβάθµιων υπηρεσιακών συµβουλίων. 

 

4.2.2 Αρµοδιότητες των Πειθαρχικώς Προϊσταµένων 
Όλοι οι πειθαρχικοί προϊστάµενοι  του άρθρου 3, του Π.∆. 47/2006, 

που αναφέρθηκαν στην 4.2.1, µπορούν να επιβάλουν την πειθαρχική ποινή 

Υφυπουργός 
του ΥΠΕΠΘ 

Γεν. Γραµµατέας 
του ΥΠΕΠΘ 

Προϊστάµενος 
Γραφείου Εκπ/σης 

∆/ντής 
Β/θµιας Εκπ/σης 

Προϊστάµενος 
ΤΕΕ 

Προϊστάµενος Γρ. 
Φυσικής Αγωγής 

Προϊστάµενος 
Κ∆ΑΥ 

Συντονιστής Εκπ/σης 
Εξωτερικού 

Ειδ. Γραµµατέας  
του ΥΠΕΠΘ 

∆/ντής  
Α/θµιας Εκπ/σης 
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της επίπληξης, καθώς και την πειθαρχική ποινή του προστίµου µε τις εξής 

διακρίσεις70: 

α) Ο Υπουργός και ο Υφυπουργός µέχρι τις αποδοχές ενός (1) µηνός. 

β) Ο Γενικός Γραµµατέας και ο Ειδικός Γραµµατέας επί θεµάτων παιδείας 

οµογενών και  

     διαπολιτισµικής εκπαίδευσης µέχρι τα δύο τρίτα των µηνιαίων αποδοχών. 

γ) Ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης  µέχρι το ήµισυ των µηνιαίων 

αποδοχών. 

δ) Οι λοιποί πειθαρχικοί προϊστάµενοι µέχρι το ένα τρίτο των µηνιαίων 

αποδοχών. 

 Με το άρθρο 118, του Ν.3528/07, προβλέπονται επίσης και τα εξής 

σχετικά µε τις αρµοδιότητες των πειθαρχικώς προϊσταµένων. 

 
1.   Η αρµοδιότητα των πειθαρχικώς προϊσταµένων είναι αµεταβίβαστη, 

εκτός εάν από διάταξη νόµου προβλέπεται διαφορετικά. 

2.  Αρµόδιος πειθαρχικώς προϊστάµενος είναι εκείνος στον οποίο υπάγεται 

οργανικά ο εκπαιδευτικός, κατά το χρόνο τέλεσης του παραπτώµατος. 

3. Οι πειθαρχικώς  προϊστάµενοι… επιλαµβάνονται αυτεπαγγέλτως. 

4.  Αν έχουν επιληφθεί αρµοδίως περισσότεροι πειθαρχικώς 
προϊστάµενοι, η πειθαρχική διαδικασία συνεχίζεται µόνο από εκείνον 
που κάλεσε πρώτος σε απολογία τον εκπαιδευτικό. Ο ανώτερος 
πειθαρχικώς προϊστάµενος έχει, σε κάθε περίπτωση, δικαίωµα να ζητήσει την 

παραποµπή σε αυτόν της πειθαρχικής υπόθεσης, εφόσον δεν έχει εκδοθεί  

πειθαρχική απόφαση.  

5.  Αν ο πειθαρχικώς προϊστάµενος, ο οποίος έχει επιληφθεί, κρίνει ότι 
το παράπτωµα επισύρει ποινή ανώτερη της αρµοδιότητάς του, 
παραπέµπει την υπόθεση σε οποιονδήποτε ανώτερο απ’ αυτόν πειθαρχικώς 

προϊστάµενο, µέχρι και τον Υπουργό. Αν και ο Υπουργός κρίνει ότι, η 
προσήκουσα ποινή είναι ανώτερη και της δικής του αρµοδιότητας, 
παραπέµπει το θέµα στο υπηρεσιακό συµβούλιο.  

Παρατηρήσεις 
Η αρµοδιότητα των πειθαρχικώς προϊσταµένων περιλαµβάνει, ακόµη, 

την προανάκριση, την ανάκριση  και τη  λήξη της πειθαρχικής δίωξης. Σε 

περίπτωση, όµως, που το πειθαρχικό παράπτωµα πιθανολογείται και 

                                                 
70 Βλέπε άρθρο 4, του Π.∆.  47/2-3-2006. 
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επισύρει ποινή, που ο πειθαρχικώς προϊστάµενος µπορεί να επιβάλει, τότε η 

αρµοδιότητά του επεκτείνεται και στην κλήση σε απολογία καθώς και στην 

εκδίκαση της υπόθεσης. 

 

4.3 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ  ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
Πειθαρχικά Συµβούλια είναι τα συλλογικά πειθαρχικά όργανα των 

δηµοσίων υπαλλήλων και κατ’ επέκταση και των εκπ/κών. 

Το άρθρο 5, του Π.∆. 47/2006, προβλέπει τα εξής σχετικά. 

1. Τα πρωτοβάθµια πειθαρχικά συµβούλια κρίνουν σε πρώτο βαθµό, µετά 

από παραποµπή της υπόθεσης σε αυτά και σε δεύτερο βαθµό, µετά από 

άσκηση ένστασης κατά των αποφάσεων των πειθαρχικώς προϊσταµένων και 

µπορούν να επιβάλουν οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. 

2. Η παραποµπή στα αρµόδια πειθαρχικά συµβούλια ασκείται από τους 

πειθαρχικώς προϊσταµένους  του άρθρου 3 και για το προσωπικό της 

πειθαρχικής δικαιοδοσίας τους. 

 

4.3.1  Αρµοδιότητα των Υπηρεσιακών Συµβουλίων 
Τα υπηρεσιακά Συµβούλια, τα οποία λειτουργούν και ως Πειθαρχικά 

έχουν τις εξής αρµοδιότητες, τις οποίες καθορίζει το άρθρο 120, του 

Ν.3528/07. 

1.  ∆ύνανται να επιβάλουν οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Κρίνουν σε 

πρώτο και δεύτερο βαθµό πειθαρχικές υποθέσεις, όπως αναφέρθηκε και 

στην παράγραφο 4.3 του παρόντος. 

Το δευτεροβάθµιο πειθαρχικό συµβούλιο αποφαίνεται σε δεύτερο βαθµό, 

ύστερα από ένσταση, κατά αποφάσεων των υπηρεσιακών συµβουλίων και 

σε πρώτο βαθµό για την εκδίκαση του παραπτώµατος της παρ. 271, του 

άρθρου 122 του Ν. 3528/2007. 

2.  Αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο είναι το συµβούλιο της υπηρεσίας 
στην οποία υπάγεται οργανικά ο εκπαιδευτικός κατά το χρόνο τέλεσης 
του παραπτώµατος. Προκειµένου για εκπαιδευτικό ο οποίος, κατά το χρόνο 

τέλεσης του παραπτώµατος υπηρετεί µε οποιαδήποτε υπηρεσιακή σχέση ή 

κατάσταση σε άλλη υπηρεσία, αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο είναι το 

                                                 
71 Η υπαίτια παράβαση της  µη ολοκλήρωσης της πειθαρχικής διαδικασίας εντός εξαµήνου, σε περίπτωση 
παραποµπής ενώπιον του υπηρεσιακού συµβουλίου, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα για τα µέλη αυτού, που 
εκδικάζεται µετά από παραποµπή ενώπιον του δευτεροβάθµιου πειθαρχικού συµβουλίου. 
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συµβούλιο της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί, εφόσον, το πειθαρχικό 

παράπτωµα σχετίζεται µε την άσκηση των καθηκόντων του στην υπηρεσία 

αυτή. 

3.   Συγκρούσεις αρµοδιότητας µεταξύ περισσότερων υπηρεσιακών 

συµβουλίων για την κρίση του ίδιου παραπτώµατος αίρονται από τον 

πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους… 

 

4.3.2 Αρµόδια Πειθαρχικά και Υπηρεσιακά Συµβούλια των 
εκπ/κών Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπ/σης 

Τα Πειθαρχικά και Υπηρεσιακά Συµβούλια, που είναι αρµόδια να 

κρίνουν τα υπηρεσιακά και πειθαρχικά θέµατα  των εκπ/κών της Π/θµιας και 

∆/θµιας Εκπ/σης (δηµόσιας και ιδιωτικής) είναι τα εξής: 

i)  Tα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και  Π.Υ.Σ.∆.Ε. σε επίπεδο νοµού. 

ii) Τα  Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.,  Α.Π.Υ.Σ.∆.Ε.,  Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., Π.Υ.Σ.∆.Ι.Π. σε 
επίπεδο Περιφερειακής ∆/νσης Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης, 

που έχουν θεσµοθετηθεί  µε το Ν.2817/00, άρθρο 14. 

iii) Το Eιδικό Συµβούλιο Επιλογής Σχολικών Συµβούλων 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης , που είναι και το αρµόδιο 

πειθαρχικό συµβούλιο των Σχολικών συµβούλων και  

iv)  τα   Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και  Κ.Υ.Σ.∆.Ε.,  Υ.Σ.Ε..Ε.Π. και  Κ.Υ.Σ.∆.Ι.Π. σε 
επίπεδο Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.Π.Ε.Π.Θ. 
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ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

 
Περιφερειακά Πειθαρχικά Συµβούλια 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ανώτερα Πειθαρχικά Συµβούλια 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κεντρικά Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συµβούλια 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.3.3. Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Σύνθεση και Λειτουργία 

 Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. (Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Π/θµιας 

Εκπ/σης), έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 21, του Ν.1566/85, η 

δε σύνθεση και λειτουργία του προβλέπονται από τα άρθρα 2 και 10, του 

Π.∆.1/2003, ύστερα από απόφαση του οικείου Περιφερειακού ∆/ντή Εκπ/σης. 

ΠΥΣΠΕ ΠΥΣ∆Ε 

ΑΠΥΣΠΕ ΑΠΥΣ∆Ε ΠΥΣΕΕΠ ΠΥΣ∆ΙΠ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΕΦΕΤΕΙΟ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΚΥΣ∆ΙΠ ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 

ΥΣΕΕΠ ΚΥΣ∆Ε ΚΥΣΠΕ 
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Είναι  5/µελές και λειτουργεί ως Υπηρεσιακό  και Πειθαρχικό Συµβούλιο  

για το εκπ/κό προσωπικό Π/θµιας Εκπ/σης και βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα 

παρόντα µέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα. 

Αποτελείται από: i) το ∆/ντή Π/θµιας Εκπ/σης, ως Πρόεδρο, αναπληρούµενο 

από προϊστάµενο Γραφείου Εκπ/σης,  ii) δύο Προϊσταµένους Γραφείων  
Π/θµιας Εκπ/σης και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι 

Προϊστάµενοι Γρ. Εκπ/σης, ορίζονται ως τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη,  

∆/ντές  Σχολικών Μονάδων και σε περίπτωση έλλειψης και αυτών, εκπ/κοί µε 

βαθµό Α’ και iii) δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπ/κών 
Π/θµιας Εκπ/σης , µε τους αναπληρωτές τους. 

 

4.3.4. Αρµοδιότητες των Π.Υ.Σ.Π.Ε. 
Οι αρµοδιότητες των Π.Υ.Σ.Π.Ε. είναι κυρίως i) γνωµοδοτικές,  ii) 

αποφασιστικές,iii) πειθαρχικές72 και καθορίζονται από το άρθρο 11, του 

Π.∆.1/2003 και είναι οι εξής: 
 

1. Συντάσσουν πίνακες υποψηφίων διευθυντών σχολικών µονάδων. 

2. Καταρτίζουν τους πίνακες προϊσταµένων για τα τµήµατα  εκπαιδευτικών 

θεµάτων των διευθύνσεων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

3.  Επιλέγουν τους υποδιευθυντές των σχολικών µονάδων. 

4. Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων διευθυντών και υποδιευθυντών 

σχολικών µονάδων και των προϊσταµένων των τµηµάτων εκπαιδευτικών 

θεµάτων των διευθύνσεων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

5. Προτείνουν τη µετάθεση των διευθυντών σχολικών µονάδων από σχολείο σε 

σχολείο της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης. 

6. Εισηγούνται τον ορισµό αναπληρωτών διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών 

µονάδων. 

7. Γνωµοδοτούν για την ανάθεση καθηκόντων προϊσταµένων  κατά τις ισχύουσες 

διατάξεις  στα νηπιαγωγεία και δηµοτικά σχολεία. 

8. Γνωµοδοτούν για τη χορήγηση στους εκπ/κούς άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου 

ή εργασίας µε αµοιβή. 

9. Προτείνουν την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. 

10. Καταρτίζουν πίνακες προακτέων των εκπαιδευτικών. 

11. Προτείνουν την τοποθέτηση σε σχολείο των µετατεθέντων από άλλο ΠΥΣΠΕ, 

την τοποθέτηση υπεράριθµων εκπαιδευτικών, την οριστική τοποθέτηση των 

                                                 
72 Βλέπε Π. Πουλή: Εκπ/κό δίκαιο και θεσµοί – Γ’ έκδοση – σελ 97. 
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νεοδιόριστων και των µεταταγέντων, καθώς επίσης και τη µετάθεση για βελτίωση 

θέσης. 

12. Προτείνουν τη µετάθεση εκπαιδευτικών για το συµφέρον της υπηρεσίας εντός 

της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης. 

13. Προτείνουν την κάθε είδους απόσπαση εκπαιδευτικών εντός της ίδιας διεύθυνσης 

εκπαίδευσης, καθώς και την τοποθέτηση σε σχολικές µονάδες των εκπαιδευτικών 

που αποσπώνται από άλλες διευθύνσεις εκπαίδευσης. 

14. Προτείνουν τη διάθεση εκπαιδευτικών για συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου 

διδασκαλίας σε σχολεία της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης. 

15. Προτείνουν την τοποθέτηση των επανερχοµένων εκπαιδευτικών από σχολεία του 

εξωτερικού. 

16. Αναθέτουν σε εκπαιδευτικούς την υπερωριακή διδασκαλία στο ίδιο ή σε άλλο 

σχολείο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

17. Αποφασίζουν για τη µονιµοποίηση των εκπαιδευτικών µετά τη συµπλήρωση διετούς 

δοκιµαστικής υπηρεσίας. 

18. Γνωµοδοτούν για τη µισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών κατά το άρθρο 6 του 

Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α’). 

19. Γνωµοδοτούν για τη συνάφεια των µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών µε το 

αντικείµενο απασχόλησης των εκπαιδευτικών, εκτός των προϊσταµένων 

γραφείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των υπηρεσιακών 

συµβουλίων. 

20. Αποφασίζουν για τη διαθεσιµότητα εκπαιδευτικών λόγω ασθενείας, εκτός των 

προϊσταµένων γραφείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, των διευθυντών 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των 

υπηρεσιακών συµβουλίων. 

21. Αποφασίζουν για την απόλυση εκπαιδευτικών λόγω σωµατικής ή πνευµατικής 

ανικανότητας καθώς και για τον αναδιορισµό τους, εκτός των προϊσταµένων 

γραφείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των υπηρεσιακών 

συµβουλίων. 

22. Αποφασίζουν για δυνητική θέση των εκπαιδευτικών σε αργία και για την 

επαναφορά στα καθήκοντά τους, εκτός των προϊσταµένων γραφείων 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και 

των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των υπηρεσιακών συµβουλίων. 

23. Εξετάζουν προσφυγές εκπαιδευτικών κατά αποφάσεων εκκαθαριστών µε τις 

οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους, εκτός των προϊσταµένων γραφείων 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και 

των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των  υπηρεσιακών συµβουλίων. 
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24. Αποφασίζουν για την αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε ιδιωτικά 

σχολεία, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει πράξη πρόσληψης και απόλυσης ή 

υπάρχει µόνο πράξη πρόσληψης ή απόλυσης. 

25. Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις του εκπ/κού προσωπικού της πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης,  εκτός από τις πειθαρχικές υποθέσεις κατά των διευθυντών σχολικών 

µονάδων, των προϊσταµένων των τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων, των 

προϊσταµένων γραφείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, των διευθυντών Π/θµιας 

εκπ/σης, καθώς και των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των υπηρεσιακών 

συµβουλίων. 

26. Γνωµοδοτούν για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων. 

27. Συντάσσουν πίνακες προσωρινών αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών 

για τις ΣΜΕΑ και προτείνουν  την τοποθέτησή τους. 

28. Προτείνουν την απόσπαση δασκάλων στα Ειδικά  Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ). 

29. Εξετάζουν θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλο 

εκπαιδευτικό θέµα που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, εφόσον αυτά δεν 

ανήκουν στην αρµοδιότητα του ΚΥΣΠΕ ή του ΑΠΥΣΠΕ. 

 
4.3.5.  Το Π.Υ.Σ.∆.Ε. – Σύνθεση και λειτουργία 

Το Π.Υ.Σ.∆.Ε. (Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο ∆/θµιας 

Εκπ/σης), έχει συσταθεί  κατά τις διατάξεις του άρθρου 21, του Ν.1566/85, η 

δε σύνθεση και λειτουργία του προβλέπονται από τα άρθρα 3 και 10 του 

Π.∆.1/2003, ύστερα από απόφαση του Περιφερειακού ∆/ντή Εκπ/σης. 

Είναι και αυτό 5/µελές   και λειτουργεί ως Υπηρεσιακό  και Πειθαρχικό 

Συµβούλιο του Εκπ/κού Προσωπικού της ∆/θµιας Εκπ/σης της περιοχής 

δικαιοδοσίας του και βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα µέλη του είναι 

περισσότερα από τα απόντα.73 

Αποτελείται από : i)Το ∆/ντή ∆/θµιας Εκπ/σης, ως Πρόεδρο, 

αναπληρούµενο από προϊστάµενο Γραφείου ∆/θµιας Εκπ/σης ή Φυσ. Αγωγής 

ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπ/σης και σε περίπτωση έλλειψης από ∆/ντή 

Σχολικής Μονάδας 

ii) δύο Προϊσταµένους Γραφείων  ∆/θµιας Εκπ/σης ή Φυσ. Αγωγής ή 

Τ.Ε.Ε., που αναπληρώνονται από άλλους προϊσταµένους των Γραφείων 

Εκπ/σης. Σε περίπτωση έλλειψης ή µη επάρκειας και αυτών, ορίζονται ως 

                                                 
73 Βλέπε άρθρο 10, παρ. 4 του Π∆ 1/2003 (Α’1). 
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τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη ∆/ντές  Σχολικών Μονάδων και σε 

περίπτωση έλλειψης αυτών εκπ/κοί µε βαθµό Α’ και iii) δύο τακτικούς 
αιρετούς εκπροσώπους των εκπ/κών ∆/θµιας Εκπ/σης, µε τους 

αναπληρωτές τους.74 

 

4.3.6  Αρµοδιότητες των Π.Υ.Σ.∆.Ε. 
Οι αρµοδιότητες των Π.Υ.Σ.∆.Ε. είναι, επίσης, i) γνωµοδοτικές  ii) 

αποφασιστικές iii) πειθαρχικές και καθορίζονται από το άρθρο 12, του 

Π.∆.1/2003 και είναι οι εξής: 
 

1. Συντάσσουν πίνακες υποψηφίων διευθυντών σχολικών µονάδων και 

σχολικών εργαστηριακών κέντρων (ΣΕΚ). 

2. Επιλέγουν τους υποδιευθυντές των σχολικών µονάδων και τους υπεύθυνους 

τοµέων ΣΕΚ. 

3. Καταρτίζουν τους πίνακες προϊσταµένων των τµηµάτων εκπαιδευτικών 

θεµάτων των διευθύνσεων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

4. Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων διευθυντών και υποδιευθυντών 

σχολικών µονάδων και υπεύθυνων τοµέων ΣΕΚ, καθώς και των 

προϊσταµένων των τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων των διευθύνσεων 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

5. Προτείνουν τη µετάθεση των διευθυντών σχολικών µονάδων και ΣΕΚ από 

σχολείο σε σχολείο της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης. 

6. Εισηγούνται τον ορισµό αναπληρωτών διευθυντών και υποδιευθυντών 

σχολικών µονάδων. 

7. Γνωµοδοτούν για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας 

µε αµοιβή. 

8. Προτείνουν την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. 

9. Καταρτίζουν πίνακες προακτέων εκπαιδευτικών. 

10. Προτείνουν την τοποθέτηση σε σχολείο των µετατεθέντων και 

αποσπασθέντων από άλλο ΠΥΣ∆Ε, την τοποθέτηση υπεράριθµων 

εκπαιδευτικών, την οριστική τοποθέτηση των νεοδιόριστων και των 

µεταταγέντων, καθώς επίσης και τη µετάθεση για βελτίωση θέσης. 

11. Προτείνουν τη µετάθεση εκπαιδευτικών για το συµφέρον της υπηρεσίας εντός 

της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης. 

12. Προτείνουν την κάθε είδους απόσπαση εκπαιδευτικών εντός της ίδιας 

διεύθυνσης εκπαίδευσης. 
                                                 
74 Βλέπε άρθρο 3, παρ. 1, περ γ’ του Π∆ 1/2003 (Α’1). 
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13. Προτείνουν τη διάθεση εκπαιδευτικών για συµπλήρωση του υποχρεωτικού 

ωραρίου διδασκαλίας σε σχολεία της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης. 

14. Αναθέτουν σε εκπαιδευτικούς την υπερωριακή διδασκαλία στο ίδιο ή σε άλλο 

σχολείο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

15. Ορίζουν τις σχολικές µονάδες των οποίων οι µαθητές ασκούνται στα σχολικά 

εργαστηριακά κέντρα (ΣΕΚ)καθώς επίσης και τους διδάσκοντες σ' αυτά. 

16. Προτείνουν την τοποθέτηση των επανερχόµενων εκπαιδευτικών από σχολεία 

του εξωτερικού. 

17. Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εκτός από τις πειθαρχικές υποθέσεις κατά των 

διευθυντών σχολικών µονάδων και ΣΕΚ, των προϊσταµένων των τµηµάτων 

εκπαιδευτικών θεµάτων, των προϊσταµένων γραφείων δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, των προϊσταµένων γραφείων ΤΕΕ και των γραφείων φυσικής 

αγωγής, των διευθυντών εκπαίδευσης και των τακτικών και ανα-

πληρωµατικών µελών των υπηρεσιακών συµβουλίων. 

18. Αποφασίζουν για τη µονιµοποίηση των εκπαιδευτικών µετά τη συµπλήρωση 

διετούς δοκιµαστικής υπηρεσίας. 

19. Γνωµοδοτούν για τη µισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, κατά το άρθρο 

6 του Ν. 2470/1997. 

20. Γνωµοδοτούν για τη συνάφεια των µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών µε το 

αντικείµενο απασχόλησης των εκπαιδευτικών, εκτός των προϊσταµένων 

γραφείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των προϊσταµένων γραφείων ΤΕΕ, 

των προϊσταµένων γραφείων φυσικής αγωγής, των διευθυντών εκπαίδευσης 

και των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των υπηρεσιακών 

συµβουλίων. 

21. Αποφασίζουν νια τη διαθεσιµότητα των εκπαιδευτικών λόγω ασθενείας, εκτός 

των προϊσταµένων γραφείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των προϊσταµένων 

γραφείων ΤΕΕ, των προϊσταµένων γραφείων φυσικής  αγωγής. των διευθυντών 

εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των υπηρεσιακών 

συµβουλίων. 

22. Αποφασίζουν για την απόλυση εκπαιδευτικών λόγω σωµατικής ή πνευµατικής 

ανικανότητας, καθώς και για τον αναδιορισµό τους εκτός των προϊσταµένων 

γραφείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των προϊσταµένων γραφείων ΤΕΕ, 

των προϊσταµένων γραφείων φυσικής αγωγής, των διευθυντών εκπαίδευσης και 

των τακτικών κα αναπληρωµατικών µελών των υπηρεσιακών συµβουλίων. 

23. Αποφασίζουν για δυνητική θέση των εκπαιδευτικών σε αργία και για την 

επαναφορά στα καθήκοντά τους, εκτός των προϊσταµένων γραφείων  

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των προϊσταµένων γραφείων ΤΕΕ,  των 

προϊσταµένων γραφείων φυσικής αγωγής,  των διευθυντών εκπαίδευσης και  
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των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των υπηρεσιακών συµβουλίων. 

24. Εξετάζουν προσφυγές εκπαιδευτικών κατά αποφάσεων εκκαθαριστών µε τις 

οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους, εκτός των προϊσταµένων γραφείων 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των προϊσταµένων γραφείων ΤΕΕ, των 

προϊσταµένων γραφείων φυσικής αγωγής, των διευθυντών εκπαίδευσης και των 

τακτικών κα αναπληρωµατικών µελών των υπηρεσιακών συµβουλίων. 

25. Αποφασίζουν για την αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε ιδιωτικά 

σχολεία, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει πράξη πρόσληψης και απόλυσης ή 

υπάρχει µόνο πράξη πρόσληψης ή απόλυσης. 

26. Γνωµοδοτούν για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών 

σχολείων και φροντιστηρίων. 

27. Συντάσσουν πίνακες προσωρινών αναπληρωτών και ωροµίσθιων 

εκπαιδευτικών για τις ΣΜΕΑ και τα µουσικά σχολεία και προτείνουν  την 

τοποθέτησή τους. 

28. Εξετάζουν θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, καθώς και κάθε 

άλλο εκπαιδευτικό θέµα που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, εφόσον αυτά 

δεν ανήκουν στην αρµοδιότητα του ΚΥΣ∆Ε ή του ΑΠΥΣ∆Ε. 

 

4.3.7. Το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Σύνθεση και λειτουργία 
Το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. (Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο 

Π/θµιας Εκπ/σης), εδρεύει σε κάθε Περιφερειακή ∆/νση Π/θµιας και ∆/θµιας 

Εκπ/σης,  έχει συσταθεί  κατά τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 29,  του 

Ν.2817/2000 και του άρθρου 7, του Ν.2986/2002, η δε σύνθεση και 

συγκρότησή του προβλέπεται από τα άρθρα 5 και 10 του Π.∆.1/2003, ύστερα 

από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας. 

Είναι 5/µελές  και βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα µέλη του είναι 

περισσότερα από τα απόντα. Λειτουργεί ως υπηρεσιακό και πειθαρχικό 

συµβούλιο και σύµφωνα µε το άρθρο 5, του  Π.∆. 1/2003  αποτελείται από: 

α)    τον περιφερειακό ∆/ντή Εκπ/σης, ως πρόεδρο, που  αναπληρώνεται από 

διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

 β) τον προϊστάµενο του τµήµατος επιστηµονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ως αντιπρόεδρο που αναπληρώνεται από 

σχολικό σύµβουλο προσχολικής αγωγής ή δηµοτικής εκπαίδευσης, 

γ)  ένα διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από άλλο 

διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης από 

προϊστάµενο γραφείου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 
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δ) δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπ/κών Π/θµιας Εκπ/σης ,που 

αναπληρώνονται από δύο αναπληρωµατικούς αιρετούς εκπροσώπους 

αυτών.75 

 

4.3.8  Αρµοδιότητες των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. 
Τα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 15, του Π.∆. 1/2003 έχουν τις 

εξής αρµοδιότητες: 

 
1. Συντάσσουν τους πίνακες υποψηφίων προϊσταµένων  των γραφείων 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας 

περιφερειακής διεύθυνσης. 

2. Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων προϊσταµένων  των γραφείων 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας 

περιφερειακής διεύθυνσης. 

3. Συντάσσουν τους πίνακες υποψηφίων διευθυντών των πειραµατικών δηµοτικών 

σχολείων, που λειτουργούν  στην περιοχή της οικείας περιφερειακής 

διεύθυνσης. 

4. Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων  ∆ιευθυντών των πειραµατικών 

δηµοτικών σχολείων. 

5. Προτείνουν τη µετάθεση των προϊσταµένων  των γραφείων της πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, από γραφείο σε γραφείο της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης. 

6. Εισηγούνται τον ορισµό αναπληρωτών των διευθυντών των διευθύνσεων 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και των προϊσταµένων   γραφείων πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής 

διεύθυνσης. 

7. Εισηγούνται τον ορισµό προσωρινών αναπληρωτών διευθυντών στα 

πειραµατικά δηµοτικά σχολεία. 

8. Γνωµοδοτούν, ύστερα από ακρόασή τους, για την απαλλαγή από τα  καθήκοντά 

τους των  διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών µονάδων, των 

προϊσταµένων των τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων,  των προϊσταµένων 

γραφείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και των διευθυντών των πειραµατικών 

δηµοτικών σχολείων. 

9. Εκδικάζουν  ενστάσεις κατά των πινάκων προακτέων που συντάσσονται από τα 

περιφερειακά συµβούλια. 

10. Προτείνουν την απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων των 

περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης, για µια τριετία. 

                                                 
75 Βλέπε άρθρο 5, παρ. δ’, του Π.∆. 1/2003 (Α’1) και άρθρα 19-35 του ιδίου Π.∆. για τους αιρετούς εκπροσώπους. 
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11. Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις κατά διευθυντών σχολείων, προϊσταµένων 

των τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων, προϊσταµένων γραφείων πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, καθώς και κατά των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των 

περιφερειακών συµβουλίων, εκτός από τις πειθαρχικές υποθέσεις των 

προέδρων τους όταν αυτοί είναι διευθυντές εκπαίδευσης. 

12. Εκδικάζουν ενστάσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού κατά των πειθαρχικών 

αποφάσεων των διευθυντών διευθύνσεων, των προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ  και 

των προϊσταµένων γραφείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

13. Γνωµοδοτούν για τη συνάφεια των µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των 

προϊσταµένων γραφείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και των τακτικών και 

αναπληρωµατικών µελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων µε το 

αντικείµενο της απασχόλησής τους.  

14. Αποφασίζουν για τη διαθεσιµότητα λόγω ασθενείας, των προϊσταµένων 

γραφείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωµατικών 

µελών των Π.Υ.Σ.Π.Ε. 

15. Αποφασίζουν για την απόλυση  λόγω σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας 

καθώς και για τον αναδιορισµό τους, των προϊσταµένων γραφείων 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των 

περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων. 

16. Γνωµοδοτούν για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους των προϊσταµένων 

γραφείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και αποφασίζουν για δυνητική θέση τους 

σε αργία και για την επαναφορά στα καθήκοντά τους. 

17. Εξετάζουν προσφυγές των προϊσταµένων γραφείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

και των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των περιφερειακών υπηρεσιακών 

συµβουλίων, κατά αποφάσεων εκκαθαριστών µε τις οποίες έγινε περικοπή των 

αποδοχών τους. 

18. Αποφασίζουν για τη θέση σε δυνητική αργία και για την επαναφορά στα 

καθήκοντα τους των προϊσταµένων γραφείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και 

των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των περιφερειακών υπηρεσιακών 

συµβουλίων. 

19. Γνωµοδοτούν για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης , καθώς και για 

την ανάκλησή τους. 

20. Γνωµοδοτούν για τη χορήγηση αυξηµένων αποδοχών σε εκπαιδευτικούς, που 

βρίσκονται σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης. 

21. Γνωµοδοτούν για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές. 
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4.3.9. Το Α.Π.Υ.Σ.∆.Ε. – Σύνθεση και λειτουργία 
Το Α.Π.Υ.Σ.∆.Ε. (Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο 

∆/θµιας Εκπ/σης), εδρεύει, επίσης, σε κάθε Περιφερειακή ∆/νση Π/θµιας και 

∆/θµιας Εκπ/σης.  

 Έχει συσταθεί  κατά τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 29  του 

Ν.2817/2000 και του άρθρου 7, του Ν. 2986/2002, η δε σύνθεση και 

λειτουργία του προβλέπεται από τα άρθρα 6 και 10, του Π.∆.1/2003, ύστερα 

από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας. 

Είναι 5/µελές  και βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα µέλη του είναι 

περισσότερα από τα απόντα. Λειτουργεί ως υπηρεσιακό και πειθαρχικό 

συµβούλιο για το εκπ/κό προσωπικό ∆/θµιας εκπ/σης της περιοχής της 

περιφερειακής ∆/νσης και σύµφωνα µε το άρθρο 6,  του  Π.∆. 1/2003 

αποτελείται από: 

α) τον περιφερειακό ∆/ντή Εκπ/σης, ως πρόεδρο, που  αναπληρώνεται από 

διευθυντή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

 β) τον προϊστάµενο του τµήµατος επιστηµονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ως αντιπρόεδρο που αναπληρώνεται από 

σχολικό σύµβουλο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 

γ) ένα διευθυντή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από άλλο 

διευθυντή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης από 

προϊστάµενο γραφείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή γραφείου φυσικής 

αγωγής ή γραφείου τεχνικής επαγγελµατικής εκπ/σης. 

δ) δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών  δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωµατικούς αιρετούς 

εκπροσώπους αυτών.76
 

 

4.3.10. Αρµοδιότητες των Α.Π.Υ.Σ.∆.Ε. 
Τα Α.Π.Υ.Σ.∆.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 16, του Π.∆. 1/2003 έχουν τις 

παρακάτω  αρµοδιότητες: 
1.  Συντάσσουν τους πίνακες υποψηφίων προϊσταµένων  των γραφείων 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των προϊσταµένων γραφείων τεχνικής 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης (ΤΕΕ), καθώς και των προϊσταµένων των 

γραφείων φυσικής αγωγής που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας 

περιφερειακής διεύθυνσης. 
                                                 
76 Βλέπε άρθρο 6, παρ.δ’ του Π.∆. 1/2003 (Α’1). 
 



 132
2. Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων προϊσταµένων  των γραφείων 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των προϊσταµένων γραφείων τεχνικής 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης (ΤΕΕ) και των προϊσταµένων των γραφείων 

φυσικής αγωγής που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής 

διεύθυνσης. 

3. Συντάσσουν τους πίνακες υποψηφίων διευθυντών των πειραµατικών γυµνασίων 

και ενιαίων λυκείων που λειτουργούν  στην περιοχή της οικείας περιφερειακής 

διεύθυνσης. 

4. Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων ∆ιευθυντών των πειραµατικών 

γυµνασίων και ενιαίων λυκείων που λειτουργούν  στην περιοχή της οικείας 

περιφερειακής διεύθυνσης. 

5. Προτείνουν τη µετάθεση των προϊσταµένων  των γραφείων δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, των προϊσταµένων γραφείων τεχνικής επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης (ΤΕΕ) και των προϊσταµένων των γραφείων φυσικής αγωγής από 

γραφείο σε γραφείο της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης. 

6. Εισηγούνται τον ορισµό αναπληρωτών των διευθυντών των διευθύνσεων 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας 

περιφερειακής διεύθυνσης. 

7. Εισηγούνται τον ορισµό αναπληρωτών των προϊσταµένων γραφείων 

εκπαίδευσης, των προϊσταµένων γραφείων τεχνικής επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης (ΤΕΕ) και των προϊσταµένων των γραφείων φυσικής αγωγής της 

οικείας περιφερειακής διεύθυνσης. 

8. Εισηγούνται τον ορισµό προσωρινών αναπληρωτών διευθυντών στα 

πειραµατικά σχολεία. 

9. Γνωµοδοτούν, ύστερα από ακρόασή τους, για την απαλλαγή από τα  καθήκοντά 

τους των  διευθυντών των σχολικών µονάδων και των ΣΕΚ, των υποδιευθυντών 

των σχολικών µονάδων και των υπευθύνων τοµέων ΣΕΚ, των προϊσταµένων 

των τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων,  των προϊσταµένων γραφείων 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των προϊσταµένων γραφείων  (ΤΕΕ), των 

προϊσταµένων των γραφείων φυσικής αγωγής και των διευθυντών των 

πειραµατικών σχολείων. 

10. Προτείνουν την απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων των 

περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης, για µια τριετία. 

11. Εκδικάζουν ενστάσεις κατά των πινάκων προακτέων που συντάσσονται από τα 

περιφερειακά συµβούλια  

12. Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις κατά διευθυντών σχολικών µονάδων και 

ΣΕΚ, προϊσταµένων των τµηµάτων εκπαιδευτικών θεµάτων, προϊσταµένων 

γραφείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των προϊσταµένων γραφείων (ΤΕΕ), 

των προϊσταµένων  γραφείων φυσικής αγωγής, καθώς και  τακτικών και 
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αναπληρωµατικών µελών των περιφερειακών συµβουλίων, εκτός από τις 

πειθαρχικές υποθέσεις των προέδρων τους, όταν αυτοί είναι διευθυντές 

εκπαίδευσης. 

13. Εκδικάζουν ενστάσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού κατά των πειθαρχικών 

αποφάσεων των διευθυντών Εκπαίδευσης, των προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ, των 

προϊσταµένων γραφείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και των προϊσταµένων 

γραφείων ΤΕΕ. 

14. Γνωµοδοτούν για τη συνάφεια των µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των 

προϊσταµένων γραφείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των προϊσταµένων 

γραφείων (ΤΕΕ), των γραφείων φυσικής αγωγής και των τακτικών και 

αναπληρωµατικών µελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων µε το 

αντικείµενο της απασχόλησής τους.  

15. Αποφασίζουν για τη διαθεσιµότητα λόγω ασθενείας, των προϊσταµένων 

γραφείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των προϊσταµένων γραφείων (ΤΕΕ), 

των γραφείων φυσικής αγωγής και των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών 

των Π.Υ.Σ.∆.Ε. 

16. Αποφασίζουν για την απόλυση λόγω σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας 

καθώς και για τον αναδιορισµό τους, των προϊσταµένων γραφείων 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των προϊσταµένων γραφείων (ΤΕΕ), των 

γραφείων φυσικής αγωγής και των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των 

περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων. 

17. Εξετάζουν προσφυγές των προϊσταµένων γραφείων δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, των προϊσταµένων γραφείων (ΤΕΕ), των γραφείων φυσικής 

αγωγής και των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των περιφερειακών 

υπηρεσιακών συµβουλίων, κατά αποφάσεων εκκαθαριστών µε τις οποίες έγινε 

περικοπή των αποδοχών τους. 

18. Γνωµοδοτούν για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους των διευθυντών και 

υποδιευθυντών των σχολικών µονάδων και των  προϊσταµένων των τµηµάτων 

εκπαιδευτικών θεµάτων. 

19. Αποφασίζουν για τη θέση σε δυνητική αργία και για την επαναφορά στην 

άσκηση των καθηκόντων τους των προϊσταµένων γραφείων δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, φυσικής αγωγής και ΤΕΕ και των τακτικών και αναπληρωµατικών 

µελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων. 

20. Γνωµοδοτούν για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης, καθώς και για 

την ανάκλησή τους. 

21. Γνωµοδοτούν για τη χορήγηση αυξηµένων αποδοχών σε εκπαιδευτικούς  που 

βρίσκονται σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης. 

22. Γνωµοδοτούν για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές. 
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4.3.11. Το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. -  Σύνθεση και λειτουργία 
Το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. (Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Ειδικού 

Εκπ/κού Προσωπικού), εδρεύει  σε κάθε Περιφερειακή ∆/νση  Εκπ/σης, είναι 

5/µελές  συλλογικό όργανο και λειτουργεί ως υπηρεσιακό και πειθαρχικό 

συµβούλιο. 

 Έχει συσταθεί  κατά τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 19,  του 

Ν.3027/2002 και η  σύνθεση και λειτουργία του προβλέπεται από τα άρθρα 4 

και 10, του Π.∆.1/2003, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εθνικής 

Παιδείας. 

Το συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα µέλη του είναι 

περισσότερα από τα απόντα και αποτελείται, σύµφωνα µε το άρθρο 4,  του  

Π.∆. 1/2003 από: 

1. α) ένα σχολικό σύµβουλο ειδικής αγωγής, ως πρόεδρο, 

αναπληρούµενο από τον αντιπρόεδρο του ίδιου συµβουλίου, 

β) έναν προϊστάµενο γραφείου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ως 

αντιπρόεδρο, αναπληρούµενο, µόνο ως προς την ιδιότητα του αντιπροέδρου 

από προϊστάµενο άλλου γραφείου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 

γ) έναν προϊστάµενο γραφείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που 

αναπληρώνεται από προϊστάµενο άλλου γραφείου δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν προϊστάµενοι 

γραφείων πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ορίζονται ως τακτικά 

και αναπληρωµατικά µέλη του ΠΥΣΕΕΠ διευθυντές ΣΜΕΑ, 

δ) δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους του ειδικού εκπαιδευτικού 

προσωπικού που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωµατικούς 

εκπροσώπους αυτού. 

2.  Πρόεδρος και αντιπρόεδρος του ΠΥΣΕΕΠ ορίζονται µε την απόφαση 

συγκρότησης από τα  στοιχεία α' και β' της προηγούµενης παραγράφου των 

τακτικών µελών. 
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4.3.12. Αρµοδιότητες  των  Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. 
Οι αρµοδιότητες του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. καθορίζονται από τις διατάξεις του 

άρθρου 13, του Π.∆. 1/2003 και είναι, κυρίως,  γνωµοδοτικές,  

αποφασιστικές και πειθαρχικές77 και είναι οι εξής: 

 
1. Συντάσσουν τους πίνακες προακτέων του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού 

(ΕΕΠ) και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ), που υπηρετεί στις ΣΜΕΑ και 

τα Κ∆ΑΥ της περιοχής της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης. 

2. Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις κατά του ΕΕΠ και του ΕΒΠ, που υπηρετεί στις 

ΣΜΕΑ και τα Κ∆ΑΥ, εκτός των προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ και των τακτικών και 

αναπληρωµατικών µελών του ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ. 

3. Γνωµοδοτούν για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας 

στα µέλη του ΕΕΠ και του ΕΒΠ. 

4. Προτείνουν τη µονιµοποίηση του ΕΕΠ και του ΕΒΠ µετά τη συµπλήρωση διετούς 

δοκιµαστικής υπηρεσίας. 

5. Γνωµοδοτούν για την µισθολογική εξέλιξη του ΕΕΠ και του ΕΒΠ κατά το άρθρο 6 

του Ν. 2470/1997. 

6. Αποφασίζουν για τη διαθεσιµότητα του ΕΕΠ και του ΕΒΠ λόγω ασθένειας, εκτός 

των προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ και των τακτικών και αναπληρωµατικών αιρετών 

µελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ. 

7. Αποφασίζουν για την απόλυση του ΕΕΠ και του ΕΒΠ λόγω σωµατικής ή 

πνευµατικής ανικανότητας και για τον αναδιορισµό τους, εκτός των προϊσταµένων 

των Κ∆ΑΥ και των τακτικών και αναπληρωµατικών αιρετών µελών των ΠΥΣΕΕΠ 

και του ΥΣΕΕΠ. 

8. Αποφασίζουν για τη δυνητική θέση σε αργία του ΕΕΠ και του ΕΒΠ, εκτός των 

προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ και των τακτικών και αναπληρωµατικών αιρετών µελών 

των ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ. 

9. Εξετάζουν προσφυγές του ΕΕΠ και του ΕΒΠ κατά των αποφάσεων εκκαθαριστών, 

µε τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους, εκτός των προϊσταµένων των 

Κ∆ΑΥ και των τακτικών και αναπληρωµατικών αιρετών µελών του ΠΥΣΕΕΠ και 

του ΥΣΕΕΠ. 

10. Προτείνουν την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα 

Κ∆ΑΥ και τις ΣΜΕΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4, κεφάλαιο Β', παρά-

γραφος 3 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ78Α’) και του άρθρου 6 παράγραφος 19του Ν. 

3027/2002 (ΦΕΚ 152Α). 
 

                                                 
77 Βλέπε Π. Πουλή: Εκπαιδευτικό δίκαιο και θεσµοί - Γ’ Έκδοση – σελ. 88. 
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4.3.13. Το Π.Υ.Σ.∆.Ι.Π. -  Σύνθεση - Λειτουργία - Αρµοδιότητες 
α) Το Π.Υ.Σ.∆.Ι.Π. (Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο ∆ιοικητικού 

Προσωπικού), εδρεύει  σε κάθε Περιφερειακή ∆/νση  Εκπ/σης, έχει συσταθεί  

κατά τις διατάξεις του άρθρου 21, του Ν. 1566/85 και η  συγκρότηση και 

λειτουργία του προβλέπεται από τις διατάξεις του  άρθρου 14, παρ. 29, περ. 

ιστ’ του Ν. 2817/2000, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7, παρ. 2, του Ν. 

2986/2002, του άρθρου 159, παράγρ. 2, 6 και 10 και των άρθρων 168 και 169 

του Ν. 3528/07 και του άρθρου 16 του Ν. 3467/06, ύστερα από απόφαση του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας78. 

 Είναι 5/µελές  συλλογικό όργανο και ασχολείται µε θέµατα 

υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου του διοικητικού 

προσωπικού, που υπηρετεί στις υπηρεσιακές µονάδες της περιοχής της 

Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και συνεδριάζει στα γραφεία της 

Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης. 

Του Συµβουλίου προεδρεύει ο προϊστάµενος της διεύθυνσης 

Υπηρεσίας ∆ιοικητικής και Οικονοµικής υποστήριξης της οικείας 

περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπ/σης και µέλη του δύο 

µόνιµους διοικητικούς υπαλλήλους µε βαθµό Α΄ δηµόσιας υπηρεσίας ή 

νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, µε τους αναπληρωτές τους και δύο 

αιρετούς εκπροσώπους των διοικητικών υπαλλήλων µε τους αναπληρωτές 

τους. 

β) Οι αρµοδιότητες του Π.Υ.Σ.∆.Ι.Π. είναι κυρίως γνωµοδοτικές,  

αποφασιστικές και  πειθαρχικές και προβλέπονται από τις διατάξεις του 

άρθρου 2, του Π.∆. 182/2004. 

 

4.3.14. Το Υ.Σ.Ε.Ε.Π. -  Σύνθεση και λειτουργία 
Το Υ.Σ.Ε.Ε.Π. (Υπηρεσιακό Συµβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού),  εδρεύει  στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.Π.Ε.Π.Θ., είναι 5/µελές  

και λειτουργεί ως υπηρεσιακό και πειθαρχικό συµβούλιο για το ειδικό 

εκπαιδευτικό  και ειδικό βοηθητικό προσωπικό των Κ∆ΑΥ και των ΣΜΕΑ. 

 Η σύνθεση και συγκρότηση του Υ.Σ.Ε.Ε.Π.  προβλέπεται από τις 

διατάξεις των άρθρων 7 και 10 του Π.∆ 1/2003, ύστερα από απόφαση του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και αποτελείται από: 

                                                 
78 Βλέπε άρθρο 159, παράγραφοι 2, 6 και 10  του Ν. 3528/07 και άρθρα 168 και 169 του Ν. 3528/07. 
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  α) τον πρόεδρο του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ), που αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου 

Συµβουλίου, 

β) τον πρόεδρο του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης (ΚΥΣ∆Ε), που αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου 

Συµβουλίου, 

γ) από µέλος του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής, 

αναπληρούµενο από άλλο µέλος του ίδιου προσωπικού, που ορίζονται µε την 

απόφαση συγκρότησης, 

δ) δύο τακτικά αιρετά µέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής 

αγωγής, που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωµατικά µέλη και ορίζονται µε 

την απόφαση συγκρότησης79. 

Πρόεδρος και αντιπρόεδρος του ΥΣΕΕΠ ορίζονται µε την απόφαση συγκρότησης 

εκ των υπό στοιχεία α' και β' τακτικών µελών. 

'Οταν το ΥΣΕΕΠ εξετάζει θέµατα επιλογής ειδικού εκπαιδευτικού 

προσωπικού ειδικής αγωγής  του άρθρου 35 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α') και 

του άρθρου 3 του Ν. 2817/2000, (ΦΕΚ 78Α'), καθώς και ορισµού προϊσταµένων 

στα Κ∆ΑΥ, προεδρεύει σ’ αυτό ο αντιπρόεδρος του τµήµατος ειδικής αγωγής του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που αναπληρώνεται από µόνιµο πάρεδρο του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (άρθρο 2, παράγραφος 15 Ν. 2817/2000). 

 

4.3.15. Αρµοδιότητες  του  Υ.Σ.Ε.Ε.Π.    
 Οι αρµοδιότητες του Υ.Σ.Ε.Ε.Π. καθορίζονται από τις διατάξεις του 

άρθρου 14, του Π.∆ 1/2003 και είναι κυρίως γνωµοδοτικές,  
αποφασιστικές  και  πειθαρχικές  και είναι οι εξής: 

 

1. Προτείνει τον ορισµό των προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ. 

2. Γνωµοδοτεί, ύστερα από ακρόασή τους, για την απαλλαγή από τα καθήκοντα 

τους των προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ. 

3. Επιλέγει τους υποψήφιους για διορισµό σε θέσεις ΕΕΠ των Κ∆ΑΥ και σε θέσεις 

ΕΕΠ και ΕΒΠ των ΣΜΕΑ. 

4. Εισηγείται τον καθορισµό του ποσοστού των διοριζοµένων ως µονίµων 

εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑ σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2, του Ν. 2817/2000. 

5. Εισηγείται τον καθορισµό του ποσοστού των προσλαµβανοµένων ως 

                                                 
79 Βλέπε άρθρο 7, του Π.∆. 1/2003 (Α’1). 
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αναπληρωτών σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 4, του Ν. 2817/2000. 

6. Εκδικάζει πειθαρχικές υποθέσεις κατά των προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ εφόσον 

προέρχονται από ΕΕΠ, καθώς και κατά των τακτικών και αναπληρωµατικών 

αιρετών µελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ. 

7. Εκδικάζει ενστάσεις των προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ εφόσον είναι µέλη ΕΕΠ κατά 

πειθαρχικών αποφάσεων των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης. 

8. Εκδικάζει ενστάσεις του ΕΕΠ των Κ∆ΑΥ κατά πειθαρχικών αποφάσεων των 

προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ και των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης. 

9. Εκδικάζει ενστάσεις του ΕΕΠ και του ΕΒΠ των ΣΜΕΑ κατά των προϊσταµένων 

γραφείων εκπαίδευσης, διευθυντών εκπαίδευσης και περιφερειακών διευθυντών 

εκπαίδευσης. 

10. Εισηγείται την απονοµή ηθικών αµοιβών στο ΕΕΠ και ΕΒΠ των Κ∆ΑΥ και ΣΜΕΑ. 

11. Προτείνει τη µετάθεση του ΕΕΠ και του ΕΒΠ σε ΣΜΕΑ και Κ∆ΑΥ. 

12. Γνωµοδοτεί για τις αποσπάσεις του ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑ και Κ∆ΑΥ. 

13. Γνωµοδοτεί για τη µετάταξη του ΕΕΠ και ΕΒΠ. 

14. Γνωµοδοτεί για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο ΕΕΠ και ΕΒΠ 

καθώς και για την ανάκλησή τους. 

15. Γνωµοδοτεί για τη χορήγηση αυξηµένων αποδοχών στο ΕΕΠ των Κ∆ΑΥ και ΣΜΕΑ 

και του ΕΒΠ των ΣΜΕΑ που βρίσκονται σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης. 

16. Γνωµοδοτεί για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές του ΕΕΠ, ΕΒΠ των Κ∆ΑΥ και 

ΣΜΕΑ. 

17. Γνωµοδοτεί για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως ιδιωτικής εργασίας ή έργου µε 

αµοιβή στα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη του ΥΣΕΕΠ που ανήκουν σε 

κλάδους του ΕΕΠ. 

18. Εκδικάζει ενστάσεις κατά πινάκων προακτέων του ΕΕΠ και ΕΒΠ, που 

συντάσσονται από τα ΠΥΣΕΕΠ. 

19. Αποφασίζει για τη διαθεσιµότητα λόγου ασθενείας των προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ, 

εφόσον προέρχονται από µέλη του ΕΕΠ και των τακτικών και αναπληρωµατικών αι-

ρετών µελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ. 

20. Αποφασίζει για την απόλυση λόγω σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας, 

καθώς και για τον αναδιορισµό των προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ, εφόσον 

προέρχονται από µέλη του ΕΕΠ και τωντακτικών και αναπληρωµατικών αιρετών 

µελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ, εφόσον είναιµέλη του ΕΕΠ και του ΕΒΠ. 

21. Γνωµοδοτεί για τη συνάφεια των τίτλων µεταπτυχιακών σπουδών µε το 

αντικείµενο της απασχόλησης του ΕΕΠ και του ΕΒΠ. 

22. Εξετάζει θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του ΕΕΠ των Κ∆ΑΥ και ΕΕΠ και ΕΒΠ 

των ΣΜΕΑ, που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, τα οποία δεν υπάγονται 

στην αρµοδιότητα των ΠΥΣΕΕΠ. 
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4.3.16.  Το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. – Σύνθεση και λειτουργία  
Το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Π/θµιας Εκπ/σης), έχει 

συσταθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 21, του Ν.1566/85, η δε σύνθεση, 

συγκρότηση και λειτουργία προβλέπεται από τα άρθρα 8 και 10, του 

Π.∆.1/2003, ύστερα από απόφαση του  Υπουργού Εθνικής Παιδείας. 

Το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. είναι  5/µελές, εδρεύει  στην Κεντρική Υπηρεσία του 

Υ.Π.Ε.Π.Θ. και λειτουργεί ως υπηρεσιακό και πειθαρχικό συµβούλιο για τους 

εκπ/κούς Π/θµιας Εκπ/σης. 

Βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα µέλη του είναι περισσότερα 

από τα απόντα80 και αποτελείται από: α) Τρεις ∆/ντές Π/θµιας Εκπ/σης, που 

αναπληρώνονται από άλλους ∆/ντές Π/θµιας Εκπ/σης και β) δύο τακτικούς 
αιρετούς εκπροσώπους των εκπ/κών Π/θµιας Εκπ/σης , µε τους 

αναπληρωτές τους81. 

Πρόεδρος και αντιπρόεδρος ορίζονται από τα τακτικά µέλη των 

παραπάνω τριών ∆/ντών Εκπ/σης, µε την ίδια απόφαση συγκρότησης. 

 

4.3.17. Αρµοδιότητες του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 
Οι αρµοδιότητες του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. είναι γνωµοδοτικές,  αποφασιστικές  και 

πειθαρχικές, καθορίζονται από το άρθρο 17, του Π.∆.1/2003, και είναι οι  

εξής: 
 

1. Γνωµοδοτεί, ύστερα από ακρόασή τους, για την απαλλαγή από τα 

καθήκοντά τους των διευθυντών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

2. Εκδικάζει πειθαρχικές υποθέσεις κατά των διευθυντών πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης και προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ, εφόσον αυτοί είναι εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και κατά των τακτικών ή αναπληρωµατικών 

µελών των ανώτερων περιφερειακών και των κεντρικών συµβουλίων. 

3. Εκδικάζει ενστάσεις των εκπαιδευτικών κατά πειθαρχικών αποφάσεων των 

περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης. 

4. Εισηγείται την απονοµή ηθικών αµοιβών σε εκπαιδευτικούς της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

5. α) Προτείνει τις µεταθέσεις εκπαιδευτικών από νοµό σε άλλο νοµό, εκτός από 

τις αµοιβαίες µεταθέσεις εντός της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, καθώς και 
                                                 
80

 Βλέπε άρθρο 10 του Π.∆. 1/2003 (Α’1) και άρθρο 14   του Ν. 2690/99 (Α’45). 
81 Βλέπε άρθρο 8, του Π.∆. 1/2003 (Α’1) και άρθρα 19-33 του ιδίου Π.∆/τος  για τα αιρετά µέλη. 
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τις µεταθέσεις στα πειραµατικά σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

    β) Προτείνει τη µετάθεση δασκάλων από σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) 

και αντίστροφα. 

6. Προτείνει την οριστική τοποθέτηση σε άλλο ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών που 

επανέρχονται από σχολεία του εξωτερικού. 

7. Γνωµοδοτεί για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών από νοµό σε άλλο νοµό. 

8. Γνωµοδοτεί για τη µετάταξη εκπαιδευτικών. 

9. Γνωµοδοτεί για την αποµάκρυνση εκπαιδευτικών ύστερα από υπαιτιότητά 

τους, από νοµό σε άλλο νοµό. 

10. Γνωµοδοτεί για τη µετάταξη ή απόλυση εκπαιδευτικών που κρίνονται δύο 

φορές µη προακτέοι. 

11. Γνωµοδοτεί για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας µε 

αµοιβή στα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη του ΚΥΣΠΕ. 

12. Γνωµοδοτεί για τη συνάφεια των µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των 

διευθυντών εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των 

ανώτερων περιφερειακών συµβουλίων και του κεντρικού υπηρεσιακού 

συµβουλίου µε το αντικείµενο της απασχόλησής τους. 

13. Αποφασίζει για τη διαθεσιµότητα λόγω ασθενείας των διευθυντών 

εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των ανώτερων 

περιφερειακών και του κεντρικού υπηρεσιακού συµβουλίου. 

14. Αποφασίζει για την απόλυση λόγω σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας, 

καθώς και για τον αναδιορισµό τους, των διευθυντών εκπαίδευσης και των 

τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των περιφερειακών και του κεντρικού 

υπηρεσιακού συµβουλίου. 

15. Εξετάζει τις προσφυγές των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του 

κεντρικού υπηρεσιακού συµβουλίου κατά αποφάσεων εκκαθαριστών µε τις 

οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους. 

16. Αποφασίζει για τη δυνητική θέση σε αργία και για την επαναφορά στην άσκηση 

των καθηκόντων τους των διευθυντών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και των 

τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των ανώτερων περιφερειακών και του 

κεντρικού υπηρεσιακού συµβουλίου. 

17. Εξετάζει θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης που προβλέπονται από τις κείµενες 

διατάξεις, καθώς και κάθε άλλο εκπαιδευτικό θέµα που προβλέπεται από 

ειδικές διατάξεις, εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην αρµοδιότητα των 

ΑΠΥΣΠΕ ή των ΠΥΣΠΕ. 
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4.3.18 Το Κ.Υ.Σ.∆.Ε. – Σύνθεση και λειτουργία 
Το Κ.Υ.Σ.∆.Ε. (Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο ∆/θµιας Εκπ/σης), έχει 

συσταθεί  κατά τις διατάξεις του άρθρου 21, του Ν.1566/85, η δε σύνθεση, 

συγκρότηση και λειτουργία του προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 9 

και 10 του Π.∆.1/2003, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εθνικής 

Παιδείας. 

Το Κ.Υ.Σ.∆.Ε. είναι 5/µελές  κεντρικό υπηρεσιακό και πειθαρχικό 

συµβούλιο για τους εκπ/κούς της ∆/θµιας Εκπ/σης και έχει την έδρα του στην 

Κεντρική Υπηρεσία του Υ.Π.Ε.Π.Θ. 

 Βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα µέλη του είναι περισσότερα από τα 

απόντα και αποτελείται από :  

1. α) τρεις διευθυντές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται 

από ισάριθµους διευθυντές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 

      β) δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από ισάριθµους 

αναπληρωµατικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών82. 

2. Πρόεδρος και αντιπρόεδρος του ΚΥΣ∆Ε ορίζονται µε την απόφαση 

συγκρότησης από το στοιχείο α' τακτικών µελών. 

 

4.3.19. Αρµοδιότητες του Κ.Υ.Σ.∆.Ε. 
Οι αρµοδιότητες του Κ.Υ.Σ.∆.Ε. είναι, επίσης, γνωµοδοτικές,  

αποφασιστικές  και πειθαρχικές, καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 

18, του Π.∆.1/2003, και είναι ίδιες µε αυτές του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. που έχουν ήδη 

αναφερθεί στην ενότητα 4.3.17. 

 

4.3.20. Το Κ.Υ.Σ.∆.Ι.Π. -  Σύνθεση και Λειτουργία 
α) Το Κ.Υ.Σ.∆.Ι.Π. (Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο ∆ιοικητικού 

Προσωπικού), έχει συσταθεί, όπως και τα άλλα υπηρεσιακά και πειθαρχικά 

Συµβούλια, µε το άρθρο 21, του Ν. 1566/85,  η δε  συγκρότηση και λειτουργία 

του καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν 3528/07 (άρθρα 157-162). 

 Είναι 5/µελές  συλλογικό όργανο και έχει την έδρα του στην Κεντρική 

Υπηρεσία του Υ.Π.Ε.Π.Θ. 

                                                 
82 Βλέπε άρθρο 9, του Π.∆. 1/2003 (Α’1) και άρθρα 19-33 του ιδίου Π.∆/τος  για τα αιρετά µέλη. 
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Βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα µέλη του είναι περισσότερα 

από τα απόντα και αποτελείται από :  

α) τρεις (3) µόνιµους υπαλλήλους µε βαθµό ∆/ντή, µε τους αναπληρωτές 

τους, και  

β) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των διοικητικών υπαλλήλων, επίσης, 

µε τους αναπληρωτές τους. 

Πρόεδρος και αντιπρόεδρος ορίζονται  από τα τακτικά µέλη των 

παραπάνω τριών ∆/ντών, µε την ίδια απόφαση συγκρότησης. 

 

4.3.21. Αρµοδιότητες του Κ.Υ.Σ.∆.Ι.Π. 
Το Κ.Υ.Σ.∆.Ι.Π ασχολείται µε θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης και 

πειθαρχικού δικαίου του διοικητικού προσωπικού. 

Οι αρµοδιότητές του προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 1, 

του Π.∆ 182/2004 και είναι  γνωµοδοτικές,  αποφασιστικές και  πειθαρχικές. 

Ειδικότερα, ασκεί αρµοδιότητες υπηρεσιακού και πειθαρχικού 
Συµβουλίου για: 

α) τους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευµάτων, του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), των Γενικών 

Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) και των Περιφερειακών Επιµορφωτικών Κέντρων 

(ΠΕΚ) 

β) τους διοικητικούς υπαλλήλους των ισότιµων προς τα δηµόσια ιδιωτικών 

σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, που 

συνταξιοδοτούνται από το δηµόσιο (άρθρο 65 του Ν.1566/1985 – Α΄167) 

γ) τους υπαλλήλους των ∆ηµοσίων Βιβλιοθηκών (άρθρο 8 παράγρ. 5 του 

Ν.3149/2003 – Α΄ 141) και  

δ)  τους διοικητικούς υπαλλήλους των αποκεντρωµένων Υπηρεσιών 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ83. 

 

4.3.22  Ειδικά Συµβούλια Επιλογής Σχολικών Συµβούλων 
Π/θµιας        και ∆/θµιας Εκπαίδευσης 

Σύνθεση- Λειτουργία- Αρµοδιότητες  
 Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων, συγκροτούνται και λειτουργούν, βάσει του άρθρου 2, του 

                                                 
83

 Βλέπε Π. Πουλή: Εκπαιδευτικό δίκαιο και θεσµοί - Γ’ Έκδοση Σάκκουλα-Αθήνα 2006 – σελ. 73. 
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Ν.3467/06, τα εξής Ειδικά Συµβούλια για την επιλογή των Σχολικών 

Συµβούλων Εκπ/σης, τα οποία είναι και αρµόδια για τα θέµατα 
υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου των Σχολικών 
Συµβούλων Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπαίδευσης 

α) Το Συµβούλιο Επιλογής Σχολικών Συµβούλων Π/θµιας Εκπαίδευσης, 

Προσχολικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής και 

β)    Το Συµβούλιο Επιλογής Σχολικών Συµβούλων ∆/θµιας Εκπαίδευσης 

 

Τα ανωτέρω Συµβούλια είναι επταµελή και αποτελούνται από: 

i. Τρία(3) µέλη ∆.Ε.Π. των Παν/µίων, µε τους αναπληρωτές τους. 

ii. Έναν (1) Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), 

που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε την απόφαση συγκρότησης. 

iii. Έναν (1) Σχολικό Σύµβουλο της οικείας βαθµίδας που ορίζεται µε τον 

αναπληρωτή του µε την απόφαση συγκρότησης και 

iv. Τους δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εκπ/κών, των Κεντρικών 

Υπηρεσιακών Συµβουλίων της αντίστοιχης βαθµίδας (ΚΥΣΠΕ) και 

(ΚΥΣ∆Ε), που αναπληρώνονται από τους νόµιµους αναπληρωτές 

τους84. 

Η συγκρότηση των ανωτέρω συµβουλίων επιλογής γίνεται µε απόφαση 

του Υπουργού Εθνικής Παιδείας. 

Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος 

και ο γραµµατέας µε τον αναπληρωτή του. Ως γραµµατέας ορίζεται διοικητικός 

υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ, ή αποσπασµένος σε αυτήν 

εκπαιδευτικός. 

Η θητεία του προέδρου, των µελών και του γραµµατέα των ανωτέρω 

συµβουλίων επιλογής αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την 

απόφαση συγκρότησης και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του δεύτερου έτους85. 

Σύµφωνα µε την αρ. Φ.353.1/324/105657/∆1/16-10-2002 Απόφαση 

του Υφυπουργού Εθν. Παιδείας, οι σχολικοί σύµβουλοι Π/θµιας και ∆/θµιας 

Εκπ/σης υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή ∆/νση Εκπ/σης και κατά 

συνέπεια, ο Περιφερειακός ∆/ντής Εκπ/σης είναι και διοικητικός και 

πειθαρχικός Προϊστάµενός τους. 

 

                                                 
84

 Βλέπε άρθρο 2, παρ.1 εδ. δδ’, του Ν. 3467/2006 (Α’ 128). 
85 Βλέπε άρθρο 2, παρ.5, του Ν. 3467/2006 (Α’ 128). 
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4.3.23 ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο 
 Σύνθεση- Λειτουργία- Αρµοδιότητες  
Α) Το ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις 

του άρθρου 157, παρ. δ΄ του Ν. 3528/07, η δε σύνθεση, συγκρότηση και 

λειτουργία του προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 162, παρ. 4 και 

163 του Ν. 3528/07, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 

Το ανωτέρω συµβούλιο αποτελείται από:  

1. α) Έναν Αντιπρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο 

β) Τέσσερις συµβούλους του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µε 

ισάριθµους αναπληρωτές τους 

γ) ∆ύο Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων της Γενικής Γραµµατείας 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου 

Εσωτερικών 

δ) Τον Προϊστάµενο Γενικής ∆ιεύθυνσης που είναι αρµόδιος για θέµατα 

προσωπικού του Υπουργείου στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία ή το οποίο 

εποπτεύει την υπηρεσία ή το Ν.Π.∆.∆. όπου διαπράχθηκε το πειθαρχικό 

παράπτωµα, µε αναπληρωτές τους άλλους προϊσταµένους Γενικών 

∆ιευθύνσεων ή ∆ιευθύνσεων του ίδιου ως άνω υπουργείου.  

ε) ∆ύο εκπροσώπους της Α.∆.Ε.∆.Υ. µε τους αναπληρωτές τους.  

2. Το ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο λειτουργεί σε δύο Τµήµατα, 
καθένα των οποίων αποτελείται από 
α) Τον Πρόεδρο του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου 

αναπληρούµενο από τον αρχαιότερο των µετεχόντων Συµβούλων του 

Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους 

β) ∆ύο Συµβούλους του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ή τους 

αναπληρωτές τους. 

γ) Έναν Προϊστάµενο Γενικής ∆ιεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών ή 

τον αναπληρωτή του 

δ)  Τον Προϊστάµενο Γεν. ∆/νσης, (παρ. 1,δ) και  

ε) Τους δύο εκπροσώπους της Α.∆.Ε.∆.Υ. ή τους αναπληρωτές τους  

 Οι µετέχοντες σε οποιοδήποτε τµήµα αναπληρωτές των τακτικών 
µελών θεωρούνται για τη σύνθεση ως τακτικά µέλη. 
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3. Τα µέλη του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου µαζί µε τους 

αναπληρωτές τους ορίζονται για θητεία δύο (2) ετών.  

4. Τα τακτικά µέλη των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 1 είναι πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης στο ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο. 

5. Τα Πρωτοβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια είναι υποχρεωµένα να 
ενηµερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα το ∆ευτεροβάθµιο 
Πειθαρχικό Συµβούλιο για την πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών 
υποθέσεων, από την εισαγωγή τους σε αυτά µέχρι την έκδοση της 
πειθαρχικής απόφασης86. 
6. Με απόφαση του Προέδρου του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου 

ασκείται πειθαρχική δίωξη κατά των µελών των Πρωτοβάθµιων Πειθαρχικών 

Συµβουλίων που παραβαίνουν τη διάταξη της παρ. 2, του άρθρου 122, του 

Υ.Κ. σύµφωνα µε την οποία, σε περίπτωση παραποµπής ενώπιον του 

υπηρεσιακού συµβουλίου, η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 

εξαµήνου από την παραποµπή. 

Η παράβαση της διάταξης αυτής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα, για το 

οποίο τα µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου παραπέµπονται ενώπιον του 

δευτεροβάθµιου πειθαρχικού συµβουλίου. 

Έτσι, Πειθαρχικές υποθέσεις που παραπέµπονταν στο υπηρεσιακό 

συµβούλιο και παρέµειναν χρονίζουσες, τώρα εκδικάζονται και 

ολοκληρώνονται µέσα στον προβλεπόµενο χρόνο. 

 
Β) Αρµοδιότητες ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου. 
1. Το ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο λειτουργεί αποκλειστικά ως 

πειθαρχικό. 

2. Κρίνει σε δεύτερο βαθµό, κατά το νόµο και την ουσία και κατ’ εξαίρεση σε 

πρώτο   βαθµό, όταν αυτό προβλέπεται. 

3. Ως εισηγητές στο ανωτέρω συµβούλιο ορίζονται µε πράξη του προέδρου 

µόνο µέλη του. 

4. Σύµφωνα µε την παρ. γ΄ του άρθρου 53, του Ν. 2721/99 µετέχουν στο 

δευτεροβάθµιο υπηρεσιακό συµβούλιο ως αιρετοί εκπρόσωποι των 

εκπ/κών, οι εκλεγµένοι αιρετοί εκπρόσωποι του Κεντρικού Υπηρεσιακού 

                                                 
86 Βλέπε άρθρο 163, παρ.7, του Ν. 3528/2007 (Α’ 26). 
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Συµβουλίου Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπ/σης αντίστοιχα, αναπληρούµενοι, σε 

περίπτωση κωλύµατός τους, από τους νόµιµους αναπληρωτές τους. 

 

4.3.24  Ερµηνευτικά σχόλια και παρατηρήσεις για τα 
υπηρεσιακά συµβούλια 
 Σχετικά µε τη λειτουργία των Συµβουλίων υπόψη και τα εξής: 

1. Τα µέλη κάθε υπηρεσιακού συµβουλίου, µε τους ισάριθµους 

αναπληρωτές τους, ορίζονται για θητεία δύο (2) ετών που αρχίζει την 1η 

Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του επόµενου 

έτους87. 

Κατά τη διάρκεια της θητείας τους απαγορεύεται η αντικατάσταση 
µελών, εκτός αν συντρέχουν αποδεδειγµένα σοβαροί υπηρεσιακοί ή 

προσωπικοί λόγοι. (άρθρο 161, Ν. 3528/07) 

2. Τα αναπληρωµατικά µέλη µετέχουν σε περίπτωση απουσίας ή 

κωλύµατος των τακτικών µελών. 

3. Ο αναπληρωτής του προέδρου προεδρεύει σε περίπτωση απουσίας ή 

κωλύµατος του προέδρου. 

4. Όλα τα υπηρεσιακά συµβούλια βρίσκονται σε απαρτία, όταν είναι 

παρόντα τρία (3) τουλάχιστον µέλη τους, εκτός από το Ειδικό 

Υπηρεσιακό Συµβούλιο και τα Τµήµατα του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού 

Συµβουλίου, που συνεδριάζουν µε την παρουσία πέντε (5) τουλάχιστον 

µελών88. 

Τα υπηρεσιακά συµβούλια αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν µε απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων µελών, στα οποία περιλαµβάνεται 

οπωσδήποτε ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. 

5. Οι πράξεις των υπηρεσιακών συµβουλίων καταχωρούνται σε 
πρακτικά, που υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραµµατέα89. Στα 

πρακτικά καταχωρείται και η γνώµη των τυχόν µειοψηφούντων µελών.  

6. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να παρίσταται ενώπιον των υπηρεσιακών 

συµβουλίων που κρίνουν πειθαρχική του υπόθεση, αυτοπροσώπως ή µε 

                                                 
87 Βλέπε άρθρο 10, παρ.3, του Π.∆. 1/2003 (Α’ 1). 
88

 Βλέπε άρθρο 162, παρ.8, του Ν. 3528/2007 (Α’ 26). 
89 Βλέπε άρθρο 162, παρ.9, του Ν. 3528/2007 (Α’ 26). 



 147
συµπαράσταση δικηγόρου ή µόνο δια δικηγόρου (άρθρο 162, Ν. 

3528/07) 

7. Τα θέµατα εισηγούνται: 
α) στα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣ∆Ε οι ∆/ντές των οικείων ∆/νσεων Εκπ/σης, 

β) στα ΠΥΣΕΕΠ, ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣ∆Ε, οι πρόεδροι αυτών, 

γ) στα ΥΣΕΕΠ, ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣ∆Ε, οι Προϊστάµενοι των αρµοδίων 

διευθύνσεων ή τµηµάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

Ο Πρόεδρος µπορεί να ορίζει και µέλος του συµβουλίου για την 

ειδικότερη µελέτη και εισήγηση συγκεκριµένου θέµατος (άρθρο 10, Π.∆. 

1/2003) 

8. Τα συµβούλια αλληλογραφούν δια του Προέδρου τους90. 
9.  Τα αιρετά µέλη των συµβουλίων έχουν τα ίδια δικαιώµατα και 

καθήκοντα µε τα λοιπά µέλη91. 
10. Τα τακτικά αιρετά µέλη των συµβουλίων, όταν αποχωρούν από την 

υπηρεσία ή µετατίθενται εκτός της περιοχής του συµβουλίου 

αντικαθίστανται, µέχρι να λήξει η θητεία του συµβουλίου, από τα 

αναπληρωµατικά αιρετά µέλη που καθίστανται τακτικά (άρθρο 10, Π.∆. 

1/2003) 

11.  Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου, µε πρόσκλησή του, καθορίζει την ηµέρα, 

την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων και καλεί τα µέλη του, τακτικά 

και αναπληρωµατικά, να συµµετάσχουν στη συνεδρίαση.  Η πρόσκληση 

µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης γνωστοποιείται από το γραµµατέα 

προς τα µέλη του συµβουλίου 48 ώρες πριν από τη συνεδρίαση. 

12.   Όλα τα µέλη του Συµβουλίου πρέπει να διακρίνονται για την 
αµεροληψία τους και την ορθή κρίση τους. 

13.  Τα µέλη του Συµβουλίου έχουν υποχρέωση να είναι παρόντα σε όλη τη 

διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

14. Όταν στα πειθαρχικά συµβούλια (ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣ∆Ε-ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣ∆Ε-

ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣ∆Ε) συζητούνται θέµατα σχετικά µε τους ιδιωτικούς 

εκπαιδευτικούς ή τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, τότε µετέχουν 

σ’ αυτά, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δηµοσίων εκπ/κών, 

εκπρόσωποι των ιδιωτικών εκπ/κών  ή των ιδιοκτητών των ιδιωτικών 

                                                 
90 Βλέπε άρθρο 10, παρ.6, του  Π.∆. 1/2003 (Α’ 1). 
91

 Βλέπε άρθρο 10, παρ.7, του Π.∆. 1/2003 (Α’ 1). 
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σχολείων, κατά περίπτωση, που ορίζονται από τους οικείους 

συνδικαλιστικούς φορείς92. 

 

4.4.  Ανακριτικές µέθοδοι 
 Όταν ο πειθαρχικός Προϊστάµενος έχει ενδείξεις ή βάσιµες υπόνοιες ή 

καταγγελίες για διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος από µέρους 

εκπαιδευτικού, τότε εφαρµόζει τη διαδικασία ανακριτικής µεθόδου, 

προκειµένου να διαπιστώσει αν συντρέχει λόγος πειθαρχικής δίωξης σε 

βάρος του ή σε αντίθετη περίπτωση να θέση την όλη υπόθεση στο αρχείο µε 

αιτιολογηµένη έκθεσή του. 

 Και τούτο γιατί υπάρχουν εκπ/κοί που παραβαίνουν το καθήκον τους 

και συνεπώς διαπράττουν πειθαρχικό αδίκηµα, όµως υπάρχουν και 

περιπτώσεις που πέφτουν θύµατα συκοφαντιών, ή ψευδών καταγγελιών ή 

υπερβολικών εκτιµήσεων. 

 Η χρήση της ανακριτικής µεθόδου αποσκοπεί στην αµερόληπτη και 

αντικειµενική απόδοση της δικαιοσύνης. Έτσι και ο εκπαιδευτικός 

προστατεύεται και το κύρος της υπηρεσίας εξασφαλίζεται. 

 
Ανακριτικές µέθοδοι 

 
Προκαταρκτική εξέταση 

 
Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση (Ε.∆.Ε) 

 
Πειθαρχική ανάκριση 

 
 

4.4.1.  Προκαταρκτική εξέταση (άρθρο 125, Ν. 3528/07)  
  

Η προκαταρκτική εξέταση αποτελεί στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας 

και ενεργείται, όταν υπάρχει ζωηρή αµφιβολία για το αν τελέστηκε ή όχι 

πειθαρχικό παράπτωµα. Η διάταξη αυτή του Υ.Κ. είναι σαφώς υπέρ του 

κατηγορούµενου, για το λόγο ότι, ο  αθώος εκπ/κός, δεν υποβάλλεται σε 

ταλαιπωρία, που συνεπάγεται η διαδικασία ολόκληρου του δικονοµικού 

µηχανισµού για την ενέργεια ανάκρισης. 

 Η προκαταρκτική εξέταση συνίσταται σε προκαταρκτική, άτυπη 
συλλογή και καταγραφή στοιχείων και πληροφοριών για το εικαζόµενο 

                                                 
92 Βλέπε άρθρο 14, παρ.29, περ. ιδ’  του Ν. 2817/2000 (Α’ 78). 
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πειθαρχικό παράπτωµα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει αυτό 
τελεσθεί93. 
 Η συλλογή αυτή των στοιχείων και των πληροφοριών είναι άτυπη, γιατί 

δεν τηρούνται όλοι εκείνοι οι τύποι της αποδεικτικής διαδικασίας και κυρίως 

αυτοί που αφορούν τις ανακριτικές πράξεις. 

 Προκαταρκτική εξέταση µπορεί να διενεργήσει κάθε πειθαρχικώς 
προϊστάµενος του εκπαιδευτικού. 

 Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης αν αυτός, που την ενεργεί 

κρίνει µε βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί ότι: 

α) δεν συντρέχει περίπτωση πειθαρχικής δίωξης, περατώνει την εξέταση µε 

αιτιολογηµένη έκθεσή του. Στην περίπτωση αυτή δεν αποκλείεται η ενέργεια 

προκαταρκτικής εξέτασης από ανώτερο πειθαρχικώς προϊστάµενο. 

β) έχει διαπραχθεί πειθαρχικό παράπτωµα, το οποίο τιµωρείται µε ποινή της 

αρµοδιότητάς του, καλεί τον υπάλληλο σε απολογία σύµφωνα µε το άρθρο 

134 του Ν. 3528/07 

γ) δικαιολογείται η επιβολή βαρύτερης ποινής, ενεργεί, σύµφωνα µε όσα 

ορίζονται στην παρ. 6, του άρθρου 118, του Ν. 3528/07 δηλ. παραπέµπει την 

υπόθεση σε ανώτερο αυτού πειθαρχικώς προϊστάµενο ή στο υπηρεσιακό 

συµβούλιο 

δ) το πειθαρχικό παράπτωµα χρειάζεται διερεύνηση, διατάσσει την ενέργεια 

Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης (Ε.∆.Ε.)94 

 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι πρέπει να γίνεται ευρεία χρήση της 

µεθόδου αυτής και να µην κινείται η διαδικασία της Ε.∆.Ε., αν δεν υπάρχουν 

σοβαρές ενδείξεις για το βάσιµο των καταγγελιών. 

 

4.4.2 Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση (Ε.∆.Ε.) 
Η Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση (Ε.∆.Ε.) είναι ανακριτική µέθοδος, που 

αποσκοπεί στη λεπτοµερή και πληρέστερη συλλογή των απαραίτητων 

αποδεικτικών στοιχείων για να διαπιστωθούν: α) η τέλεση του πειθαρχικού 

παραπτώµατος, β) τα πρόσωπα που τυχόν ευθύνονται και γ) τα πραγµατικά 

περιστατικά που δικαιολογούν την άσκηση πειθαρχικής δίωξης. Με το άρθρο 

126, του Ν. 3528/07 προβλέπονται και τα εξής, σχετικά µε την όλη διαδικασία 

της Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης (Ε.∆.Ε.) 
                                                 
93 Βλέπε άρθρο 125, παρ.1 του Ν. 3528/2007 (Α’ 26). 
94

 Βλέπε άρθρο 125, παρ.3, εδάφιο τελευταίο του Ν. 3528/2007(Α’ 26). 
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1. Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση ενεργείται κάθε φορά που η υπηρεσία έχει 

σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς ενδείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού 

παραπτώµατος. Η εξέταση αυτή αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων για τη 

διαπίστωση της τέλεσης πειθαρχικού παραπτώµατος και τον 

προσδιορισµό των προσώπων που τυχόν ευθύνονται, καθώς και στη 

διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτό έχει τελεστεί. Η 
ένορκη διοικητική εξέταση δε συνιστά έναρξη πειθαρχικής δίωξης. 

2. Η ένορκη διοικητική εξέταση διατάσσεται από οποιονδήποτε 
πειθαρχικώς προϊστάµενο και ενεργείται από µόνιµο υπάλληλο µε 

βαθµό τουλάχιστον Α΄ του ιδίου υπουργείου και σε καµία περίπτωση 

κατώτερου βαθµού εκείνου στον οποίο αποδίδεται η πράξη. 

3. Κατά τη διάρκεια της Ε.∆.Ε.  

α) καλείται για εξέταση οπωσδήποτε ο διωκόµενος εκπ/κός, ο οποίος 

δύναται να παρίσταται µετά δικηγόρου 

β) η µη προσέλευσή του ή η άρνησή του να εξετασθεί δεν εµποδίζει την 

πρόοδο της διαδικασίας και  

γ) δύναται να ζητήσει εγγράφως την εξέταση µαρτύρων για 

υπεράσπισή του σε όλη τη διάρκεια της Ε.∆.Ε. και µέχρι το τέλος της 

εξέτασής του (άρθρο 130, παρ. 3 και 132 του Ν. 3528/07). 

4. Η ένορκη διοικητική εξέταση ολοκληρώνεται σε εύλογο χρονικό διάστηµα 

µε την υποβολή αιτιολογηµένης έκθεσης του υπαλλήλου που την ενεργεί. 

Η έκθεση αυτή υποβάλλεται, µε όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, 

στον πειθαρχικώς προϊστάµενο, ο οποίος διέταξε τη διενέργεια της 

εξέτασης. Εφόσον µε την έκθεση διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού 

παραπτώµατος από συγκεκριµένο εκπαιδευτικό, ο πειθαρχικώς 

προϊστάµενος υποχρεούται να ασκήσει πειθαρχική δίωξη. 

 

Παρατηρήσεις 
1. Για να γίνει Ε.∆.Ε. πρέπει η «Υπηρεσία» να έχει σοβαρές υπόνοιες (δηλ. 

αξιόλογες πληροφορίες) και σαφείς ενδείξεις (δηλ. πειστικές) για το ότι έχει 

διαπραχθεί πειθαρχικό παράπτωµα από µέρους εκπ/κού. 

2. Η Ε∆.Ε. ενεργείται µόνον, κατόπιν εγγράφου εντολής, από µόνιµο 

υπάλληλο µε βαθµό τουλάχιστον Α΄ και σε καµία περίπτωση από 

υπάλληλο κατώτερου βαθµού. 
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3. Από την ειδικότερη, άρα και κατισχύουσα των γενικότερων διατάξεων του 

Υ.Κ., διάταξη του άρθρου 16, περ. ΣΤ΄, παρ. 2, του Ν. 1566/85, 

προβλέπεται ότι Ε.∆.Ε. ενεργείται σε βάρος: 
α) Υποδιευθυντή σχολικής µονάδας, από ∆/ντή Εκπ/σης ή από 

Προϊστάµενο Γραφείου Εκπ/σης ή  από ∆/ντή σχολ. µονάδας ή από άλλον 

Υποδ/ντή σχολ. µονάδας 

β) ∆/ντή σχολικής µονάδας, από ∆/ντή Εκπ/σης ή  από Προϊστάµενο 

Γραφείου Εκπ/σης ή  από ∆/ντή σχολ. Μονάδας. 

γ) Προϊσταµένου Γραφείου Εκπ/σης, από ∆/ντή Εκπ/σης ή από άλλον 

Προϊστάµενο Γραφείου Εκπ/σης 

δ) ∆ιευθυντή Εκπ/σης, από άλλον ∆/ντή Εκπ/σης  

ε) Σχολικού Συµβούλου, από Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου ή από άλλον Σχολικό Σύµβουλο.  

στ) Με την αρ. Φ.353.1/324/105657/∆1/8-10-2002 Απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας,  Ε.∆.Ε. σε βάρος των πιο πάνω στελεχών εκπ/σης µπορεί να 

ενεργήσει και ο Περιφερειακός ∆/ντής Εκπ/σης και Ε.∆.Ε., σε βάρος 

Περιφερειακού ∆/ντή Εκπ/σης  άλλος Περιφερειακός ∆/ντής Εκπ/σης. 

4. Η Ε.∆.Ε. µπορεί να επεκταθεί στην έρευνα και άλλων παραπτωµάτων, 

που τυχόν αναφαίνονται κατά την πρόοδο της εξέτασης, καθώς και άλλων 

εµπλεκόµενων προσώπων. 

 

4.4.3.  Ενέργειες του ενεργούντος την Ε.∆.Ε. 
 Ο ανακριτής, µετά την εντολή για ενέργεια Ε.∆.Ε. προβαίνει στις εξής 

ενέργειες: 

i. Ορίζει, µε απόφασή του, το γραµµατέα της Ε.∆.Ε. 

ii. Προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ανακριτικές πράξεις για την 

εξακρίβωση τυχόν πειθαρχικού παραπτώµατος 

iii. Για να µορφώσει αντικειµενική και ασφαλή κρίση, εξετάζει ενόρκως τον 

καταγγέλοντα ή τους καταγγέλοντες 

iv. Εξετάζει ως µάρτυρες τα πρόσωπα, στην αντίληψη ή στη γνώση των 

οποίων υπέπεσε κάποιο περιστατικό σχετικό µε την εξεταζόµενη 

υπόθεση 

v. Εξετάζει και άλλα πρόσωπα που κατονοµάζονται ότι εµπλέκονται ή 

σχετίζονται µε οποιονδήποτε τρόπο µε την εξεταζόµενη υπόθεση 
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vi. Εξετάζει τους µάρτυρες που προτείνει ο διωκόµενος εκπ/κός 

(τουλάχιστον 5) 

vii. Αξιολογεί το συγκεντρωθέν, από την όλη διαδικασία της Ε.∆.Ε., 

αποδεικτικό υλικό και βάσει αυτού συντάσσει πορισµατική έκθεση, την 

οποία και υποβάλλει στον προϊστάµενο που διέταξε την Ε.∆.Ε95. 

Η πορισµατική έκθεση για να είναι πλήρης πρέπει να 
περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: 
α) το ιστορικό της υπόθεσης 

β) τις ανακριτικές ενέργειες που διενεργήθηκαν, καθώς και τα έγγραφα που 

εξετάσθηκαν και ελήφθησαν υπόψη 

γ) τις διαπιστώσεις 

δ) το συµπέρασµα 

ε) το χαρακτηρισµό των πράξεων και τέλος 

στ) τις προτάσεις. 

viii. Η διενέργεια της Ε.∆.Ε. είναι µυστική 
Με την Ε.∆.Ε. προστατεύεται, αφενός µεν, το κύρος της υπηρεσίας από 

ακραίες και απαράδεκτες συµπεριφορές εκπαιδευτικών πληµµελούς 

εκπλήρωσης των καθηκόντων τους, αφετέρου δε και η προσωπικότητα του 

ιδίου εκπαιδευτικού από τυχόν αβάσιµες και ψεύτικες κατηγορίες96. 

 

4.4.4  Πειθαρχική ανάκριση 
 Η πειθαρχική ανάκριση, είναι και αυτή µια ανακριτική µέθοδος (άρθρο 

127, Ν. 3528/07). Η διαφορά µεταξύ αυτής και της Ε.∆.Ε. είναι ότι, η µεν 

Ε.∆.Ε. διατάσσεται από κάθε πειθαρχικώς προϊστάµενο, δηλ από 

µονοπρόσωπο πειθαρχικό όργανο, ενώ η πειθαρχική ανάκριση διατάσσεται 

µόνο από Πειθαρχικό Συµβούλιο, ήτοι από πολυπρόσωπο πειθαρχικό 

όργανο. 

 Η εντολή του πειθαρχικού συµβουλίου για τη διενέργεια ανάκρισης 

πρέπει να αναφέρεται ειδικά σε ορισµένη πράξη ή πράξεις και να µνηµονεύει 

όλα τα περιστατικά, που συνιστούν την πειθαρχικά αξιόποινη πράξη, καθώς 

και την προβλεπόµενη σχετική πειθαρχική διάταξη. 

Πότε η πειθαρχική ανάκριση είναι υποχρεωτική και πότε όχι 
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 Βλέπε άρθρο 126, παρ.4 του Ν. 3528/2007 (Α’ 26). 
96 Βλέπε Β. Κούτα: Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση – σελ. 14 – έκδοση 2003. 
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1. Η πειθαρχική ανάκριση διεξάγεται υποχρεωτικά κατά τη διαδικασία ενώπιον 

του υπηρεσιακού συµβουλίου. Κατ’ εξαίρεση η πειθαρχική ανάκριση δεν 
είναι υποχρεωτική, στις εξής περιπτώσεις: 
α) όταν τα πραγµατικά περιστατικά, που συνιστούν την αντικειµενική 

υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώµατος προκύπτουν από το φάκελο, κατά 

τρόπο αναµφισβήτητο, 

β) όταν ο εκπαιδευτικός οµολογεί µε την απολογία του, κατά τρόπο που δεν 

επιδέχεται αµφισβήτηση, ότι διέπραξε το πειθαρχικό παράπτωµα (η οµολογία 

πρέπει να είναι αυθόρµητη και όχι αποτέλεσµα πιέσεων). 

γ) όταν ο εκπαιδευτικός συλλαµβάνεται επ’ αυτοφώρω κατά τη διάπραξη 

ποινικού αδικήµατος που αποτελεί συγχρόνως και πειθαρχικό παράπτωµα, 

δ) όταν έχει προηγηθεί ανάκριση ή προανάκριση συµφώνως µε τις διατάξεις 

του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας για ποινικό αδίκηµα, που αποτελεί  και 

πειθαρχικό παράπτωµα, 

ε) όταν έχει διενεργηθεί, πριν την έκδοση του παραπεµπτηρίου εγγράφου ή 

της ένστασης, Ε.∆.Ε. ή άλλη ένορκη εξέταση κατά την οποία διαπιστώθηκε 

διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος από συγκεκριµένο εκπαιδευτικό97. 
2. Η πειθαρχική ανάκριση διεξάγεται από υπάλληλο, που µπορεί να είναι και 

µέλος του συµβουλίου, τουλάχιστον οµοιόβαθµο του διωκόµενου. 

3. Όποιος διεξάγει ανάκριση δικαιούται να ενεργήσει ανακριτικές πράξεις και 

εκτός της έδρας του. 

4. Η πειθαρχική ανάκριση είναι µυστική. 
5.Η πειθαρχική ανάκριση µπορεί να επεκταθεί στην έρευνα και άλλων 

παραπτωµάτων του ίδιου εκπαιδευτικού, εφόσον προκύπτουν επαρκή 

στοιχεία. 

 

4.4.5 Αρχή της αµεροληψίας – εξαίρεση ανακριτή 
Στην παράγραφο 3, του άρθρου 127, του Υ.Κ. αναφέρονται όλες οι 

περιπτώσεις εξαίρεσης, που αποτελούν νόµιµα κωλύµατα, που αν 

συντρέχουν στο πρόσωπο του ανακριτή, συνιστούν λόγους αποκλεισµού του 

από την άσκηση του ανακριτικού του έργου. 

 Έτσι, δεν ενεργούν πειθαρχική ανάκριση: 

α) τα πρόσωπα, κατά των οποίων στρέφεται το πειθαρχικό παράπτωµα, 
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 Βλέπε άρθρο 127, παρ.1 του Ν. 3528/2007 (Α’ 26). 
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β) οι πειθαρχικώς προϊστάµενοι, που έχουν εκδόσει την πειθαρχική απόφαση, 

η οποία κρίνεται κατ’ ένσταση, 

γ) τα πρόσωπα που έχουν ενεργήσει Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση και  

δ) τα πρόσωπα που έχουν ασκήσει την πειθαρχική δίωξη 

 Οι εχθρικότατες σχέσεις µεταξύ του ανακριτή και του διωκόµενου, 

µπορούν να αποτελέσουν επίσης, λόγο εξαίρεσης του ανακριτή. Ιδιαίτερα δε, 

αν µεταξύ των ανωτέρω, έχει αναπτυχθεί οξύτατη προσωπική αντίθεση και αν 

υπάρχει ποινική αντιδικία µε εκατέρωθεν µηνύσεις. Ο εγκαλούµενος 

δικαιούται ακόµη µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την κλήση του για εξέταση, 

να ζητήσει την εξαίρεση εκείνου που διεξάγει την ανάκριση µε έγγραφη 
αίτηση. Στην αίτηση πρέπει να εκτίθενται, κατά τρόπο σαφή και 

συγκεκριµένο, οι λόγοι της εξαίρεσης και να αναφέρονται τα στοιχεία στα 

οποία θεµελιώνονται οι προβαλλόµενοι ισχυρισµοί.  

Για την αίτηση εξαίρεσης αποφασίζει το υπηρεσιακό συµβούλιο χωρίς 

τη συµµετοχή εκείνου, του οποίου ζητείται η εξαίρεση, που αναπληρώνεται 

νοµίµως. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, οι ανακριτικές πράξεις που στο µεταξύ 

ενεργήθηκαν, είναι άκυρες και επαναλαµβάνονται εξαρχής98. Ο ανακριτής 

απαλλάσσεται των ανακριτικών του καθηκόντων και ορίζεται νέος ανακριτής, 

ο οποίος ενεργεί πλέον εξαρχής τις ανακριτικές πράξεις. 

 

4.4.6  Ανακριτικές πράξεις  
Ο ανακριτής, προκειµένου να διευκολυνθεί στο έργο του και για να 

θεµελιώσει µε στοιχεία τις διαπιστώσεις του, χρησιµοποιεί για το σκοπό αυτό 

αποδεικτικά µέσα, όπως πρόσωπα και αντικείµενα. 

 Το άρθρο 128, παρ. 1 του Ν. 3528/07 αναφέρει τις ανακριτικές εκείνες 

πράξεις, µε τις οποίες ενεργείται η όλη αποδεικτική διαδικασία και οι οποίες 

είναι: 

α) η αυτοψία 

β) η εξέταση µαρτύρων 

γ) η πραγµατογνωµοσύνη και 

δ) η εξέταση του διωκόµενου 

 Στα αποδεικτικά στοιχεία µπορούν να προστεθούν ακόµη και η 

οµολογία του διωκόµενου (άρθρο 127, παρ. 1β του Ν. 3528/07) και η 

εκτίµηση των διαφόρων εγγράφων. 
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 Βλέπε άρθρο 127, παρ.3 γ, του Ν. 3528/2007 (Α’ 26). 
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 Η αυτοψία: ∆ιενεργείται αυτοπροσώπως από εκείνον που διεξάγει την 

πειθαρχική ανάκριση µε την παρουσία γραµµατέα. Ενεργείται σε όλα τα 

στάδια της πειθαρχικής διαδικασίας. Η αυτοψία δηµοσίων εγγράφων ή 

εγγράφων ιδιωτικών που έχουν κατατεθεί σε δηµόσια αρχή, ενεργείται στο 

γραφείο όπου φυλάσσονται. Έγγραφα που κατέχονται από ιδιώτη, 

παραδίδονται στον ανακριτή και επιστρέφονται υποχρεωτικά µετά το τέλος της 

πειθαρχικής διαδικασίας99. Οι διαπιστώσεις από την αυτοψία καταγράφονται 

σε έκθεση. 

 Οι µάρτυρες είναι τα φυσικά πρόσωπα που καλούνται να καταθέσουν 

ενώπιον του ανακριτή ό,τι σχετικό γνωρίζουν για την εξεταζόµενη υπόθεση. 

Όλα τα πρόσωπα θεωρούνται ικανά για µαρτυρία. 

Οι µάρτυρες εξετάζονται ενόρκως. Η µη εµφάνιση ή η άρνηση κατάθεσης 

του µάρτυρα, χωρίς εύλογη αιτία, αποτελεί πληµµέληµα. Ο διωκόµενος 

δικαιούται, κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής ανάκρισης και µέχρι το τέλος της 

εξέτασής του, να ζητήσει εγγράφως την εξέταση µαρτύρων, µε σκοπό την 

υπεράσπισή του. Ο ανακριτής υποχρεούται να εξετάσει τουλάχιστον πέντε (5) 

από τους προτεινόµενους µάρτυρες. Η µη εξέταση µάρτυρα που έχει προταθεί 

συνιστά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας (ΣτΕ 2366192). 

Οι µάρτυρες κλητεύονται εγγράφως σε ορισµένη ηµέρα και ώρα εργάσιµη 

ή µη. Αναγκαίος, επίσης, είναι και ο καθορισµός του τόπου εξέτασης. 

 Οι πραγµατογνώµονες: Αν ο ανακριτής εκτιµήσει ότι για τη διάγνωση 

και την αξιολόγηση ενός γεγονότος, απαιτούνται ειδικές γνώσεις, τότε µπορεί 

να ορίσει πραγµατογνώµονα. Οι παρατηρήσεις και η γνωµοδότηση του 

πραγµατογνώµονα καταγράφονται σε έκθεση που συντάσσεται, όπως και η 

έκθεση της αυτοψίας. Οι πραγµατογνώµονες, πριν από τη διενέργεια της 

πραγµατογνωµοσύνης, ορκίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα 

Ποινικής ∆ικονοµίας100. 

 Η εξέταση του διωκόµενου: 

Κατά την πειθαρχική ανάκριση καλείται για εξέταση οπωσδήποτε ο 

διωκόµενος εκπαιδευτικός, ο οποίος εξετάζεται ανωµοτί και µπορεί να 

παρίσταται µετά δικηγόρου. Η µη προσέλευσή του ή η άρνησή του να 

εξετασθεί, δεν εµποδίζει την πρόοδο της ανάκρισης (άρθρο 132, Ν. 3528/07). 
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 Βλέπε άρθρο 129, παρ.2 και 3, του Ν. 3528/2007 (Α’ 26).  
 
100 Βλέπε άρθρο 131 του Ν. 3528/2007 (Α’ 26). 



 156
Η εξέταση του διωκόµενου εκπ/κού δε συνιστά απολογία. Αποσκοπεί, 

όµως, στο να δώσει  εξηγήσεις σχετικές, για τις κατηγορίες που του 

αποδίδονται. Γι αυτό και ο εξετάζων οφείλει να ερευνά κάθε περιστατικό, 

γνώση ή πληροφορία, που επικαλείται ο διωκόµενος εκπ/κός, και που µπορεί 

να βοηθήσει στην ανακάλυψη της αλήθειας. Στην περίπτωση δε, που 

υπάρχουν περισσότεροι του ενός διωκόµενοι εκπ/κοί η εξέτασή τους γίνεται 

χωριστά. 

Η προβλεπόµενη από τον Υ.Κ παρουσία δικηγόρου κατά την εξέταση  

εξασφαλίζει εγγυήσεις, αφενός µεν, για τον κατηγορούµενο, αφετέρου δε και 

για τον εξετάζοντα αυτόν. Γιατί  µε τις χρήσιµες και αναγκαίες νοµικές 

συµβουλές του προσφέρει σηµαντική υπερασπιστική βοήθεια, χωρίς, όµως, 

να επιτρέπεται η ανάµιξή του στις απαντήσεις. Οι απαντήσεις του 

κατηγορούµενου πρέπει να δίνονται δια στόµατος του ιδίου και όχι του 

συνηγόρου του. Μετά το πέρας της διαδικασίας της εξέτασης του διωκόµενου 

εκπ/κού και µόνον τότε, µπορεί ο συνήγορός του να κάνει παρατηρήσεις101. 

Τέλος ο πειθαρχικός φάκελος του κατηγορούµενου δεν τίθεται υπόψη 

του ή του συνηγόρου του πριν από την εξέτασή του. Αντίγραφα των στοιχείων 

αυτού, µπορεί να ζητήσει ο διωκόµενος όταν και εάν κληθεί σε απολογία. 

 

4.4.7.  Παραποµπή στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο 
∆ιαδικασία και συνέπειες της παραποµπής 

 Το έγγραφο, µε το οποίο παραπέµπεται ο εκπ/κός στο αρµόδιο 

υπηρεσιακό συµβούλιο, αποτελεί ουσιώδη τύπο της πειθαρχικής δίκης. Σ’ 

αυτό πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς, κατά τόπο και χρόνο: 

α) τα πραγµατικά περιστατικά, που συνιστούν το πειθαρχικό παράπτωµα και 

β) ο διωκόµενος εκπ/κός. 

 Απαραίτητη προϋπόθεση της όλης πειθαρχικής διαδικασίας αποτελεί, 

επίσης, και η κοινοποίηση του παραπεµπτηρίου εγγράφου στον διωκόµενο 

εκπαιδευτικό. Η παράλειψη κοινοποίησης αυτού συνεπάγεται ακυρότητα 
της πειθαρχικής διαδικασίας, εκτός και αν ο διωκόµενος εµφανιστεί 

ενώπιον του υπηρεσιακού συµβουλίου, χωρίς να προβάλει καµία αντίρρηση 

ως προς τη γνώση των στοιχείων του περιεχοµένου του παραπεµπτηρίου 

                                                 
101 Βλέπε Β. Κούτα: Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση – σελ. 30 – έκδοση 2003. 
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(άρθρο 124, παρ. 1 και 2 του Ν. 3528/07) και υποβάλλει απολογητικό 

Υπόµνηµα. 

 Τέλος η έκδοση του παραπεµπτηρίου εγγράφου καταργεί την εκκρεµή 

πειθαρχική διαδικασία ενώπιον άλλου πειθαρχικού οργάνου. 

 Το παραπεµπτήριο έγγραφο δεν ανακαλείται. 
 

4.4.8  Ενέργειες µετά την ανάκριση 
Οι ενέργειες, που λαµβάνουν χώρα µετά την ανάκριση είναι οι εξής: 

1. Ο πρόεδρος του υπηρεσιακού συµβουλίου, όταν λάβει το 

παραπεµπτήριο έγγραφο, ορίζει ως εισηγητή της πειθαρχικής 

υπόθεσης ένα από τα µέλη του συµβουλίου, στο οποίο και 

παραδίδεται ο φάκελος. 

2.  Ο πρόεδρος του υπηρεσιακού συµβουλίου, όταν διαβιβαστεί σε αυτόν 

το πόρισµα της πειθαρχικής ανάκρισης και όταν κρίνει ότι η υπόθεση 

είναι ώριµη για συζήτηση, την εισάγει στο υπηρεσιακό συµβούλιο για 

να αποφασίσει την κλήση σε απολογία του διωκόµενου εκπαιδευτικού 

ή την απαλλαγή του χωρίς αυτή. (άρθρο 133 του Ν. 3528/07). 

 

4.4.9  Κλήση σε απολογία 
 Σε περίπτωση παραποµπής του κατηγορούµενου- εκπ/κού στο 

Πειθαρχικό Συµβούλιο για να δικαστεί από αυτό, καλείται πρώτα, αν δεν έχει 

κληθεί από τον παραπέµψαντα, σε έγγραφη απολογία. Η µη κλήτευση tου 

διωκόµενου υπαλλήλου για απολογία συνεπιφέρει ακυρότητα της διαδικασίας. 

Και τούτο γιατί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 134 του Ν. 3528/07, 

πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται, εάν ο υπάλληλος δεν κληθεί 
προηγουµένως σε απολογία. Η απολογία υποβάλλεται εγγράφως µε 

υπόµνηµα. Η κλήση σε απολογία και κάθε πρόσκληση ή ειδοποίηση του 

διωκόµενου επιδίδονται µε δηµόσιο όργανο στον ίδιο προσωπικά ή στην 

κατοικία του σε πρόσωπο µε το οποίο συνοικεί ή τοιχοκολλείται στο 

κατάστηµα της υπηρεσίας του και συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται 

από έναν µάρτυρα. 

 Στην κλήση σε απολογία, πρέπει να καθορίζεται σαφώς το 

αποδιδόµενο πειθαρχικό παράπτωµα και να τάσσεται εύλογη προθεσµία για 

απολογία, η οποία δε µπορεί να είναι βραχύτερη από δύο (2) ηµέρες, όταν ο 

εκπ/κός καλείται σε απολογία από τον πειθαρχικώς προϊστάµενο και από 
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τρεις (3) ηµέρες, όταν αυτός καλείται από συµβούλιο. Η προθεσµία αυτή 

µπορεί να παραταθεί µία µόνο φορά και ως το τριπλάσιο της αρχικής 

προθεσµίας, ύστερα από αιτιολογηµένη αίτηση του διωκόµενου- 

εκπαιδευτικού.  

 Αν η απολογία είναι εκπρόθεσµη, λαµβάνεται υποχρεωτικά υπόψη, 

εφόσον υποβληθεί πριν από την έκδοση της απόφασης του Συµβουλίου102. 

 Η απολογία του κατηγορουµένου- εκπ/κού είναι δικαίωµα και όχι 

απλώς υποχρέωσή του, επειδή µε αυτή είναι σε θέση να αντικρούσει την 

κατηγορία ή τις κατηγορίες εναντίον του και να διαλύσει ή να αµβλύνει τις 

τυχόν υπόνοιες που ανέκυψαν σε βάρος του. Το δικαίωµα να υπερασπίζεται ο 

άνθρωπος τον εαυτό του είναι τόσο παλιό, όσο και η ύπαρξή του103. 

 Η απολογία υποβάλλεται εγγράφως από τον κατηγορούµενο. Σύµφωνα 

µάλιστα µε την παρ. 1, του άρθρου 135, του Ν. 3528/07, επιτρέπεται στο 

διωκόµενο εκπ/κό και η προφορική συµπληρωµατική απολογία ενώπιον του 

συµβουλίου. 

 Η απολογία παραδίδεται µε απόδειξη. Μπορεί όµως να αποσταλεί και 

ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή ή να κατατεθεί σε δηµόσια αρχή για 

αποστολή. 

 Με την απολογία του ο εκπαιδευτικός έχει δικαίωµα να ζητήσει εύλογη 

προθεσµία για να υποβάλει έγγραφα στοιχεία. Η χορήγηση της προθεσµίας 

αυτής εναπόκειται στην κρίση του συµβουλίου, το οποίο τον καλεί σε 

απολογία. 

Γνώση του φακέλου από το διωκόµενο: 
Ο διωκόµενος πριν από την απολογία του έχει δικαίωµα να λάβει 

γνώση του φακέλου της πειθαρχικής υπόθεσης, η οποία αποδεικνύεται µε 

πράξη, που υπογράφεται από τον υπάλληλο, ο οποίος τηρεί το φάκελο, και 

τον διωκόµενο ή µόνο από τον υπάλληλο, αν ο διωκόµενος αρνηθεί να την 

υπογράψει (άρθρο 135, παρ. 3 του Ν. 3528/07) 

 Για το θέµα αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι, µε το άρθρο 16 του Ν. 

1599/86, δόθηκε για πρώτη φορά, όχι µόνο το δικαίωµα πρόσβασης σε 

διοικητικά έγγραφα, αλλά και το δικαίωµα χορήγησης αντιγράφων τους, όπως 

και µε το άρθρο 5, του Ν. 2690/9-3-99. 

 

                                                 
102 Βλέπε άρθρο 134, παρ. 2  του Ν. 3528/2007 (Α’ 26). 
103

 Βλέπε Β. Κούτα: Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση – σελ. 41 – έκδοση 2003. 
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4.4.10.  Προσδιορισµός δικάσιµου- Παράσταση διωκόµενου 
 Μετά την υποβολή της απολογίας ή την παρέλευση της προθεσµίας 

υποβολής της, ο πρόεδρος του υπηρεσιακού συµβουλίου µε πράξη του 

προσδιορίζει την ηµέρα συζήτησης της πειθαρχικής υπόθεσης. Η ηµέρα, η 
ώρα και ο τόπος της συνεδρίασης ανακοινώνονται εγγράφως στο 
διωκόµενο εκπ/κό πριν από τέσσερις (4) τουλάχιστον ηµέρες104. Η 

ανακοίνωση αυτή αποσκοπεί στο να δοθεί η δυνατότητα παράστασης του 

διωκόµενου αυτοπροσώπως ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου 

προκειµένου να υποστηρίξει και προφορικά τον εαυτό του. 

 Ο διωκόµενος έχει δικαίωµα να παραστεί είτε αυτοπροσώπως, είτε δια 

ή µετά πληρεξούσιου δικηγόρου, ενώπιον του υπηρεσιακού συµβουλίου. 

Μάρτυρες ενώπιον του Συµβουλίου δεν εξετάζονται. 

 Αν το υπηρεσιακό συµβούλιο κρίνει ανεπαρκή τα αποδεικτικά στοιχεία, 

αναβάλλει την κρίση της υπόθεσης και διατάσσει συµπληρωµατική ανάκριση. 

 Η νέα ανάκριση, που κρίνεται αναγκαία, διατάσσεται από το 

Υπηρεσιακό Συµβούλιο µε ιδιαίτερη απόφασή του και όχι από τον Πρόεδρο. 

Με την ίδια απόφαση αναβάλλεται και η εκδίκαση της υπόθεσης.  

 Τέλος η υπηρεσία του διωκόµενου υποχρεούται να του χορηγεί 

ανάλογη άδεια για να προσέλθει ενώπιον του συλλογικού πειθαρχικού 

οργάνου, που κρίνει την  υπόθεσή του. 

 
4.4.11.  Εξαίρεση Μελών Υπηρεσιακού Συµβουλίου 

Η «κακή σύνθεση» ενός Πειθαρχικού Συµβουλίου αποτελεί  

πληµµέλεια, που καθιστά την απόφασή του ακυρωτέα, είτε από το 

∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, στην περίπτωση της ένστασης, είτε 

από το Συµβούλιο της Επικρατείας, στην περίπτωση της προσφυγής, είτε 

τέλος από τα ∆ιοικητικά Εφετεία. 

 Για το λόγο αυτό το Πειθαρχικό Συµβούλιο και ιδιαίτερα ο Πρόεδρός 

του θα πρέπει να εξετάζουν µε µεγάλη προσοχή το ενδεχόµενο, αν σε µέλος 

αυτού συντρέχει κάποιο, από τα προβλεπόµενα στην παρ. 3, του άρθρου 127 

του Ν. 3528/07, κωλύµατα, τα οποία αναφέρονται στην παρ. 4.4.5. του 

παρόντος κεφαλαίου, συµµετοχής του στη συνεδρίαση του Συµβουλίου για 

την κρίση της υπόθεσης και σε θετική περίπτωση να προβαίνουν στην 

αντικατάστασή του από το νόµιµο αναπληρωµατικό µέλος. 

                                                 
104 Βλέπε άρθρο 136, παρ. 1  του Ν. 3528/2007 (Α’ 26). 
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 Στο διωκόµενο πρέπει, επίσης, να παρέχονται εγγυήσεις για 
αµερόληπτη και δίκαιη κρίση. Σε διαφορετική περίπτωση, σύµφωνα µε το 

άρθρο 137, του Ν. 3528/07, δύναται να ζητήσει, µε έγγραφη αίτησή του, την 

εξαίρεση µελών του υπηρεσιακού συµβουλίου, µε την προϋπόθεση ότι, µε τα 

υπόλοιπα µέλη θα υπάρχει απαρτία. Η αίτηση αυτή, που υποβάλλεται δύο (2) 

τουλάχιστον ηµέρες, πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, πρέπει να περιέχει 

µε σαφή και συγκεκριµένο τρόπο τους λόγους της εξαίρεσης και να 

συνοδεύεται από τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 

 Για την αίτηση εξαίρεσης αποφασίζει το υπηρεσιακό συµβούλιο 

αιτιολογηµένα, µε τη συµµετοχή των νόµιµων αναπληρωτών των µελών των 

οποίων ζητείται η εξαίρεση. Τα µέλη που εξαιρούνται αντικαθίστανται από τα 

αναπληρωµατικά τους. Αν εξαιρεθεί και το τακτικό και το αναπληρωµατικό του 

µέλος, το συµβούλιο συνεδριάζει µε τα υπόλοιπα µέλη, εφόσον υπάρχει 

απαρτία. Η εξαίρεση αναπληρωµατικού µέλους µπορεί να ζητηθεί από τον 

διωκόµενο εκπ/κό και την ηµέρα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή το 

συµβούλιο αποφασίζει αµέσως επί της αίτησης εξαίρεσης µε τα υπόλοιπα 

µέλη του. ∆εν µπορούν να εξαιρεθούν µέλη τακτικά ή αναπληρωµατικά 

περισσότερα από τα απαιτούµενα για να έχει το υπηρεσιακό συµβούλιο 

απαρτία. 

 Τέλος, αν κάποιο µέλος του συµβουλίου κρίνει ότι, στο πρόσωπό του 

συντρέχει λόγος, που επιβάλλει τον αποκλεισµό του από τη σύνθεση του 

συµβουλίου, οφείλει να υποβάλει στον πρόεδρο δήλωση εξαίρεσής του από 

κάθε διαδικαστική πράξη, που σχετίζεται µε τη συγκεκριµένη υπόθεση 

(διαδικασία αυτοεξαίρεσης παρ. 3, άρθρο 7, Κ.∆.∆.). 

 
4.4.12  Απόφαση Πειθαρχικού Συµβουλίου 
 Τα µέλη του πειθαρχικού συµβουλίου, µετά και την απολογία του 

κατηγορούµενου εκπ/κού, καλούνται να εκτιµήσουν ελεύθερα, αβίαστα, 

ανεπηρέαστα και  αντικειµενικά όλες τις αποδείξεις. Μπορούν ακόµη, για να 

µορφώσουν την κρίση τους, να λάβουν υπόψη και στοιχεία που δεν 

προέκυψαν από την πειθαρχική διαδικασία, αλλά από άλλη νόµιµη 

διαδικασία, µε την προϋπόθεση ότι και ο διωκόµενος έλαβε γνώση αυτών των 

στοιχείων. 

 Έτσι, στηριζόµενα στο πόρισµα της Ε.∆.Ε., την πληρότητα των 

στοιχείων του πειθαρχικού φακέλου και στην απολογία του κατηγορουµένου 
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εκπ/κού εκδίδουν απόφαση πλήρως, επαρκώς και ειδικώς αιτιολογηµένη. Αν 

υπάρχουν αµφιβολίες η απόφαση πρέπει να είναι αθωωτική µε βάση την 

αρχή «in dubio proreo». Σε περίπτωση δε ενοχής του κατηγορούµενου 
εκπ/κού, µπορούν να του επιβάλουν οποιαδήποτε ποινή, ήτοι από 
έγγραφη επίπληξη µέχρι και οριστική παύση. 
 Η πειθαρχική απόφαση διατυπώνεται εγγράφως και υπογράφεται 

από τον πρόεδρο και τον γραµµατέα του Συµβουλίου. Σε αυτήν πρέπει να 
µνηµονεύονται: 
α) ο τόπος και ο χρόνος έκδοσής της, 

β) το ονοµατεπώνυµο, η ιδιότητα και ο βαθµός του µονοµελούς πειθαρχικού 

οργάνου ή των µελών του συλλογικού πειθαρχικού οργάνου, 

γ) το ονοµατεπώνυµο, η ιδιότητα και ο βαθµός του κρινόµενου, 

δ) τα πραγµατικά περιστατικά και στοιχεία που συνιστούν την αντικειµενική και 

υποκειµενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώµατος, προσδιορισµένα 

κατά τόπο και χρόνο, 

ε) η υποβολή ή όχι απολογίας, 

στ) η αιτιολογία της απόφασης, 

ζ) η γνώµη των µελών του συλλογικού οργάνου που µειοψήφησαν και 

η) η απαλλαγή του κρινόµενου ή η ποινή που του επιβάλλεται105. 

 Η πειθαρχική απόφαση κοινοποιείται σε αντίγραφο στον 
κατηγορούµενο εκπ/κό και του γνωστοποιούνται τα ένδικα µέσα που 
δικαιούται να ασκήσει. Γνωστοποίηση επίσης της απόφασης αυτής, γίνεται 

και στα όργανα που δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση. Η πειθαρχική 
απόφαση δεν ανακαλείται. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, ανάκληση της 

πειθαρχικής απόφασης µόνο σε περίπτωση πρόδηλης παρανοµίας (άρθρο 

140, παρ. 5, Ν 3528/07). 

 Η αίτηση για ανάκληση της πειθαρχικής απόφασης υποβάλλεται µέσα 

σε αποκλειστική προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίησή της 

στον κατηγορούµενο εκπ/κό. Αν η ανάκληση δε γίνει εντός τριµήνου, 

θεωρείται ότι το αίτηµα της ανάκλησης έχει απορριφθεί. 

 Τέλος πειθαρχική απόφαση που υπόκειται σε ένσταση δεν 
ανακαλείται. 
 

                                                 
105 Βλέπε άρθρο 140, παρ. 2 του Ν. 3528/2007 (Α’ 26).  
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4.4.13.  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 
 
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓ. ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ    Αθήνα, 
ΠΕΡΙΦ. ∆/ΝΣΗ Π. & ∆. ΕΚΠ/ΣΗΣ………     Αριθµ. 
Πρωτ.:        
 
    
…….ΓΡΑΦΕΙΟ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
 
Ταχ. ∆/νση: 
Ταχ. Κώδ.: 
Πληροφ.: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
 
ΘΕΜΑ: «Ορισµός Γραµµατέα Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης». 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
 Ο Προϊστάµενος του  ……Γραφείου Π.Ε. της……. ∆/νσης 
………………………. …………………..……………………………    µε βαθµό 
….  και Μ.Κ. …… , που ενεργεί Ένορκη ∆ιοικητική εξέταση σε βάρος του 
…………………………………., του………………δασκάλου του ……. ∆ηµ. 
Σχολείου ……………..      του        …..Γραφείου της ……∆/νσης  ……………. , 
έχοντας υπόψη τη διάταξη του Ν. 3528/07, άρθρο 127, παράγραφο 7 του 
«Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων, Πολιτικών, ∆ιοικητικών Υπαλλήλων», 
Ν.Π.∆.∆, και άλλες διατάξεις  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
 

 Ορίζουµε Γραµµατέα για τη διενέργεια της πιο πάνω Ένορκης 
∆ιοικητικής Εξέτασης τ ν 
κ…………………………………………………………………………                                                
µε βαθµό …..   και Μ.Κ….., που υπηρετεί στο……. Γραφείο Π.Ε. ……….   
∆/νσης,                    µε αναπληρωτ   τ ν  κ. …………………………………., 
…….µε βαθµό      και Μ.Κ.    …., που υπηρετεί οµοίως στο….. Γραφείο Π.Ε.                 
   
 

Ο Ενεργών την Ε.∆.Ε. 
 

 
Προϊστάµενος του     Γραφείου Π.Ε.   
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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓ. ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ                ……...  
…/…/200… 
ΠΕΡΙΦ. ∆/ΝΣΗ Π. & ∆. ΕΚΠ/ΣΗΣ……….     Αριθµ. 
Πρωτ.:         
   
 ….  ΓΡΑΦΕΙΟ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
    

                                                                                
ΘΕΜΑ: «Παραποµπή σε πειθαρχικό Συµβούλιο» 
 
Ο προϊστάµενος του .......... Γραφείου Π.Ε ………… 
 
έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124 και 125 του Ν. 3528/07. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π∆ 1/2003 «Σύνθεση, συγκρότηση, 

λειτουργία και αρµοδιότητες των Υ.Σ.Π.Ε και ∆.Ε». 
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 429/1987 «Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής 

δίωξης εκπ/κού προσωπικού Π.Ε. και ∆.Ε.». 
4. Την αριθµ. Φ 353.1/324/105657/∆1/8-10-2002 Υπ. Απόφαση 

«Καθορισµός των ειδικότερων καθηκόντων και αρµοδιοτήτων των 
Προϊσταµένων των Περιφ. Υπηρεσιών Π.Ε. και ∆.Ε». 

5. Το αριθµ………………έγγραφο του ∆/ντή του………………..ου ∆ηµ. 
Σχολείου, σύµφωνα µε το οποίο ο δ/λος …………………………………. 
κατά το χρονικό διάστηµα από 20/10/…. .. έως 16/12/……. απουσίαζε 
αδικαιολόγητα και δεν προσέφερε υπηρεσία σε αυτό, 

 
κι επειδή αυτό αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα που επισύρει ποινή ανώτερη 
από τη δική µας πειθαρχική δικαιοδοσία 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Παραπέµπουµε ενώπιον του Συµβουλίου σας, τον 
………………………………., δ/λο του …… ∆ηµ. Σχολείου, γιατί έχετε, µετά 
από µας, ανώτερη πειθαρχική δικαιοδοσία προκειµένου να δικαστεί, γιατί 
υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωµα «της αδικαιολόγητης αποχής από τα 
καθήκοντά του σύµφωνα µε τα άρθρα 107 παρ. 1δ’ και 109 παρ.2 στ’ του Ν. 
3528/07». 
 
                                                                                                  Ο Προϊστάµενος  

 
Του  …… Γραφείου Π.Ε. 

 
…………………………… 

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ:  ΠΡΟΣ: Το ΠΥΣΠΕ……………………… 
ΤΑΧ. Κ.:  ΚΟΙΝ.:  ………………………………….. 
FAX:              ∆/λο 

του………………….∆ηµ.Σχ. 
ΤΗΛ:               του Γραφείου 

Π.Ε………………… 
ΠΛΗΡ.: 
 

             (µε την παράκληση να του            
             επιδοθεί νοµοτύπως) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓ. ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ    …….  
…/…../200... 
ΠΕΡΙΦ. ∆/ΝΣΗ Π. & ∆. ΕΚΠ/ΣΗΣ     Αριθµ. Πρωτ.:        
∆/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ………… 
    
     ΓΡΑΦΕΙΟ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
 
Ταχ. ∆/νση:  
Ταχ. Κώδ.:  
Πληροφ.: 
Τηλέφωνο:  
Fax:       ΠΡΟΣ: Τ… κ. ………………. 
       ∆/λ.. του …. ∆ηµ. Σχ. Αθηνών 
       (δια του Προϊσταµένου του …. 
       Γραφείου της …. ∆/νσης 
Αθηνών 
       µε την παράκληση να τ.. 
επιδοθεί 
       εγκαίρως και µε αποδεικτικό  
       επίδοσης που θα µας 
αποσταλεί). 
 
ΘΕΜΑ: «Κλήση διωκόµεν..  για εξέταση» 
 
 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 132, του Ν. 3528/07 (Υπ. 
Κώδικας) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 271, παρ. 2, του Κ.Π.∆. 
σας καλούµε να εµφανιστείτε ενώπιόν µας και στα γραφεία µας, οδός 
………………………………...,  
ηµέρα …………… και ώρα 09.00 για να εξεταστείτε για το γεγονός ότι, 
……………. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………. 
 Για το γεγονός αυτό ενεργούµε ανάκριση ύστερα από σχετική εντολή 
του …. 
…………………………………………………………………………………………. 
 Η µη προσέλευσή σας ή η άρνησή σας να εξεταστείτε δεν εµποδίζει την 
πρόοδο της ανάκρισης. 
 Τέλος σας πληροφορούµε ότι, κατά τη διαδικασία της εξέτασής σας, 
µπορείτε, αν το επιθυµείτε, να παρίστασθε µετά δικηγόρου. 
 
 
Ο ενεργών την ανάκριση      … Γραµµατέας  
 
Προϊστάµενος του Γραφείου 
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            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓ. ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ              …….  
…/…../200... 
ΠΕΡΙΦ. ∆/ΝΣΗ Π. & ∆. ΕΚΠ/ΣΗΣ……….     Αριθµ. 
Πρωτ.:         
    
 ……..ΓΡΑΦΕΙΟ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
 
Ταχ. ∆/νση:  
Ταχ. Κώδ.:  
Πληροφ.: 
Τηλέφωνο:  
Fax:        ΠΡΟΣ: Τ… κ. ………………. 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Κλήση µάρτυρα για εξέταση» 
ΣΧΕΤ.: Η µε αριθ. Ε.Π. ………… Απόφαση του  ΠΥΣΠΕ ………. 
 
 
 ∆ιεξάγοντας ένορκη διοικητική εξέταση σας καλούµε, σύµφωνα µε το 
άρθρο 130, του Ν. 3528/07, σε συνδυασµό µε το άρθρο 213, παρ. 1, του 
Κ.Π.∆. να εµφανιστείτε ενώπιόν µας, στο Γραφείο του Προϊσταµένου του … 
Γραφείου Π.Ε. … ∆/νσης ………. οδός…………………… όροφος ………,  την 
……………………, 
ηµέρα ………………….. και ώρα ……….., προσκοµίζοντας απαραίτητα και το 
δελτίο της Αστυνοµικής Ταυτότητάς σας, προκειµένου να εξεταστείτε από 
εµένα ως µάρτυρας σχετικά µε την υπόθεση του κ. 
…………………………………, δασκάλου του …… ∆ηµ. Σχολείου Αθηνών  του  
Γραφείου …  Π.Ε …..  ∆/νσης …………. 
 
 
 
 

Αυτός που ενεργεί την ανάκριση 
 
 
 
 

Προϊστάµενος του Γραφείου Π.Ε. 
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ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑ 

 
 

 …… υπογραφόµεν 
…………………………………………………………….. 
δηλώνω ότι έλαβα την µε αριθµ. Ε.Π./ ……………………………………. κλήση 
του 
Προϊσταµένου του …. Γραφείου Α/θµιας Εκπαίδευσης …………………… κ. 
………………………………………… µε την οποία καλούµαι να εξετασθώ ως 
µάρτυρας την ……………………… ηµέρα …………………….. και ώρα 
…………. 
 
 
 
Αυτός που έκανε την επίδοση 
 

Αθήνα, …………. 
 

Αυτός που παρέλαβε 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΛΗΣΗΣ 

 
 

 Στ…………………………………………………………… σήµερα την 
………. του µήνα …………….. του έτους 200.. ηµέρα ………… και ώρα …… ο 
υπογραφόµενος ………………………………………………..  δάσκαλος του …. 
∆.Σ. ………….., Γραµµατέας της Ε.∆.Ε., θυροκόλλησα την µε αριθµ. Ε.Π. …. 
«Κλήση διωκοµένου για εξέταση» για το διωκόµενο δάσκαλο του ….. ∆.Σ. 
………, 
………………………………………………………………………………………….. 
 Η θυροκόλληση έγινε βάσει του Ν. 3528/07 άρθρο 138 και παρουσία 
των µαρτύρων α) 
…………………………………………………………………………… 
           και 
β)……………………………………………………………………………. 
 
 
Αυτός που έκανε τη θυροκόλληση     Οι µάρτυρες 
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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓ. ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ                …….  
…/…../200... 
ΠΕΡΙΦ. ∆/ΝΣΗ Π. & ∆. ΕΚΠ/ΣΗΣ…...     Αριθµ. 
Πρωτ.:        
    
      ΓΡΑΦΕΙΟ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
 
Ταχ. ∆/νση: 
Ταχ. Κώδ.: 
Πληροφ.: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 

ΑΝΩΜΟΤΙ 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ 

 
 Στην …………………………………………………………………….. 
Σήµερα τη…………………………  200..ηµέρα …………………. και 
ώρα………., παρουσιάστηκε σε µένα τον………………………………………… 
που ενεργώ ένορκη διοικητική ανάκριση, έπειτα από 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………..………………………………………………………
και µε την παρουσία τ……………………………………………………………… 
που θα εκτελεί χρέη γραµµατέα,  ….. υπογραφόµεν…., …. οποί….. ρωτήθηκε 
για τα στοιχεία της ταυτότητάς τ.. και αποκρίθηκε ότι ονοµάζεται, 
…………………………………………………………………………………………
….…………………………………γεννήθηκε………………………………………
…...………………….,κατοικεί………………………………………………………
…..,είναι ………ετών, το επάγγελµά τ… είναι  ……………………….. και είναι 
υπήκοος ……………………………….. και Χ. Ο.  
 Τα ανωτέρω στοιχεία της ταυτότητάς του, προκύπτουν από το αριθ. 
……………………. δελτίο ταυτότητας, που µου επέδειξε και το οποίο έχει 
εκδοθεί την………..…………….από 
……………………………………………………………………… 
 ∆ηλώνει ότι έλαβε γνώση της καταγγελίας και είναι έτοιµ… να 
εξετασθεί. 
 Στον εγκαλούµενο τέθηκαν οι ερωτήσεις. 
Ερώτηση 1η:……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
Απάντηση1η:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 

Τα παραπάνω κατατέθηκαν αυθόρµητα. 
Για επιβεβαίωση συντάχθηκε η παρούσα έκθεση, διαβάστηκε παρουσία 
του………………………………………….υπογράφηκε από όλους. 
 
 
Ο Εξετάσας Ο Εγκαλούµενος Ο Γραµµατέας 
 
………………….. 

 
………………….. 

 
………………….. 

 



 168
ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΟΡΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΑ……………………………… 

 
 Στην Αθήνα και στο ……. Γραφείο Α/θµιας Εκπ/σης ……………… 
σήµερα την …………, του µήνα ………………, του έτους ……….., ηµέρα της 
εβδοµάδας ……………. και ώρα ……..  ενώπιον εµού του 
………………………………………. 
Προϊσταµένου του …… Γραφείου Α/θµιας Εκπ/σης ……………………,  που 
ενεργεί ένορκη διοικητική εξέταση κατόπιν της αρ. ΕΠ…../………. Απόφασης 
του Προέδρου του ΠΥΣΠΕ ………………., που στηρίζεται στην µε αριθµό 
………….. Πράξη του, παρουσία και του Γραµµατέα 
……………………………………………………. αφού προσκαλέστηκε 
παρουσιάστηκε ο κάτωθι µάρτυρας ο οποίος ρωτήθηκε για την ταυτότητά του 
και απάντησε: 
 Ονοµάζοµαι …………………………………………………………………, 
του ………………………… και της ………………………, γεννήθηκα στ. 
…………….. και κατοικώ ……………………………………………. ετών ……., 
επάγγελµα ……………………………….. Έλληνας υπήκοος και Χριστιανός 
Ορθόδοξος και ότι το διωκόµενο ………………………………………. γνωρίζω 
και δεν έχω συγγένεια, ούτε φιλία ή έχθρα µε αυτόν. 
 Τα ανωτέρω στοιχεία της ταυτότητάς του/της προκύπτουν από το αρ. 
………….. δελτίο ταυτότητας που µας έδειξε και εκδόθηκε από  
…………………. 
 Έπειτα έθεσε το δεξί τ.. χέρι στο Ιερό Ευαγγέλιο και έδωσε τον 
παρακάτω όρκο σύµφωνα µε  το άρθρο 218-220 του Κ.Π.∆.  
 «Ορκίζοµαι ενώπιον του Θεού να είπω ευσυνειδήτως όλη την αλήθεια 
και µόνη την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω κάτι». 
 Ύστερα κατέθεσε τα εξής: 
 
Ερώτηση 1η:………………………………………………………………………… 
 
Απάντηση 1η :………………………………………………………………………… 
 
 

Τα παραπάνω κατατέθηκαν αυθόρµητα. 
Για επιβεβαίωση συντάχθηκε η παρούσα έκθεση, διαβάστηκε και παρουσία 
του µάρτυρα και υπογράφηκε από όλους. 
 
 
 
Ο Εξετάσας Ο/Η Μάρτυρας Ο/Η Γραµµατέας 
 
………………….. 

 
………………….. 

 
………………….. 
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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓ. ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ     …….  
…/…../200...  
ΠΕΡΙΦ. ∆/ΝΣΗ Π. & ∆. ΕΚΠ/ΣΗΣ……….     Αριθµ. 
Πρωτ.:         
 ……ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε…… 
    
ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 
Ταχ. ∆/νση:  
Ταχ. Κώδ.:  
Πληροφ.: 
Τηλέφωνο:  
       ΠΡΟΣ:  
       ΤΟ ΠΥΣΠΕ 
       Οδός…………….. 
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Υποβολή Πειθαρχικού φακέλου του 
………………………………………, 
δ/λου του……………………………..∆ηµ. Σχολείου Αθηνών. 
 
ΣΧΕΤ.: Η µε αριθ. Ε.Π. ………… Απόφαση του  ΠΥΣΠΕ  
 
 
 

Σε εκτέλεση της παραπάνω σχετικής σας υποβάλλουµε τον πειθαρχικό 
φάκελο της υπόθεσης 
του…………………………………………………………………..., δασκάλου 
του………. ∆ηµ. Σχολείου Αθηνών του……..Γραφείου Π.Ε. ∆/νσης, καθώς και 
το πόρισµα της Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης που διενήργησα και 
παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

 
 

Ο Ανακριτής της Πειθαρχικής υπόθεσης 
 
 
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ 
 

1. Έγγραφο του Π.Υ.Σ.Π.Ε Αθηνών ΕΠ………………….. 
2. Φάκελος µε το Παραπεµπτήριο και σχετικά έγγραφα του 

Προϊσταµένου του …… Γραφείου Π.Ε. 
3. Καταθέσεις µαρτύρων () 
4. Αποδεικτικά παραλαβής κλήσεων µαρτύρων () 
5. Αποδεικτικά παραλαβής κλήσεων του διωκόµενου () 
6. Αντίγραφα εγγράφων από τον Υπηρεσιακό φάκελο του διωκόµενου 

φύλλα……….. 
7. Πόρισµα Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης. 
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Όρκος των µαρτύρων 

 
 Οι µάρτυρες πριν καταθέσουν ενώπιον του ανακριτή πρέπει να 
ορκίζονται. Ο όρκος είναι υποχρεωτικός, αφού µε αυτόν υπόσχονται ότι όσα 
θα καταθέσουν θα είναι αληθή. 

α) Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αφού θέσουν το δεξί τους χέρι επάνω στο Ιερό 
Ευαγγέλιο, δίνουν τον εξής όρκο: 

«Ορκίζοµαι ενώπιον του Θεού να πω µε ευσυνειδησία όλη την αλήθεια 
και µόνη την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω, ούτε να αποκρύψω τίποτε» 
(παρ. 1, άρθρο 218, του Κ.Π.∆.). 

β) Οι κληρικοί, των οποίων η θρησκεία απαγορεύει τον όρκο (χριστιανοί 
κληρικοί και ιερωµένοι), αφού θέσουν το δεξί τους χέρι στο στήθος, δίνουν την 
εξής διαβεβαίωση: 

«∆ιαβεβαιώ στην ιερωσύνη µου ότι θα πω όλη την αλήθεια χωρίς να 
προσθέσω, ούτε να αποκρύψω τίποτε» (παρ.2, άρθρο 220, του Κ.Π.∆.). 

γ) Όταν ο µάρτυρας δηλώνει πως η θρησκεία του δεν επιτρέπει τον όρκο ή ότι 
ουδεµία θρησκεία πρεσβεύει, τότε ο όρκος δίνεται ως εξής: 

«∆ηλώνω επικαλούµενος την τιµή µου και τη συνείδησή µου ότι θα πω 
όλη την αλήθεια και µόνο την αλήθεια χωρίς να προσθέσω, ούτε να 
αποκρύψω τίποτε» (παρ.2, άρθρο 220, του Κ.Π.∆.). 

δ) Οι Ισραηλίτες ορκίζονται στη Ιερή Βίβλο ως εξής: 

«Ορκίζοµαι στον Ιεχωβά, το Θεό του Ισραήλ, να πω µε ευσυνειδησία 
όλη την αλήθεια και µόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω, ούτε να 
αποκρύψω τίποτε».  

ε) Οι Οθωµανοί - µάρτυρες ορκίζονται στο Κοράνιο ως εξής: 

«Βαλλαχή - Μπιλλαχή -Ταλαχή - Μουγιούν Ντουνιά - Γιάρσουν Αχρέτ».  

στ) Οι άλαλοι µάρτυρες, που γνωρίζουν όµως να γράφουν, ορκίζονται 
γράφοντας και υπογράφοντας τον όρκο. 

Αν δεν γνωρίζουν γραφή δίνουν τον όρκο βοηθούµενοι από διερµηνέα και 

ζ) Όσοι δεν έχουν συµπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας εξετάζονται χωρίς 
όρκο. 
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Υπόδειγµα  Ε.∆.Ε. 
ΕΚΘΕΣΗ-ΠΟΡΙΣΜΑ 

Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης κατά του/της ………., µε βάση την µε αριθµ. 
……….. εντολή του/της……………. 

 Ο/Η υπογραφόµενος /-η (στοιχεία του/της) διενέργησα Ένορκη ∆ιοικητική 
Εξέταση σε εκτέλεση της υπ’ αριθµ. ……, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 126-
133 του Ν. 3528/2007. 
 Κατά του/της ….., ο/η οποίος/-α κατηγορείται …….. 
 Από την εξέταση προέκυψαν τα εξής: 
 Α΄ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 Μετά από γραπτή αναφορά που υπέβαλε ο/η, µε την οποία καταγγέλλει…… 
 Β΄ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 Κατά την ένορκη εξέταση οκτώ (8) µαρτύρων …, προκύπτουν τα ακόλουθα: 
 Η εγκαλούµενη εξετάστηκε ενόρκως αρχικά ως µάρτυρας και εφόσον 
προέκυψαν στοιχεία εις βάρος της και ανωµοτί ως εγκαλούµενη εκ των υστέρων. 
 Οι µάρτυρες, σύµφωνα µε τη σειρά εξέτασής τους, ήταν:  

1. ……………, η οποία κατέθεσε ότι γνωρίζει και επιβεβαιώνει ενόρκως 
τα όσα καταγγέλλονται……. 

2. …………., Προϊστάµενος του Γραφείου …….., κατέθεσε τα εξής: …… 
…….…. 
8…………….. 
Επιπρόσθετα, εξετάσθηκαν και ελήφθησαν υπόψη τα εξής: 
1. Φωτοαντίγραφα ……. 
2. Χειρόγραφα………. 
3. Πρωτότυπα και επικυρωµένα αντίγραφα εγγράφων……….. 
4. Γραπτή επιστολή του/της…… 
5. Υπεύθυνη δήλωση………… 
6. Αίτηση προς ……… 
7. Απόφαση του ………….. 
8. ………………………….. 

 
 Γ΄ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

  Από όλα τα ανωτέρω διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα πραγµατικά    
περιστατικά: 
………………………… 
∆΄ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 Μετά από ενδελεχή µελέτη των πραγµατικών περιστατικών και 
υπαγωγή τους στις αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 3528/2007, συνάγεται το εξής 
συµπέρασµα:  
 Ο/Η εγκαλούµενος/-η επέδειξε απρεπή συµπεριφορά και ……….. 
Αυτό συνιστά παράβαση των άρθρων ………. του Ν. 3528/2007 και 
απεδείχθη ότι υπέπεσε στο παράπτωµα /στα παραπτώµατα…… 
Ε΄ ΠΡΟΤΑΣΗ 
 Επειδή διαπιστώθηκε ότι υπέπεσε στα συγκεκριµένα παραπτώµατα:  
α. της µη προσήκουσας…… άρθρο 107 του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ.) 
β. της ανάξιας για υπάλληλο …..άρθρο 109, παρ. 2δ του Ν.3528/2007 (Υ.Κ.) 
γ. παραβάσεις που προβλέπονται και τιµωρούνται µε βάση το άρθρο 109, 
παρ. 2ζ, του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ.) 

Προτείνω 
Την άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε βάρος της ………. 
(εάν δεν αποδειχθούν συγκεκριµένες παραβάσεις του Υ.Κ. - Πειθαρχικού, 
τότε η πρόταση διαµορφώνεται: 
Να µην ασκηθεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος του/της ….. 
Ή ακόµα και να προταθεί η επιβολή έντονης παρατήρησης και συστάσεων). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
 

5.1   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Όπως κάθε πολίτης, έτσι και ο εκπαιδευτικός, µετά την έκδοση της 

απόφασης του Πειθαρχικώς Προϊσταµένου, δικαιούται από το νόµο, να 

υπερασπιστεί τον εαυτό του χρησιµοποιώντας όλα τα προβλεπόµενα ένδικα 

µέσα. 

Έτσι δίνεται η δυνατότητα, στοιχεία που δεν αξιολογήθηκαν, όσο 

έπρεπε, ή τυχόν παραλείψεις που διαπιστώθηκαν, να τεθούν σε νέα κρίση 

από το αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο, µε σκοπό να αρθούν τυχόν αδικίες 

και να αποδοθεί ορθή δικαιοσύνη. 

Τα ένδικα µέσα που µπορεί να κάνει χρήση ο εκπαιδευτικός είναι η 
ένσταση, η προσφυγή, η αίτηση ακυρώσεως και η αγωγή. 
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5.2 ΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ 
5.2.1 Η Ένσταση 

 Η ένσταση προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν.3528/07 και 

αποτελεί τακτικό διοικητικό ένδικο µέσο. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού: α) όλες οι αποφάσεις των 

Πειθαρχικώς Προϊσταµένων υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του αρµόδιου 
πρωτοβάθµιου πειθαρχικού συµβουλίου, εκτός των αποφάσεων του 

Υπουργού, του ∆ιοικητή του Αγίου Όρους, του Προέδρου ανεξάρτητης 

διοικητικής αρχής, του Προέδρου συλλογικού Οργάνου, ο οποίος ασκεί τη 

διοίκηση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, που επιβάλλουν οποιαδήποτε 

ποινή και των διοικητικών συµβουλίων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, 

που επιβάλλουν τις ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίµου έως 

και τις αποδοχές ενός (1) µηνός106.  

β) Οι αποφάσεις των υπηρεσιακών συµβουλίων, που κρίνουν σε 

πρώτο βαθµό, υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του δευτεροβάθµιου 
πειθαρχικού συµβουλίου, από τον εκπαιδευτικό που τιµωρήθηκε, στις 

περιπτώσεις επιβολής της πειθαρχικής ποινής του προστίµου αποδοχών δύο 

(2) µηνών και άνω, της στέρησης του δικαιώµατος για προαγωγή, του 

υποβιβασµού, της προσωρινής και οριστικής παύσης. 

Όλες, επίσης, οι αποφάσεις των υπηρεσιακών συµβουλίων, που 

κρίνουν σε πρώτο βαθµό, υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του 

δευτεροβάθµιου πειθαρχικού συµβουλίου και υπέρ της διοίκησης. 

5.2.1.1 Ποιοι δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση: 
Ένσταση ενώπιον  του Υπηρεσιακού ή του ∆ευτεροβάθµιου 

Πειθαρχικού Συµβουλίου δικαιούνται να ασκήσουν: 

α) ο εκπαιδευτικός που τιµωρήθηκε και  β) κάθε ανώτερος 
Πειθαρχικώς Προϊστάµενος υπέρ της διοίκησης ή υπέρ του υπαλλήλου. 

Η ένσταση ασκείται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την 

κοινοποίηση της απόφασης στον εκπαιδευτικό ή από την περιέλευσή της στα 

όργανα που δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση. 

 Η προθεσµία αυτή παρατείνεται κατά τριάντα (30) ηµέρες, για τους 

εκπαιδευτικούς που διαµένουν στο εξωτερικό. 

 

                                                 
106 Βλέπε άρθρα 119 και 142, παρ.2, περίπτ. α’ του Ν. 3528/2007. 
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5.2.1.2 Που ασκείται η ένσταση: 
α) Η ένσταση εκπαιδευτικού Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης, κατά πειθαρχικής απόφασης ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ή 

Προϊσταµένου Γραφείου Εκπαίδευσης, ή  Προϊσταµένου Κ∆ΑΥ, ή 

Προϊσταµένου Γραφείου ΤΕΕ, ασκείται ενώπιον του αρµόδιου Υπηρεσιακού 

Συµβουλίου, ήτοι του ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣ∆Ε αντίστοιχα107. 

β) Η ένσταση εκπαιδευτικού Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης, κατά πειθαρχικής απόφασης του Περιφερειακού ∆ιευθυντή 

Εκπαίδευσης, ασκείται ενώπιον του αρµόδιου Κεντρικού Υπηρεσιακού 

Συµβουλίου, ήτοι του ΚΥΣΠΕ ή του ΚΥΣ∆Ε αντίστοιχα108. 

γ) Η ένσταση σχολικού συµβούλου Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης, κατά πειθαρχικής απόφασης του Περιφερειακού ∆ιευθυντή 

Εκπαίδευσης, ασκείται ενώπιον του οικείου Συµβουλίου επιλογής Σχολικών 

Συµβούλων109. 

δ) Η ένσταση εκπαιδευτικού κατά απόφασης του υπηρεσιακού 

συµβουλίου που έκρινε σε πρώτο βαθµό κατατίθεται σε αυτό, το οποίο και τη 

διαβιβάζει αµελλητί στο ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο µε τον πλήρη 

φάκελο της υπόθεσης.  

Τα υπηρεσιακά Συµβούλια καθώς και το ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό 

Συµβούλιο, όταν κρίνουν, µετά από ένσταση του Εκπαιδευτικού ή υπέρ αυτού, 

δεν µπορούν να χειροτερεύουν τη θέση του110. Όταν, επίσης, κρίνουν ένσταση 

υπέρ της διοίκησης, δεν µπορούν να επιβάλουν ελαφρότερη ποινή από αυτήν 

που επιβλήθηκε. 

Στην περίπτωση, που ασκούνται ταυτόχρονα ενστάσεις, τόσο από τον 

ίδιο τον εκπαιδευτικό, όσο και υπέρ της διοίκησης, τότε το Πειθαρχικό 

Συµβούλιο κρίνει και τις δύο ενστάσεις από κοινού και δε δεσµεύεται ως προς 

την ποινή που θα επιβάλει. Μπορεί, δηλαδή, να λάβει απόφαση, είτε επιβολής 

µεγαλύτερης ποινής, είτε µείωσης της ποινής,  είτε ακόµη και απαλλαγής του 

εκπαιδευτικού. 

Η προθεσµία επίσης, που προβλέπεται για την άσκηση της ένστασης 

και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης, µε 

                                                 
107

 Βλέπε άρθρα 15, παρ.12, και 16 παρ.13, του Π.∆. 1/2003. 
108

 Βλέπε άρθρα 17 και 18, παρ.3 του Π.∆. 1/2003. 
109 Βλέπε άρθρο 2 του Ν.3467/2006. 
110

 Βλέπε άρθρο 141,παρ. 8, του Ν.3528/2007.             
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εξαίρεση τις πειθαρχικές ποινές στέρησης του δικαιώµατος για προαγωγή και 

της προσωρινής και οριστικής παύσης. 

Τέλος η έκδοση οριστικής απόφασης του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού 

Συµβουλίου, για υπόθεση κριθείσα κατ’ ένσταση, καθιστά κάθε άλλη ένσταση 

απορριπτέα και απαράδεκτη.  

 

5.3 ΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ 
Για την καλύτερη κατανόηση των δικαστικών ένδικων µέσων, 

θεωρούµε χρήσιµο να παραθέσουµε σε συντοµία τα εξής για τα διοικητικά 

δικαστήρια. 

Αυτά είναι: 

α) Τα διοικητικά πρωτοδικεία, τα οποία διακρίνονται σε ι) µονοµελή και  ιι) 

τριµελή και 

β) Τα διοικητικά εφετεία. 

Στα διοικητικά δικαστήρια, ανήκουν επίσης: 

1) Το Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο (ΑΕ∆), το οποίο είναι ιδιαίτερο δικαιοδοτικό 

όργανο και ιδρύθηκε µε το άρθρο 100 του Συντάγµατος. Το ΑΕ∆, δεν έχει 

χαρακτήρα δικαστηρίου ανώτερου από τα ανώτατα δικαστήρια κάθε 

κλάδου. ∆ηλαδή, δεν είναι ανώτερο από το Συµβούλιο της Επικρατείας, 

τον Άρειο Πάγο και το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

2) Το Συµβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), το οποίο είναι ανώτατο ∆ιοικητικό 

∆ικαστήριο. Την αρµοδιότητα του ΣτΕ καθορίζει κατά βάση απευθείας το 

Σύνταγµα µε το άρθρο 95, παρ. 1 και 

3) Το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΣ), το οποίο έχει χαρακτήρα ανώτατου τακτικού, 

µε την ευρεία έννοια, διοικητικού δικαστηρίου. Το ΕΣ έχει ειδική 

δικαιοδοσία, η οποία καθορίζεται απευθείας από το Σύνταγµα µε το άρθρο 

98. 

Τα δικαστικά ένδικα µέσα είναι τα εξής: 
 

5.3.1  Η προσφυγή 
Αποτελεί το δικαστικό ένδικο µέσο, που προβλέπεται από το άρθρο 

142 του Ν.3528/07 και είναι κατοχυρωµένη από το άρθρο 103, παρ 4β του 

Συντάγµατος. 

Η προσφυγή µε την οποία εισάγονται προς εκδίκαση στο ΣτΕ, θέµατα 

υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών, χαρακτηρίζεται συνήθως µε τον 
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ειδικότερο όρο υπαλληλική προσφυγή. Η προσφυγή αυτή, είναι καθαρά 

ελληνικής επινόησης και συνδέεται µε το θεσµό της µονιµότητας των 

δηµοσίων υπαλλήλων που καθιερώθηκε ήδη από το ελληνικό Σύνταγµα του 

1911.   

 

5.3.1.1 Ποιοι δικαιούνται να ασκήσουν Προσφυγή 
Προσφυγή µπορούν να ασκήσουν: 

α) Ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, οι µόνιµοι υπάλληλοι 

και κατά συνέπεια και οι εκπαιδευτικοί, κατά των αποφάσεων του 

∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου που επιβάλλει τις 

Πειθαρχικές Ποινές του υποβιβασµού ή της οριστικής παύσης και 

β) Ενώπιον του  ∆ιοικητικού Εφετείου, οι µόνιµοι υπάλληλοι και 

κατά συνέπεια και οι εκπαιδευτικοί, κατά:  

i) των πειθαρχικών αποφάσεων του Υπουργού,  

ii) των αποφάσεων του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, 

που επιβάλλουν οποιαδήποτε ποινή, ήτοι του προστίµου αποδοχών 

ενός (1) µηνός και άνω, της στέρησης του δικαιώµατος για προαγωγή 

και της προσωρινής παύσης και  

iii) των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων που προβλέπονται 

από το άρθρο 119 του  Ν.3528/2007, σύµφωνα µε το οποίο τα 

διοικητικά συµβούλια νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, δύνανται 

να επιβάλουν τις ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίµου 

έως και τις αποδοχές ενός (1) µηνός. 

Το ∆ιοικητικό Εφετείο εκδικάζει τις υπαλληλικές προσφυγές, σε πρώτο 

και τελευταίο βαθµό, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 2944/2001 

«Τροποποίηση της νοµοθεσίας του Συµβουλίου της Επικρατείας και των 

διοικητικών δικαστηρίων». 

Ο εκπαιδευτικός δύναται να ασκήσει το δικαίωµα της προσφυγής µέσα 

σε διάστηµα εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της 

προσβαλλόµενης πειθαρχικής απόφασης. 

Η παραπάνω προθεσµία παρατείνεται για τριάντα (30) ηµέρες ακόµη, 

εφόσον ο εκπ/κός διαµένει στην αλλοδαπή111.  

Η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής καθώς και η 
άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής 

                                                 
111

 Βλέπε άρθρο 41, του Π.∆. 18/1989. 
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απόφασης, µε εξαίρεση τις πειθαρχικές αποφάσεις που 
επιβάλλουν την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης ή 
του υποβιβασµού112. 

Το συµβούλιο της Επικρατείας ή το ∆ιοικητικό Εφετείο µπορούν, 

µε απόφασή τους να αναστείλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης, 

εφόσον πιθανολογείται ανεπανόρθωτη βλάβη του προσφεύγοντα 

εκπαιδευτικού ή ευδοκίµηση της προσφυγής, εκτός, εάν λόγοι δηµοσίου 

συµφέροντος αποκλείουν τη χορήγηση της αναστολής. 

Στην περίπτωση χορήγησης της αναστολής, η εκδίκαση της 

προσφυγής γίνεται µέσα σε προθεσµία οκτώ (8) µηνών, από τη χορήγησή 

της, διαφορετικά η χορηγηθείσα αναστολή εκτέλεσης της πειθαρχικής 

απόφασης παύει να ισχύει113. 

Αν τέλος, έχει ασκηθεί προσφυγή κατά απόφασης, η οποία επιβάλλει 

την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης ή του υποβιβασµού, τότε η 

εκδίκαση της προσφυγής γίνεται µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από την 

άσκησή της, διαφορετικά η πειθαρχική απόφαση εκτελείται από την οικεία 

υπηρεσία του εκπαιδευτικού.  

Σηµειώνεται, επίσης, ότι προσφυγή µπορεί να ασκήσει µόνον ο 

τιµωρηθείς εκπαιδευτικός και όχι η ∆ιοίκηση όπως συµβαίνει στην περίπτωση 

της ένστασης. 

 

5.3.1.2 Που ασκείται η προσφυγή 

Η προσφυγή ασκείται ενώπιον: α) του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, που είναι το Ανώτατο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο της χώρας µε 

γενική ακυρωτική αρµοδιότητα  και β) του ∆ιοικητικού Εφετείου. 

 

5.3.1.3 Ενέργειες του Συµβουλίου της Επικρατείας και της 
∆ιοίκησης 

Μετά την κατάθεση της προσφυγής στο Συµβούλιο της Επικρατείας, ο 

Πρόεδρος του αρµόδιου τµήµατος (ΣΤ’ τµήµα για τις πειθαρχικές αποφάσεις) 

ορίζει µε σχετική πράξη, δικάσιµο για να συζητηθεί η προσφυγή. Στη συνέχεια 

ορίζει εισηγητή της υπόθεσης και παραγγέλνει να του ανακοινωθεί η 

δικογραφία και να κοινοποιηθούν στην υπηρεσία που εξέδωσε την 

                                                 
112 Βλέπε άρθρο 142, παρ.4, εδαφ. α’ του Ν.3528/2007. 
113 Βλέπε άρθρο 142, παρ.4, εδάφ. β’ του  Ν.3528/2007. 
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προσβαλλόµενη απόφαση τα αντίγραφα της προσφυγής του εκπαιδευτικού 

και της πράξης του. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23, του Π.∆. 18/1989, η 

υπηρεσία του εκπαιδευτικού οφείλει ν’ αποστείλει, τριάντα (30) ηµέρες 

τουλάχιστον πριν από τη δικάσιµο και απευθείας στο Συµβούλιο της 

Επικρατείας, έκθεση µε τις απόψεις της ∆ιοίκησης, µε σχετικές διευκρινήσεις 

για καθένα από τους λόγους τους προβαλλόµενους στην προσφυγή. 

Οφείλει, επίσης, η υπηρεσία του εκπαιδευτικού ν’ αποστείλει αντίγραφα 

όλων των εγγράφων που εµπεριέχονται στον πειθαρχικό φάκελο, καθώς και 

αντίγραφο του στοιχείου εκείνου, µε το οποίο αποδεικνύεται ο ακριβής χρόνος 

κοινοποίησης της προσβαλλόµενης απόφασης στον υπάλληλο που άσκησε 

την προσφυγή. Τα έγγραφα αυτά αποστέλλονται µε το συνήθη τρόπο 

διακίνησης και όχι µε ηλεκτρονικό µέσο, λόγω της σοβαρότητας και του 

ατοµικού χαρακτήρα της κρινόµενης υπόθεσης. 

Το ∆ηµόσιο εκπροσωπεί στο ακροατήριο, κατά τη συζήτηση της 

υπόθεσης, Νοµικός Σύµβουλος του ΥΠΕΠΘ, στον οποίο προηγουµένως έχει 

αποσταλεί ο πειθαρχικός φάκελος και η ανωτέρω έκθεση της υπηρεσίας του 

εκπαιδευτικού, µε σκοπό αυτός να υποστηρίξει τα συµφέροντα της 

υπηρεσίας. 

Παράλειψη  ή καθυστέρηση ή άρνηση της ∆ιοίκησης ν’ αποστείλει στο 

Συµβούλιο της Επικρατείας τον πειθαρχικό φάκελο και την ανωτέρω έκθεση 

της υπηρεσίας, αποτελεί  ειδικό πειθαρχικό παράπτωµα του προϊσταµένου 

της υπηρεσίας που εξέδωσε την προσβαλλόµενη πράξη, ήτοι του ∆/ντή  

Εκπ/σης στην περίπτωση των Εκπ/κών , που αυτοδίκαια είναι και ο Πρόεδρος 

του Πειθαρχικού Συµβουλίου. 

Η πειθαρχική δίωξη για την περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική και 

ασκείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 3528/07114. Προκαλείται επίσης και 

µε έγγραφο του Προέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας προς τον αρµόδιο 

Υπουργό και εντός δύο (2) µηνών εκδίδεται πειθαρχική απόφαση, η οποία 

κοινοποιείται οπωσδήποτε και στον Πρόεδρο του Σ.τ.Ε. 

Στη συνέχεια το Συµβούλιο της Επικρατείας εξετάζει τις υποθέσεις από 

την αρχή πρώτα κατά το νόµο και ύστερα κατά την ουσία. 

Ελέγχει τη νοµιµότητα της προσβαλλόµενης πράξης, την τυχόν κακή 

συγκρότηση ή την κακή σύνθεση του συλλογικού οργάνου, την περίπτωση  

                                                 
114 Βλέπε άρθρα 122 και 123 του Ν. 3528/07. 
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παράλειψης κλήσης σε απολογία, τη µη κοινοποίηση  του παραπεµπτηρίου 

εγγράφου, τη µη κλήτευση    µαρτύρων, τη µη γνωστοποίηση  της ηµέρας 

εκδίκασης της υπόθεσης  και γενικά αν υπάρχει ουσιώδης παράβαση της 

πειθαρχικής διαδικασίας. 

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης έστω και ενός από τα 
ανωτέρω αναφερόµενα στοιχεία, τότε η προσβαλλόµενη πράξη 
ακυρώνεται και η υπόθεση αναπέµπεται στη ∆ιοίκηση για να 
επαναλάβει την πειθαρχική διαδικασία. 

Αν, όµως, το Συµβούλιο της Επικρατείας διαπιστώσει ότι όλες οι 

ενέργειες της ∆ιοίκησης ήταν οι προσήκουσες, τότε εκδικάζει την υπόθεση 

κατά την ουσία, αξιολογώντας, τα πραγµατικά περιστατικά της υπόθεσης και 

στη συνέχεια αποφαίνεται για την ενοχή ή όχι του εκπαιδευτικού, που άσκησε 

την προσφυγή, καθώς και την επιβλητέα ποινή. 

Τέλος το Συµβούλιο της Επικρατείας µε την απόφασή του δεν µπορεί 

να καταστήσει χειρότερη τη θέση του εκπαιδευτικού115. Μπορεί, όµως, να 

επιβάλει σ’ αυτόν ποινή ηπιότερης µορφής. 

 

5.4 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
Αν η πειθαρχική απόφαση καταστεί τελεσίδικη και αµετάκλητη, τότε 

εκτελείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία του εκπ/κού, η οποία και την 

καταχωρεί στο προσωπικό υπηρεσιακό του µητρώο.  

Παράλειψη εκτέλεσης της ποινής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα116. 

Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής εκπ/κού, κατά απόφασης 

που του επιβάλλει την ποινή της οριστικής παύσης, τότε η λύση της 

υπαλληλικής του σχέσης επέρχεται αυτοδίκαια από τη δηµοσίευση της 

απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας. 

Με το άρθρο 144, του Ν. 3528/2007, προβλέπονται, επίσης, και τα 

εξής: 

i) Κατά το χρόνο της προσωρινής παύσης ο εκπαιδευτικός απέχει από 

κάθε υπηρεσία. Ο χρόνος της προσωρινής παύσης δε θεωρείται χρόνος 

πραγµατικής υπηρεσίας του. 

                                                 
115 Βλέπε άρθρο 142, παρ.6,  του Ν.3528/2007. 
116 Βλέπε άρθρο 144, παρ.1  του Ν.3528/2007. 
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ii) Ο εκπαιδευτικός που τιµωρείται µε υποβιβασµό δεν κρίνεται για 

προαγωγή, πριν περάσει από την επιβολή της ποινής, χρονικό διάστηµα ίσο 

µε το µισό του χρόνου που απαιτείται για προαγωγή. 

iii) Η πειθαρχική απόφαση, η οποία επιβάλλει πρόστιµο, εκτελείται από 

τον προϊστάµενο της υπηρεσίας που εντέλλεται την πληρωµή των αποδοχών 

του εκπαιδευτικού. 

Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση του εκπ/κού, τότε το πρόστιµο 

εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα για την είσπραξη δηµοσίων 

εσόδων. 

Για την καταβολή βαρύνεται αποκλειστικά ο εκπαιδευτικός που 

τιµωρήθηκε και όχι οι κληρονόµοι του. 

Το πρόστιµο υπολογίζεται στις αποδοχές που λαµβάνει ο 

εκπαιδευτικός κατά το χρόνο έκδοσης της πρωτοβάθµιας πειθαρχικής 

απόφασης. Όταν το πρόστιµο ορίζεται έως το ένα πέµπτο (1/5) των 

αποδοχών του, τότε παρακρατείται εφάπαξ από τις αποδοχές του πρώτου 

µήνα µετά την τελεσιδικία της απόφασης. Όταν, όµως, είναι µεγαλύτερο, 

παρακρατείται τµηµατικά κατά µήνα117. 

Η µηνιαία παρακράτηση καθορίζεται µε την πειθαρχική απόφαση και 

δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη από το ένα πέµπτο (1/5) των αποδοχών του 

εκπαιδευτικού. 

Σε περίπτωση, όµως, αθωωτικής απόφασης του Συµβουλίου της 
Επικρατείας τότε, η προσβαλλόµενη πράξη καταργείται. 

Η ∆ιοίκηση, τότε, οφείλει να θεωρήσει ως ανίσχυρη και ανύπαρκτη την 

πράξη που ακυρώθηκε και να προβεί σε όλες τις προβλεπόµενες ενέργειες 

αποκατάστασης «των πραγµάτων» στη θέση στην οποία θα ήταν, αν δεν  είχε 

εκδοθεί η προσβαλλόµενη πράξη. 

Τέλος οι οριστικές αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας είναι 

αµετάκλητες, δηλ. δεν υπόκεινται σε κανένα έλεγχο µε άλλο ένδικο µέσο. 

 

5.5 Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΕΦΕΤΕΙΟΥ 

Ο εκπαιδευτικός, έχει το δικαίωµα να προσβάλλει µε αίτηση 

ακυρώσεως στο ∆ιοικητικό Εφετείο, όλες τις διοικητικές πράξεις και 

                                                 
117 Βλέπε άρθρο 144, παρ.6, εδάφ. β’ του  Ν.3528/2007.  
 



 181

παραλείψεις οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας. ∆ηλαδή: τοποθέτηση, 

µετάθεση, προαγωγή, µετάταξη, ένταξη, χορήγηση αδειών, πειθαρχικές 

ποινές της επίπληξης και του προστίµου έως ενός µηνός, τη θέση σε 

διαθεσιµότητα, τη δυνητική θέση σε αργία, την απόλυση λόγω ορίου ηλικίας 

ή τριαντακονταπενταετίας. 

Εάν ο εκπαιδευτικός ασκήσει την αίτηση ακυρώσεως στο ∆ιοικητικό 

Εφετείο, και το ∆ιοικητικό Εφετείο κρίνει ότι, η υπόθεση υπάγεται στο 

Συµβούλιο της Επικρατείας, τότε την παραπέµπει σε αυτό. Εάν ο 

εκπαιδευτικός ασκήσει την αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ και το ΣτΕ κρίνει ότι 

η υπόθεση υπάγεται στην αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Εφετείου, µπορεί να 

την παραπέµψει στο ∆ιοικητικό Εφετείο ή να την κρατήσει να τη δικάσει το 

ίδιο το ΣτΕ. 

Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Εφετείου είναι άµεσα εκτελεστές από 

την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης. 

Κατά των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Εφετείου σε αίτηση 

ακυρώσεως, ο εκπαιδευτικός, µπορεί να ασκήσει έφεση στο Συµβούλιο 
της Επικρατείας. 

Σύµφωνα µε το Ν.702/1977 και το Π.∆ 18/1989, η απόφαση του 

δέχεται την αίτηση ακυρώσεως, καταργεί την πράξη που ακυρώθηκε. Η 

ακυρωθείσα πράξη θεωρείται ως µη εκδοθείσα και επαναφέρεται 

αυτοδικαίως η πραγµατική και νοµική κατάσταση που υπήρχε πριν από 

την έκδοση της πράξης αυτής (ΣτΕ 4690/1983). Η ∆ιοίκηση είναι 

υποχρεωµένη να συµµορφωθεί προς την απόφαση του ∆ιοικητικού 

Εφετείου, που δέχεται την αίτηση ακυρώσεως. Η προθεσµία για την 

άσκηση της έφεσης και η άσκηση της έφεσης, δεν συνεπάγεται 

αναστολή της εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης, δηλαδή της 

απόφασης που εξέδωσε το ∆ιοικητικό Εφετείο σε πρώτο βαθµό. Προς 

καλύτερη κατανόηση, παραθέτουµε το παρακάτω παράδειγµα: Με την 

υπ'αριθ. 2743/2001 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών ακυρώθηκε 

η υπ'αριθ. 6/2000 πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου µε την οποία 

διορίστηκε η κυρία τάδε µόνιµη Πάρεδρος Περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Το ∆ιοικητικό Εφετείο ανάπεµψε 

την υπόθεση στη ∆ιοίκηση για να ενεργήσει τα νόµιµα. Το σκεπτικό της 

απόφασης ήταν ότι το Υπουργικό Συµβούλιο αναρµοδίως εξέδωσε την πράξη 

διορισµού, γιατί για το διορισµό µόνιµων παρέδρων του Παιδαγωγικού 
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Ινστιτούτου έχει εφαρµογή το άρθρο 25 παρ. 10 του Ν. 1566/1985 και όχι το 

όρθρο 90 παρ.3 του ίδιου νόµου118. Άρα η ∆ιοίκηση οφείλει να συµµορφωθεί 

µε την απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου και για τον διορισµό στη 

συγκεκριµένη θέση του µόνιµου Παρέδρου θα πρέπει να εφαρµόσει το 

άρθρο 25 παρ. 10 του Ν. 1566/1985 το οποίο ορίζει: «η επιλογή και ο 

διορισµός των συµβούλων και παρέδρων του Π.Ι. γίνονται µε απόφαση του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση 

συλλογικού οργάνου που αποτελείται από τα µέλη του συντονιστικού 

συµβουλίου του Π.Ι. και τα µέλη του τµήµατος για το οποίο είναι υποψήφιοι οι 

ενδιαφερόµενοι» Εν όψει των παραπάνω, η ∆ιοίκηση (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο), δεν θα πρέπει να αναµείνει την εισήγηση του συλλογικού 

οργάνου, το οποίο θα επιληφθεί επί των θεµάτων επιλογής για τη θέση 

µονίµου παρέδρου. Πρέπει να συµµορφωθεί µε την ακυρωτική απόφαση 

του ∆ιοικητικού Εφετείου και να προβεί στις νόµιµες ενέργειες για την 

αποµάκρυνση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του προσώπου που διορίστηκε 

στην άνω θέση µε την ακυρωθείσα πράξη υπ'αριθ. 6/2000 του Υπουργικού 

Συµβουλίου, την οποία ακύρωσε το ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών (αποφάσεις 

2743/2001 και 2989/2001)119. 

Παρατήρηση:  Οι ενέργειες της ∆ιοίκησης που αναφέρονται στην 

5.3.1.3 του παρόντος είναι όµοιες µε αυτές και προς το ∆ιοικητικό Εφετείο. 

 

5.6 Η ΑΓΩΓΗ  
Σε περίπτωση µη καταβολής των χρηµατικών παροχών που δικαιούται, 

ο εκπαιδευτικός, νοµιµοποιείται να ασκήσει αγωγή, στα ∆ιοικητικά Πρωτοδικεία 

για να ζητήσει δικαστική προστασία. Κατά των αποφάσεων του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου, ο εκπαιδευτικός, του οποίου τα αιτήµατα δεν έγιναν δεκτά εν 

όλω ή εν µέρει, µπορεί να ασκήσει έφεση. Η έφεση εκδικάζεται από τα 

∆ιοικητικά Εφετεία. Κατά την εκδίκαση της έφεσης, το διοικητικό εφετείο, εάν 

δεχθεί έναν από τους λόγους της έφεσης, εξαφανίζει ή µεταρρυθµίζει την 

εκκαλουµένη απόφαση και εξετάζει την υπόθεση εξαρχής. Εκκαλουµένη είναι 

η απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου κατά της οποίας στρέφεται η έφεση. 

 

                                                 
118

 Άρθρο 90 παρ. 3 του Ν. 1566/1985 «Η πρώτη πλήρωση όλων των κενών θέσεων κύριου προσωπικού του Π.Ι 
γίνεται µε αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων» 
119  Υπουργείο Οικονοµικών, Νοµικό Συµβούλιο τουΚράτους , Γραφείου Νοµικού Συµβολύλου ΥΠΕΠΘ 
Γνωµοδότηση Αθήνα 11-6-2002, αριθµ. Πρωτ. 1382/Φ.55/2002 
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5.7 ∆ΙΑ∆ΙΚΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ 
Προς πληρέστερη ενηµέρωση των εκπαιδευτικών και για την κατανόηση 

των δικαστικών αποφάσεων, παραθέτουµε και εξηγούµε την ορολογία που 

σχετίζεται µε την άσκηση των ένδικων µέσων.Ήτοι:  

∆ιάδικοι είναι τα υποκείµενα της κάθε δίκης, εν προκειµένω της 

διοικητικής δίκης. ∆ηλαδή το πρόσωπο το οποίο ασκεί το ένδικο µέσο και το 

πρόσωπο κατά του οποίου στρέφεται το ένδικο µέσο. Έτσι λοιπόν: 

1. Στην αγωγή, οι διάδικοι είναι: 
α) Ο ενάγων/η ενάγουσα = αυτός/η που ασκεί την αγωγή  

β) Ο εναγόµενος/η εναγοµένη = αυτός/η κατά του οποίου/ας στρέφεται η 

αγωγή. 

2. Στην έφεση, οι διάδικοι είναι: 
α) Ο εφεσείων ή ο εκκαλών/εκκαλούσα = αυτός/η που ασκεί την έφεση  

β) Ο εφεσίβλητος ή ο καθού/καθής η έφεση = αυτός/η κατά του οποίου/ας 

στρέφεται η έφεση. 

3. Στην προσφυγή, οι διάδικοι είναι: 
α) Ο προσφεύγων/η προσφεύγουσα = αυτός/η που ασκεί την προσφυγή  

β) Ο καθού/καθής η προσφυγή = αυτός/η κατά του οποίου/ας στρέφεται η 

προσφυγή. 

4. Στην αίτηση ακυρώσεως, οι διάδικοι είναι: 
α) Ο αιτών/η αιτούσα = αυτός/η που ασκεί την αίτηση ακυρώσεως 

β) Ο καθού/καθής η αίτηση ακυρώσεως = αυτός/η κατά του οποίου/ας 

στρέφεται η αίτηση ακυρώσεως. 
 
5.8 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

Στις προηγούµενες ενότητες αναπτύξαµε τα ένδικα µέσα που έχει στη 

διάθεσή του ο εκπαιδευτικός της Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης, για να 

µπορέσει να προσφύγει στη δικαιοσύνη, όταν θεωρεί ότι χρειάζεται τη 

δικαστική προστασία. 

Ύστερα από ενδελεχή έρευνα, συγκεντρώσαµε µια σειρά από 

δικαστικές αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας και του ∆ιοικητικού 

εφετείου, τις οποίες και παραθέτουµε στο κεφάλαιο αυτό. Κατά κύριο λόγο, 

σκοπός αυτής της καταγραφής είναι να καταλάβει, στην πράξη,  ο 

εκπαιδευτικός, τη δικαστική διαδικασία, που µπορεί ν’ακολουθήσει όταν 

χρειαστεί, εκτιµώντας τα πραγµατικά περιστατικά που έχουν συµβεί. 
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Επιπροσθέτως τα παραδείγµατα αυτά των δικαστικών αποφάσεων έχουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον µελέτης και στο περιεχόµενό τους, διότι σκιαγραφούν 

µέσα από την ίδια την πραγµατικότητα, περιστατικά της επαγγελµατικής ζωής 

του εκπαιδευτικού που έχουν συµβεί κατά καιρούς. 

 

5.8.1 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1Ο: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΕΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ (Αριθ. απόφασης 
Συµβουλίου της Επικρατείας: 163/1991) 
5.8.1.1 Τα πραγµατικά περιστατικά 

Καθηγήτρια φιλόλογος, διορισµένη σε Γυµνάσιο της Εύβοιας, 

υπηρετούσε, µετά από συνεχείς αποσπάσεις, οι οποίες έγιναν κατόπιν 

αιτήσεώς της,  στη Λευκάδα. Μετά τη συµπλήρωση τριετούς υπηρεσίας, 

ζήτησε µετάθεση στη ∆ιεύθυνση Β/θµιας εκπαίδευσης Λευκάδας, λόγω 

συνυπηρέτησης µε το σύζυγό της, ο οποίος υπηρετεί σε ∆.Ο.Υ της Λευκάδας. 

Το Υπουργείο Παιδείας, αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτηµα της καθηγήτριας 

για µετάθεση, µε την αιτιολογία, ότι δεν έχει συµπληρώσει διετία στην 
οργανική της θέση, δηλαδή στην Εύβοια. 

5.8.1.2 Τα ένδικα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν 
Η καθηγήτρια, δεν ικανοποιήθηκε µε την αρνητική απόφαση της 

διοίκησης και αποφάσισε να κινηθεί δικαστικά. 

Άσκησε αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης του ΥΠΕΠΘ, στο ∆ιοικητικό 
Εφετείο Αθηνών, το οποίο, δέχτηκε την αίτηση ακύρωσης της καθηγήτριας 

και ακύρωσε την απόφαση του ΥΠΕΠΘ. 

Όµως το ΥΠΕΠΘ άσκησε έφεση στο Συµβούλιο της Επικρατείας, κατά της 

καθηγήτριας και κατά της απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, µε 

τηνοποία έφεση, ζητούσε την εξαφάνιση της απόφασης του ∆ιοικητικού 

Εφετείου Αθηνών. 

5.8.1.3 Τι αποφάσισε το Συµβούλιο της Επικρατείας 
Με το άρθρ. 16, περ. Β΄, του Ν. 1566/1985, προβλέπονται οι 

µεταθέσεις των εκπαιδευτικών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης και ορίζονται 

τα εξής:  

Οι εκπαιδευτικοί Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης µετατίθενται για: α. το 

συµφέρον της υπηρεσίας και µε δαπάνη του ∆ηµοσίου, β. το συµφέρον της 

υπηρεσίας και χωρίς δαπάνη του ∆ηµοσίου, όταν η µετάθεση επιβάλλεται από 

υπαιτιότητα του εκπαιδευτικού, γ. εξαιτίας υπεραριθµίας στο σχολείο ή στα 
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σχολεία του νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος και µε δαπάνη του 

δηµοσίου, δ. µε αίτησή τους και  χωρίς δαπάνη του ∆ηµοσίου, για 

συνυπηρέτηση µε σύζυγο εκπαιδευτικό ή άλλον απασχολούµενο µε 

οποιαδήποτε σχέση στο δηµόσιο τοµέα, ή άµισθο δηµόσιο υπάλληλο ή 

λειτουργό, καθώς και εργαζόµενο στον ιδιωτικό τοµέα ή επαγγελµατία, 

εφόσον στις δύο τελευταίες περιπτώσεις ο σύζυγος εργάζεται στον τόπο για 

τον οποίο ζητείται η µετάθεση δύο τουλάχιστον χρόνια, ε. µε αίτησή τους και 

χωρίς δαπάνη του ∆ηµοσίου, εφόσον εξυπηρετείται το συµφέρον της 

υπηρεσίας, στ. µε αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του ∆ηµοσίου για πλήρωση 

κενών θέσεων στα πειραµατικά σχολεία, ζ. µε αίτησή τους και χωρίς δαπάνη 

του ∆ηµοσίου, για αµοιβαία µετάθεση που επιτρέπεται αν κανένας από τους 

αιτούντες δεν έχει συµπληρώσει υπηρεσία τριάντα (30) ετών. 

Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού 

Παιδείας, ορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις των µεταθέσεων. Βασική 

προϋπόθεση ήταν η παρέλευση της διετίας από την τοποθέτηση στην 
τελευταία οργανική θέση. 

Σύµφωνα µε το άρθρ. 16, περ. Β΄, παρ.8, του Ν.1566/85, ο 

εκπαιδευτικός, που έχει τοποθετητηθεί σε οργανική θέση, δεν δικαιούται να 

ζητήσει µετάθεση από αυτή, εάν δεν έχει προσφέρει πραγµατική διετή 

υπηρεσία στην πόλη στην οποία τοποθετήθηκε. Εξαίρεση, αποτελούν οι 

περιπτώσεις που δεν οφείλονται στη δική του βούληση ( βλ. ΣτΕ 736/66, 

1049/61, 1996/67, 48/69, 479/69, 2338/69). 

Στην προκειµένη όµως περίπτωση η καθηγήτρια, η οποία είχε οργανική 

θέση στην Εύβοια, αποσπάστηκε στη Λευκάδα, κατόπιν δικών της αιτήσεων 

για να συνυπηρετήσει µε το σύζυγό της. ∆εν συµπλήρωσε διετή πραγµατική 

υπηρεσία στην πόλη, όπου είχε τοποθετηθεί. 

Το Συµβούλιο της Επικρατείας δέχτηκε την έφεση του Υπουργού Παιδείας. 

 Παρατήρηση: Σήµερα, ισχύει ως απαραίτητη προϋπόθεση 

θεµελίωσης δικαιώµατος µετάθεσης, η παραµονή ενός (1) έτους στην 

οργανική θέση. 

 

5.8.2 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 2Ο: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ (Αριθ. Απόφασης Συµβουλίου της Επικρατείας: 210/2005) 
5.8.2.1 Τα πραγµατικά περιστατικά 
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Καθηγητής του κλάδου ΠΕ 16 ζήτησε να µετατεθεί, το έτος 1998, από 

γυµνάσιο Πειραιώς της Περιφέρειας Πειραιώς, όπου υπηρετούσε ως 

καθηγητής Μουσικής, στην περιοχή των Αθηνών. Το ΚΥΣ∆Ε, δεν µετέθεσε 

τον εν λόγω καθηγητή, αλλά µετέθεσε άλλους συναδέλφους του, µεταξύ των 

οποίον και µία καθηγήτρια, η οποία µετατέθηκε από σχολείο σε σχολείο της 

ίδιας περιοχής για βελτίωση θέσεως, δηλαδή από γυµνάσιο του Ελληνικού, σε 

Γυµνάσιο της Αργυρούπολης. 

5.8.2.2 Τα ένδικα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν 
Ο καθηγητής που δεν µετατέθηκε, άσκησε αίτηση ακυρώσεως στο 

∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών, κατά της παραλείψεως της µεταθέσεώς του.Η 

αίτηση ακύρωσης, έγινε εν µέρει δεκτή από το ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών, 

κατά το µέρος, κατά το οποίο η αίτηση ακύρωσης στρεφόταν κατά της 

καθηγήτριας, η οποία είχε µετατεθεί από σχολείο σε σχολείο της ίδιας 

περιοχής για βελτίωση θέσης. Το ∆ιοικητικό Εφετείο αποφάνθηκε ότι η 

µετάθεση της καθηγήτριας δεν ήταν νόµιµη, διότι η µετάθεση εκπαιδευτικού 

από σχολείο µιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής προηγείται της 
µεταθέσεως από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής και συνεπώς, έπρεπε 

να προηγηθεί η µετάθεση του καθηγητή ο οποίος άσκησε την αίτηση 

ακύρωσης. 

Ο Υπουργός άσκησε έφεση στο Συµβούλιο της Επικρατείας, κατά 

αυτής της αποφάσεως του ∆ιοικητικού εφετείου και κατά του καθηγητή. 

5.8.2.3 Τι αποφάσισε το Συµβούλιο της Επικρατείας 
Το Συµβούλιο της Επικρατείας, από το συνδυασµό των διατάξεων του 

άρθρ.16, του Ν.1566/85 και του Π.∆. 50/1996, όπως αυτό αντικαταστάθηκε 

από το Π.∆. 100/1997, αποφάνθηκε ότι: 

Οι µεταθέσεις των εκπαιδευτικών της Β/θµιας εκπαίδευσης από το 

σχολείο µιας περιοχής στο σχολείο άλλης περιοχής, προηγούνται των 

µεταθέσεων των εκπαιδευτικών Β/θµιας εκπαίδευσης από σχολείο σε σχολείο 

της ίδιας περιοχής.  

Αυτό συνάγεται διότι οι µεταθέσεις των εκπαιδευτικών της Β/θµιας 

εκπαίδευσης από το σχολείο µιας περιοχής στο σχολείο άλλης περιοχής, 

προτάσσονται στις σχετικές διατάξεις των µεταθέσεων από σχολείο σε 

σχολείο της ίδιας περιοχής των οποίων άλλωστε προηγούνται χρονικά. 
Έτσι το Συµβούλιο της Επικρατείας συµφώνησε µε την απόφαση του 

∆ιοικητικού Εφετείου και απέρριψε την έφεση του Υπουργού ΥΠΕΠΘ. 
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5.8.3 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 3Ο: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΝΟΜΟ ΣΕ ΝΟΜΟ – 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ (Αριθ. απόφασης Συµβουλίου της Επικρατείας: 
2642/1990) 
5.8.3.1 Τα πραγµατικά περιστατικά 

Καθηγήτρια Α, της Οικιακής Οικονοµίας υπηρετούσε σε γυµνάσιο του 

νοµού Καρδίτσας. Υπέβαλε στη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της 

Νοµαρχίας Καρδίτσας αίτηση µετάθεσης, µε την οποία ζητούσε να µετατεθεί 

κατά πρώτη προτεραιότητα στην πόλη της Λαµίας και κατά δεύτερη 

προτεραιότητα σε γυµνάσιο υπολοίπου του Νοµού Φθιώτιδας. Το ΚΥΣ∆Ε, 

γνωµάτευσε  να µη µετατεθεί η καθηγήτρια Α σε γυµνάσιο της πόλης της 

Λαµίας (που ήταν η πρώτη της προτεραιότητα) αλλά σε γυµνάσιο του 

υπόλοιπου του Νοµού Φθιώτιδας. Ο Υπουργός ΥΠΕΠΘ µετέθεσε την εν λόγω 

καθηγήτρια σε γυµνάσιο της Στυλίδας και ταυτόχρονα µετέθεσε την 

συνάδελφό της Χ, στη µοναδική κενή θέση του κλάδου καθηγητών Οικιακής 

Οικονοµίας που υπήρχε στο γυµνάσιο της πόλης της Λαµίας. Τούτο συνέβη 

διότι η καθηγήτρια Χ  συγκέντρωνε περισσότερα µόρια από την καθηγήτρια Α. 

Ο υπολογισµός των µορίων της καθηγήτριας Α, που µας αφορά, 

στηρίχτηκε στο γεγονός ότι ελήφθη υπόψη ως προϋπηρεσία της, µόνο η 

προϋπηρεσία της ως καθηγήτριας της Οικιακής Οικονοµίας στη ∆ηµόσια 

Εκπαίδευση την εποπτευόµενη από το ΥΠΕΠΘ. Η καθηγήτρια Α, όµως στην 

αίτηση µετάθεσής της υποστήριξε, ότι στην προϋπηρεσία της, έπρεπε να 

συνυπολογιστεί και η προϋπηρεσία της  ως υπαλλήλου του κλάδου Αγροτικής 

Οικιακής Οικονοµίας του Υπουργείου Γεωργίας, στο οποίο υπηρέτησε 

συνολικά για δέκα τέσσερα (14) συνολικά έτη. 

5.8.3.2 Τα ένδικα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν 
Η εν λόγω καθηγήτρια Α, άσκησε αίτηση ακυρώσεως στο ∆ιοικητικό 

Εφετείο Αθηνών, µε την οποία ζητούσε την ακύρωση της πράξης του 

Υπουργού ΥΠΕΠΘ, κατά το µέρος που µε αυτήν µετετέθη αντ’αυτής σε 

γυµνάσιο της πόλης της Λαµίας η συνάδελφός της Χ. Το ∆ιοικητικό Εφετείο 

απέρριψε την αίτησή της. Στη συνέχεια η καθηγήτρια Α, άσκησε έφεση στο 
Συµβούλιο της Επικρατείας κατά του Υπουργού ΥΠΕΠΘ και κατά της 

απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου. 
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5.8.3.3 Τι αποφάσισε το Συµβούλιο της Επικρατείας 

Επειδή στο άρθρο 16, περ.Β΄, του Ν.1566/85 ορίζεται ότι οι µεταθέσεις 

των εκπαιδευτικών από νοµό ή νοµαρχιακό διαµέρισµα, σε άλλο νοµό ή 

νοµαρχιακό διαµέρισµα γίνονται µε απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΠΘ, ύστερα 

από πρόταση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συµβουλίου. Επειδή µε την 

παρ. 8, του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται 

µε πρόταση του Υπουργού του ΥΠΕΠΘ, ορίζονται η διαδικασία και οι 

προϋποθέσεις των µεταθέσεων. Έτσι, µε βάση τα ανωτέρω, εκδόθηκε το Π∆ 

72/1986 σύµφωνα µε το οποίο, στο συνολικό χρόνο πραγµατικής υπηρεσίας 

στη δηµόσια εκπαίδευση, συνυπολογίζεται και κάθε προϋπηρεσία που 

προσφέρθηκε µε οποιαδήποτε σχέση στη δηµόσια εκπαίδευση. 

Το Συµβούλιο της Επικρατείας, αποφάνθηκε ότι ως κριτήριο µετάθεσης 

λαµβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος επαγγελµατικής υπηρεσίας στη 

δηµόσια εκπαίδευση, είτε αυτή ανήκει στην αρµοδιότητα του Υπουργείου 

Παιδείας, είτε στην αρµοδιότητα άλλων Υπουργείων, αρκεί να είναι 

οργανωµένη και συστηµατική και να παρέχεται µε βάση προκαθορισµένο 

πρόγραµµα και µαθήµατα διδασκαλίας. ∆ηλαδή, να µην αποτελεί απλώς 

περίπτωση ευκαιριακής εκπαίδευσης παρεχόµενης υπό µορφή πολιτιστικών ή 

άλλων παρεµφερών εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων, εκδροµών και διαλέξεων. 

Το Συµβούλιο της Επικρατείας, αποφάσισε ότι η καθηγήτρια Α, στα 

δέκα τέσσερα αυτά χρόνια κατά τα οποία εργαζόταν στο Υπουργείο Γεωργίας, 

παρείχε οργανωµένο και συστηµατικό εκπαιδευτικό έργο µε βάση 

προκαθορισµένο πρόγραµµα και µαθήµατα διδασκαλίας, και ως εκ τούτου τα 

µόρια των δεκατεσσάρων αυτών ετών έπρεπε να συνυπολογιστούν στα 

συνολικά µόρια µετάθεσής της. 

Ως εκ τούτου το Συµβούλιο  της Επικρατείας δέχθηκε την έφεση της 
καθηγήτριας Α, εξαφάνισε την απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου και 

ακύρωσε την απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΠΘ κατά το µέρος που µε την 

απόφασή του αυτή, µετετέθη σε γυµνάσιο της πόλης της Λαµίας η καθηγήτρια 

Α και όχι η καθηγήτρια Χ, η οποία καθηγήτρια Α συγκέντρωνε τελικά 

περισσότερα µόρια λόγω του συνυπολογισµού της δεκατετραετίας της στο 

Υπουργείο Γεωργίας. 

 

5.8.4 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 4Ο: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
(Αριθ. απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας 430/2004) 
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5.8.4.1 Τα πραγµατικά περιστατικά 

Η καθηγήτρια Α και και ο καθηγητής Β, µαθηµατικοί (ΠΕ 3) ζήτησαν να 

µετατεθούν στο Μουσικό Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης. Το ΚΥΣ∆Ε, αφού έλαβε 

υπόψη τα προσόντα των υποψηφίων αποφάσισε τη µετάθεση στο εν λόγω 

γυµνάσιο του καθηγητή Β, γιατί υπερτερούσε σε τυπικά προσόντα σε σχέση 

µε όλους τους υπόλοιπους υποψήφιους. Ο Υπουργός ΥΠΕΠΘ, µε πράξη του, 

µετέθεσε τον Β στο Μουσικό Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης, στο οποίο ο Β ανέλαβε 

υπηρεσία. Η καθηγήτρια Α δυσαρεστήθηκε από αυτή τη µετάθεση και 

αποφάσισε να ζητήσει δικαστική προστασία. 

5.8.4.2 Τα ένδικα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν 
Η καθηγήτρια Α άσκησε ένσταση στο ΚΥΣ∆Ε, µε την οποία ζητούσε 

την επανεξέταση της αίτησης µετάθεσής της, γιατί κατά τη γνώµη της είχε 

περισσότερα προσόντα από τον µετατεθέντα συνάδελφό της. Το ΚΥΣ∆Ε 

ανακάλεσε την προηγούµενη πράξη του  µε την αιτιολογία ότι «από 

παραδροµή θεωρήθηκε ότι υπερέχει στα τυπικά προσόντα ο Β». Ο Υπουργός 

ΥΠΕΠΘ µε πράξη του ανακάλεσε την προηγούµενη πράξη του ως προς τη 

µετάθεση του καθηγητή Β και µετέθεσε την Α στη θέση του Β, η οποία και τον 

αντικατέστησε στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.  

Ο Β άσκησε αίτηση ακύρωσης στο ∆ιοικητικό Εφετείο 
Θεσσαλονίκης,   
η οποία έγινε δεκτή. ∆ηλαδή το ∆ιοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, ακύρωσε 

την πράξη του Υπουργού του ΥΠΕΠΘ περί µετάθεσης της καθηγήτριας Α στο 

Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. 

Στη συνέχεια η καθηγήτρια Α άσκησε έφεση στο Συµβούλιο της 
Επικρατείας, κατά του καθηγητή Β και κατά της απόφασης του ∆ιοικητικού 

Εφετείου Θεσσαλονίκης. 

5.8.4.3 Τι αποφάσισε το Συµβούλιο της Επικρατείας 
Το Συµβούλιο της Επικρατείας απορρίπτει την έφεση της εκκαλούσας 

καθηγήτριας Α µε το σκεπτικό ότι δεν ήταν νόµιµη η ανάκληση της 

µεταθέσεως του καθηγητή Β, διότι το ΚΥΣ∆Ε, προέβη στην ανάκληση ύστερα 

από νέα διαφορετική αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων 

των δύο υποψηφίων, δηλ. της Α και του Β και όχι γιατί δεν είχε λάβει 

προηγουµένως υπόψη του κάποιο από τα προσόντα της εκκαλούσας 

καθηγήτριας Α. 
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5.8.5 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 5Ο: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΗΣ 
ΤΟΥ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (Αριθ. απόφασης του Συµβουλίου 
της Επικρατείας 2723/2000) 
5.8.5.1 Τα πραγµατικά περιστατικά 

Ο εκπαιδευτικός Α υπηρετούσε στην πρωτοβάθµια δηµόσια 

εκπαίδευση σε οργανική θέση της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

του νοµού Σάµου. Κατά τις δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές του 1994, 

εκλέχθηκε κοινοτικός σύµβουλος στην Κοινότητα Φαλάνης του Νοµού 

Λάρισας. Με αίτησή του, ζήτησε να µετατεθεί σε µία από τις ∆ιευθύνσεις 

Α/θµιας Εκπαίδευσης των νοµών Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων και 

Μαγνησίας. Το ΚΥΣΠΕ αποφάσισε να υπαγάγει την αίτηση του Α στη 

διαδικασία της επιλογής µε το σύστηµα των «µονάδων µετάθεσης» µαζί µε τις 

αιτήσεις των υπολοίπων εκπαιδευτικών. 

5.8.5.2 Τα ένδικα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν 
Ο εκπαιδευτικός Α άσκησε αίτηση ακύρωσης στο ∆ιοικητικό 

Εφετείο Αθηνών, µε την οποία ακυρώθηκε η πράξη του ΚΥΣΠΕ καθ΄ό µέρος 

αφορά την αίτηση µετάθεσης του Α. 

Ο Υπουργός ΥΠΕΠΘ άσκησε έφεση στο Συµβούλιο της 
Επικρατείας, κατά του Α και κατά της απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου 

Αθηνών. 

5.8.5.3 Τι αποφάσισε το Συµβούλιο της Επικρατείας 
Σύµφωνα µε το άρθρο 57 του Ν.1943/1991, οι δηµόσιοι υπάλληλοι και 

οι υπάλληλοι των φορέων του δηµόσιου τοµέα, µε οποιαδήποτε σχέση κι αν 

υπηρετούν πχ. εκλεγµένοι δήµαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, δηµοτικοί, 

κοινοτικοί ή νοµαρχιακοί σύµβουλοι, διαρκούσης της θητείας τους, δεν 

µετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός του δήµου ή της κοινότητας στην οποία 

έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί εφόσον υπηρετούν σε άλλο δήµο ή 

κοινότητα, µετά από αίτησή τους µετατίθενται ή αποσπώνται στην πόλη ή στο 

χωριό όπου έχουν εκλεγεί. 

Ο σκοπός του νόµου είναι ο περιορισµός των δυσχερειών στην άσκηση 

των καθηκόντων που εκλέγονται σε τέτοια αξιώµατα και διατηρούν 

παράλληλα την υπαλληλική τους ιδιότητα. Οι δε αιτήσεις µετάθεσης αυτών 

των υπαλλήλων ικανοποιούνται άνευ ετέρου. Συνεπώς το ΚΥΣΠΕ όφειλε να 

ικανοποιήσει την αίτηση µετάθεσης του Β. 
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Το Συµβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την έφεση του Υπουργού 

του ΥΠΕΠΘ. 

 

5.8.6 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 6Ο: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Αριθ. 
απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών: 1486/2005) 
5.8.6.1 Τα πραγµατικά περιστατικά 

Η καθηγήτρια Α, µόνιµη εκπαιδευτικός Β/θµιας Εκπαίδευσης του 

κλάδου ΠΕ 02 φιλολόγων, η οποία υπηρετούσε σε Ενιαίο λύκειο στη Κρήτη, 

έχοντας τα χρονικά προσόντα για µετάθεση, υπέβαλε αίτηση να µετατεθεί στα 

µουσικά  σχολεία µεταξύ άλλων του Ιλίου και της Παλλήνης του Ν. Αττικής. 

Ανάµεσα στα προσόντα που επικαλέστηκε, ήταν και δίπλωµα κλασσικής 

κιθάρας καθώς και πτυχίο κλασσικής κιθάρας από το Ωδείο Αθηνών. Η αίτησή 

της δεν έγινε δεκτή, ενώ στα µουσικά σχολεία Ιλίου και Παλλήνης µετατέθηκαν 

άλλοι εκπαιδευτικοί χωρίς να έχουν πτυχία µουσικής παιδείας. 

5.8.6.2 Τα ένδικα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν 
Η καθηγήτρια Α άσκησε αίτηση ακύρωσης στο ∆ιοικητικό Εφετείο 

Αθηνών κατά της απόφασης του Υπουργού ΥΠΕΠΘ µε την οποία 

µετατέθηκαν, βάσει γνωµοδότησης του ΚΥΣ∆Ε, στα µουσικά σχολεία Ιλίου και 

Παλλήνης για τον κλάδο ΠΕ 02 των Φιλολόγων, συνάδελφοί της χωρίς να 

έχουν πτυχία µουσικής παιδείας. 

5.8.6.3 Τι αποφάσισε το ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών 
Σύµφωνα µε το άρθ. 16 του Ν. 1824/1988 «Ίδρυση και λειτουργία 

µουσικών σχολείων», το διδακτικό προσωπικό των µουσικών σχολείων 

διακρίνεται σε καθηγητές των γενικών µαθηµάτων που έχουν σχέση µε τις 

τέχνες γενικά και τη µουσική ειδικότερα (ειδικές σπουδές ή αναγνωρισµένο 

καλλιτεχνικό έργο και δράση) και σε καθηγητές µουσικής, απόλυτα 

εξειδικευµένους στη µουσική.  Επιπροσθέτως στο Π∆ 50/1996, ορίζονται η 

διαδικασία και οι προϋποθέσεις µεταθέσεων στα µουσικά σχολεία. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι για τις µεταθέσεις εκπαιδευτικών στα 

µουσικά σχολεία, το ΚΥΣ∆Ε, οφείλει να δεχτεί κατ’αρχήν τις αιτήσεις των 

εκπαιδευτικών που έχουν αποδεδειγµένα µε ειδικές σπουδές σχέση µε τη 

µουσική. Στην προκειµένη περίπτωση η καθηγήτρια Α διέθετε αυτά τα 

προσόντα, ενώ οι εκπαιδευτικοί που επιλέχτηκαν δεν είχαν αποδεδειγµένη 

σχέση µε τη µουσική. 
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Το ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών δέχεται την αίτηση της καθηγήτριας Α, 

ακυρώνει την απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΠΘ αναφορικά µε τις µεταθέσεις 

των άλλων εκπαιδευτικών που επιλέχτηκαν αντί της καθηγήτριας Α και 

αναπέµπει την υπόθεση στο ΚΥΣ∆Ε για να προβεί σε νέα αιτιολογηµένη 

γνωµοδότηση. 

 

5.8.7 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 7Ο: ΜΕΤΑΤΑΞΗ (Αριθ.απόφασης του Συµβουλίου της 
Επικρατείας: 3686/2001) 
5.8.7.1 Τα πραγµατικά περιστατικά 

Εκπαιδευτικός της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ζήτησε να µεταταγεί 

στον κλάδο Πληροφορικής αλλά το ΚΥΣ∆Ε απέρριψε την αίτησή του. 

5.8.7.2 Τα ένδικα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν 
Ο εκπαιδευτικός άσκησε αίτηση ακύρωσης στο ∆ιοικητικό Εφετείο 

Αθηνών, κατά της απόφασης του Υπουργού ΥΠΕΠΘ, µε την οποία 

µετετάγησαν άλλοι εκπαιδευτικοί Β/θµιας εκπαίδευσης στους κλάδους 

πληροφορικής, κατά των πράξεων του ΚΥΣ∆Ε και κατά της αρνητικής 

απάντησης του Τµηµατάρχη της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού Β/θµιας 

Εκπαίδευσης. Η αίτηση ακύρωσης δεν έγινε δεκτή από το ∆ιοικητικό Εφετείο. 

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός άσκησε έφεση στο Συµβούλιο της 
Επικρατείας κατά του Υπουργού ΥΠΕΠΘ και κατά της απόφασης του 

∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

5.8.7.3 Τι αποφάσισε το Συµβούλιο της Επικρατείας 
Το Συµβούλιο της Επικρατείας απορρίπτει την έφεση, γιατί ο 

εκκαλών εκπαιδευτικός δεν παρέστη µε πληρεξούσιο δικηγόρο, ούτε 

εµφανίστηκε αυτοπροσώπως για να δηλώσει ότι εγκρίνει την άσκηση του 

ενδίκου µέσου, ούτε προσκόµισε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο προς τον 

υπογράφοντα δικηγόρο. Συνεπώς η έφεσή του απορρίφθηκε για λόγους 

δικονοµικούς. 

 

5.8.8 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 8Ο: ΠΡΟΑΓΩΓΗ (Αριθ.απόφασης του Συµβουλίου της 
Επικρατείας : 113/2007) 
5.8.8.1 Τα πραγµατικά περιστατικά 

Ο εκπαιδευτικός της Β/θµιας εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ 09, 

διορίστηκε στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση µε βαθµό Γ΄το έτος 1988 και 

προήχθη στο βαθµό Β΄το 1990. Το 1995 απολύθηκε αυτοδικαίως από την ως 
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άνω θέση, διότι αποδέχθηκε διορισµό στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε 

βαθµό Γ΄στο Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Ζακύνθου. Το 1997 προήχθη στο 

βαθµό Β΄. Εν όψει αυτής της τελευταίας προαγωγής υπέβαλε αίτηση προς το 

ΠΥΣ∆Ε Ζακύνθου µε αίτηµα να εφαρµοστούν οι διατάξεις του Υπαλληλικού 

Κώδικα και να συνυπολογιστεί η προϋπηρεσία των 7 ετών στην πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση, ώστε να προαχθεί στο βαθµό Α΄.Το ΠΥΣ∆Ε απέρριψε το αίτηµά 

του µε την αιτιολογία ότι οι προαγωγές των εκπαιδευτικών πραγµατοποιούνται 

µε την ειδική ρύθµιση του άρθ. 16 του Ν.1566/1985. 

5.8.8.2 Τα ένδικα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν 
Ο εκπαιδευτικός άσκησε αίτηση ακύρωσης στο ∆ιοικητικό Εφετείο 

Πατρών κατά της απόφασης του ΠΥΣ∆Ε. Η αίτηση ακύρωσης απορρίφθηκε 

από το ∆ιοικητικό Εφετείο Πατρών. Στην συνέχεια ο εν λόγω εκπαιδευτικός, 

άσκησε έφεση στο Συµβούλιο της Επικρατείας, κατά του Υπουργού 

ΥΠΕΠΘ και κατά της απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών. 

5.8.8.3 Τι αποφάσισε το Συµβούλιο της Επικρατείας 
Το Συµβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ότι ορθώς έκρινε το 

∆ιοικητικό Εφετείο Πατρών και ότι οι διατάξεις του άρθ. 16 του Ν. 1566/1985 

ρυθµίζουν κατ’ειδικό και αποκλειστικό τρόπο τα ζητήµατα προαγωγών των 

εκπαιδευτικών. Συνεπώς το Συµβούλιο της Επικρατείας απορρίπτει την 
έφεση. 

 
5.8.9 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 9Ο: ΕΠΙΒΟΛΗ ∆ΥΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ (Αριθ. 
απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας 2501/2001) 
5.8.9.1 Τα πραγµατικά περιστατικά 

Καθηγήτρια του κλάδου ΠΕ 02, διορισµένη σε γυµνάσιο της Καβάλας, 

υπηρετούσε αποσπασµένη σε ελληνικό σχολείο της Ελβετίας κατά το σχολικό 

έτος 1993-1994. Το ΠΥΣ∆Ε Καβάλας της επέβαλε την πειθαρχική ποινή της 

στέρησης του δικαιώµατος προαγωγής για ένα χρόνο και επιπλέον τη 

πειθαρχική ποινή  της περικοπής του µισθού σαράντα ηµερών, επειδή 

απεχώρησε αυθαίρετα από τη θέση στην οποία ήταν αποσπασµένη και 

επέστρεψε στην Ελλάδα χωρίς να αναµείνει την έγκριση της διακοπής της 

απόσπασής της. Κατά την επιστροφή της στην Ελλάδα, δεν προσέφερε 

εκπαιδευτικό έργο ούτε φρόντισε να επικοινωνήσει µε το Γραφείο Β/θµιας 

Εκπαίδευσης του Νοµού Καβάλας. Κατόπιν της επιβολής των δύο 

πειθαρχικών ποινών, µε έγγραφο του Υπουργού ΥΠΕΠΘ, το ΠΥΣ∆Ε 
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τροποποίησε την προηγούµενη απόφασή του ως προς την ποινή και επέβαλε 

στην καθηγήτρια, µόνο την ποινή της περικοπής µισθού για 40 ηµέρες. 

 

5.8.9.2 Τα ένδικα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν 
Η καθηγήτρια άσκησε προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας 

κατά του Υπουργού ΥΠΕΠΘ και κατά της πράξης του ΠΥΣ∆Ε κατά το µέρος 

που επιβλήθηκαν σ’αυτή δύο πειθαρχικές ποινές. 

5.8.9.3 Τι αποφάσισε το Συµβούλιο της Επικρατείας 
Σύµφωνα µε τον Υπαλληλικό Κώδικα (που ίσχυε τότε δηλαδή το Π.∆. 

611/1977) µε την ίδια πειθαρχική απόφαση µία ποινή επιβάλλεται. Κατά την 

έννοια αυτή, µε την ίδια πειθαρχική απόφαση επιβάλλεται µόνο µία ποινή είτε 

αυτή αφορά ένα πειθαρχικό παράπτωµα είτε περισσότερα, οπότε, επιβάλλεται 

µία ποινή κατά συγχώνευση (ΣτΕ 927/2000, 1475/1988). 

Με το σκεπτικό αυτό, το Συµβούλιο της Επικρατείας δέχεται την 
προσφυγή της καθηγήτριας και αναπέµπει την υπόθεση στη ∆ιοίκηση για τη 

διενέργεια των νοµίµων. 

 

5.8.10 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 10Ο: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ (Αριθ. 
απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας : 2625/1999) 
5.8.10.1 Τα πραγµατικά περιστατικά 

Ο καθηγητής Α θεολόγος, του 4ου γυµνασίου Χαλανδρίου, ένα µεσηµέρι 

πήγε στο 2ο λύκειο Χαλανδρίου να παραλάβει το γιό του Γιώργο, µαθητή του 

4ου γυµνασίου Χαλανδρίου το οποίο συστεγάζεται µε το 2ο λύκειο Χαλανδρίου. 

Ο άλλος γιός του θεολόγου, Πέτρος, ο οποίος είναι µαθητής στο Λύκειο Αγ. 

Παρασκευής, µπήκε στο προαύλιο του σχολείου του 2ου λυκείου Χαλανδρίου. 

Τη στιγµή εκείνη δίδασκε το µάθηµα της φυσικής αγωγής ο καθηγητής της 

φυσικής αγωγής του 2ου Λυκείου Χαλανδρίου. Ο εξωσχολικός µαθητής 

Πέτρος, διαπληκτίστηκε µε έναν από τους µαθητές του καθηγητή της φυσικής 

αγωγής. Τότε ο καθηγητής της φυσικής αγωγής, υπέδειξε στο µαθητή Πέτρο 

να αποµακρυνθεί και τον απώθησε µε χειρονοµίες. Τότε παρενέβη ο 

καθηγητής θεολόγος,και πατέρας του Πέτρου, και οι δύο καθηγητές άρχισαν 

να ανταλλάσουν ύβρεις και να χτυπούν ο ένας τον άλλο. Ο ∆ιευθυντής του 

σχολείου κάλεσε την αστυνοµία. Ο καθηγητής της φυσικής αγωγής ζήτησε 

συγγνώµη από τους µαθητές του και ο θεολόγος έστειλε επιστολή προς 

αυτούς µε αντίστοιχο περιεχόµενο. Το ΠΥΣ∆Ε επέβαλε στον θεολόγο την 
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πειθαρχική ποινή του υποβιβασµού για το πειθαρχικό παράπτωµα της εκτός 

υπηρεσίας ανάξιας υπαλλήλου διαγωγής. 

 

5.8.10.2 Τα ένδικα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν 
Ο καθηγητής θεολόγος άσκησε προσφυγή στο Συµβούλιο της 

Επικρατείας, κατά του Υπουργού ΥΠΕΠΘ ζητώντας την εξαφάνιση της 

απόφασης του ΠΥΣ∆Ε. 

5.8.10.3 Τι αποφάσισε το Συµβούλιο της Επικρατείας 
Το Συµβούλιο της Επικρατείας, έκρινε ότι ο καθηγητής θεολόγος µε τη 

συµπεριφορά του υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωµα της εκτός υπηρεσίας 

ανάξιας υπαλλήλου διαγωγής, γιατί η συµπλοκή δύο εκπαιδευτικών στο χώρο 

του σχολείου και ενώπιον µαθητών δεν συνάδει προς την ιδιότητα του 

εκπαιδευτικού. Περαιτέρω το δικαστήριο έλαβε υπόψη ως ελαφρυντικό, το 

γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός ενεπλάκη στο περιστατικό για να προστατεύσει το 

γιό του. Συνεπώς το δικαστήριο κρίνει ότι η προσήκουσα ποινή είναι η ποινή 

του προστίµου ίσου µε τις αποδοχές ενός µηνός αντί της ποινής του 

υποβιβασµού που επιβλήθηκε από το ΠΥΣ∆Ε. 

Ως εκ τούτου το Συµβούλιο της Επικρατείας δέχεται τη προσφυγή, 
µεταρρυθµίζει την απόφαση του ΠΥΣ∆Ε και επιβάλλει την ποινή του 

προστίµου ίσου µε τις αποδοχές ενός µηνός. 

 

5.8.11 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 11Ο: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (Αριθ. 
απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας: 2716/1994) 
5.8.11.1 Τα πραγµατικά περιστατικά 

Η δασκάλα Β µε βαθµό Α΄και διευθύντρια του ∆ηµοτικού σχολείου 

Άνδρου, δέχτηκε καταγγελία από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου 

Γονέων και Κηδεµόνων και από ένα δάσκαλο για µη προσήκουσα 

συµπεριφορά και για αδικαιολόγητη αποχή από τα καθήκοντά της. 

Συγκεκριµένα κατηγορήθηκε ότι χρησιµοποιούσε απρεπείς εκφράσεις προς 

τους δασκάλους όπως «σοβαρευτείτε λιγάκι» και δηµιούργησε ένταση στις 

σχέσεις στο σχολείο. ∆ιατάχθηκε η διεξαγωγή ενόρκου διοικητικής ανάκρισης 

από τον Προϊστάµενο του 1ου Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του 

νοµού Κυκλάδων. Η διευθύντρια υπέβαλε έγγραφη απολογία. Με πράξη του ο 

Ειδικός Γραµµατέας του Υπουργείου ΥΠΕΠΘ, της επέβαλε την πειθαρχική 

ποινή του προστίµου των αποδοχών τριάντα (30) ηµερών για τα πειθαρχικά 
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αδικήµατα της µη προσήκουσας συµπεριφοράς προς συναδέλφους της και 

της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων της. 

 

5.8.11.2 Τα ένδικα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν 
Η διευθύντρια άσκησε αίτηση ακύρωσης στο ∆ιοικητικό Εφετείο 

Αθηνών, το οποίο απέρριψε την αίτησή της. 

Στη συνέχεια η διευθύντρια άσκησε έφεση στο Συµβούλιο της Επικρατείας, 
κατά του Υπουργού ΥΠΕΠΘ και κατά της απόφασης του ∆ιοικητικού 

Εφετείου. 

5.8.11.3 Τι αποφάσισε το Συµβούλιο της Επικρατείας 
Το Συµβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι οι ισχυρισµοί που προέβαλε 

στην έγγραφη απολογία της η διευθύντρια, δεν λήφθηκαν υπόψη ούτε 

εκτιµήθηκαν από τον Ειδικό Γραµµατέα. Επίσης έκρινε ότι δεν εδόθη 

απάντηση σ’αυτούς τους ισχυρισµούς, από το ∆ιοικητικό Εφετείο, ούτε 

αντικρούσθηκαν µε την απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου. 

Για τους λόγους αυτούς, το Συµβούλιο της Επικρατείας, δέχεται την 
έφεση της διευθύντριας, εξαφανίζει την απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου, 

ακυρώνει την απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ και αναπέµπει 

την υπόθεση στη ∆ιοίκηση. 

 

5.8.12 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 12Ο: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ 
(Αριθ. απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας: 812/2004) 
5.8.12.1 Τα πραγµατικά περιστατικά 

Εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ 13 µε βαθµό Γ΄απουσίασε 

αδικαιολόγητα από την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων για 

χρονικό διάστηµα πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες (9.11.1998 – 

23.2.1999). Με έγγραφο της  

Προϊσταµένης του 1ου Γραφείου της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης της Νοµαρχίας Αθήνας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Αθηνών-Πειραώς, αποφασίστηκε η διενέργεια Ε.∆.Ε. σε βάρος του εν λόγω 

εκπαιδευτικού για την αδικαιολόγητη αυτή απουσία του. Το πόρισµα της Ε.∆.Ε 

ήταν ότι ο υπάλληλος-εκπαιδευτικός, υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωµα 

της αδικαιολόγητης αποχής από την υπηρεσία πέρα των τριάντα ηµερών, και 

ο εκπαιδευτικός παραπέµφθηκε στο Πειθαρχικό Συµβούλιο. Το ΠΥΣ∆Ε του 

επέβαλε την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης. Η απόφαση αυτή 
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ακυρώθηκε  από το Συµβούλιο της Επικρατείας, µε την 1433/2001 
απόφαση,  λόγω µη νόµιµης συγκρότησης του ΠΥΣ∆Ε. Μετά την ως άνω 

ακύρωση η υπόθεση επανήλθε στη ∆ιοίκηση και το ΠΥΣ∆Ε έκρινε επαρκή τη 

διενεργηθείσα Ε∆Ε και κάλεσε τον εκπαιδευτικό σε απολογία. Ο 

εκπαιδευτικός δεν υπέβαλε έγγραφη απολογία και κρίθηκε ένοχος για την 

αδικαιολόγητη απουσία του από 9.11.1998 – 23.2.1999. Το ΠΥΣ∆Ε του 

επέβαλε την ποινή της οριστικής παύσης. 

5.8.12.2 Τα ένδικα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν 
Ο εκπαιδευτικός άσκησε ένσταση ενώπιον του ∆ευτεροβάθµιου 

Πειθαρχικού Συµβουλίου, η οποία απορρίφθηκε. Στη συνέχεια άσκησε 

προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας, κατά του Υπουργού ΥΠΕΠΘ , 

κατά της απόφασης του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου και κατά 

της απόφασης  του Προϊσταµένου της ∆΄∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης 

Αττικής του ΥΠΕΠΘ. 

5.8.12.3 Τι αποφάσισε το Συµβούλιο της Επικρατείας 
Το Συµβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι οι ισχυρισµοί του 

εκπαιδευτικού δεν δικαιολογούν την επί εξηκονθήµερον και πλέον απουσία 

του από την υπηρεσία του χωρίς να αναφέρει στην προϊσταµένη αρχή τους 

λόγους της µη εκτέλεσης των υπηρεσιακών του καθηκόντων και εποµένως 

προσήκουσα είναι η ποινή της οριστικής παύσης, η οποία του επιβλήθηκε 

από το ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο. 

Συνεπώς απορρίπτει την προσφυγή του εκπαιδευτικού. 

 

5.8.13 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 13Ο: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ 
(Αριθ. απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας : 2364/2006) 
5.8.13.1 Τα πραγµατικά περιστατικά 

Σε µόνιµη εκπαιδευτικό της Β/θµιας Εκπαίδευσης, επιβλήθηκε από το 

ΠΥΣ∆Ε η ποινή της οριστικής παύσης λόγω αδικαιολόγητης αποχής από την 

εκτέλεση των υπηρεσιακών της καθηκόντων για διάστηµα µεγαλύτερο από 22 

εργάσιµες ηµέρες συνεχώς. 

5.8.13.2 Τα ένδικα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν 
Στην εν λόγω εκπαιδευτικό, δεν γνωστοποιήθηκε ότι είχε δυνατότητα 

άσκησης ένστασης κατά της πειθαρχικής απόφασης του ΠΥΣ∆Ε, ενώπιον του 

∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου. Συνεπώς παραδεκτώς η 
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εκπαιδευτικός, άσκησε προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας, κατά 

του Υπουργού ΥΠΕΠΘ και κατά της απόφασης του ΠΥΣ∆Ε. 

5.8.13.3 Τι αποφάσισε το Συµβούλιο της Επικρατείας 
Το Συµβούλιο της Επικρατείας διαπίστωσε ότι στη συγκεκριµένη 

περίπτωση, η εκπαιδευτικός παραπέµφθηκε στο ΠΥΣ∆Ε µε έγγραφο του 

Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Α΄Αθηνών, ο 

οποίος ακολούθως µετείχε ως Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου στη 

συνεδρίαση, κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση περί επιβολής της ποινής 

της οριστικής παύσης στην εκπαιδευτικό-προσφεύγουσα. 

Σύµφωνα µε την αρχή της αµεροληψίας των διοικητικών οργάνων, η 

οποία αποτελεί έκφανση της συνταγµατικής αρχής του Κράτους ∆ικαίου, δεν 
είναι επιτρεπτό το ίδιο πρόσωπο, το οποίο άσκησε την πειθαρχική δίωξη 

κατά πειθαρχικώς διωκόµενου, να συµµετέχει ακολούθως ως µέλος και στο 

πειθαρχικό συµβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει για την ενοχή ή όχι του 

διωκόµενου (πρβλ ΣτΕ 1117/2000 και 2522/2001). 

Συνεπώς το Συµβούλιο της Επικρατείας έκρινε µη νόµιµη τη σύνθεση 
του Πειθαρχικού Συµβουλίου και δέχεται την προσφυγή του 

εκπαιδευτικού. Ακυρώνει την απόφαση του ΠΥΣ∆Ε και αναπέµπει την 

υπόθεση στη ∆ιοίκηση. 

Σηµείωση: Το Συµβούλιο της Επικρατείας, µε το ίδιο σκεπτικό της µη 
νόµιµης σύνθεσης του Πειθαρχικού Συµβουλίου, έχει κάνει δεκτές και άλλες 

προσφυγές εκπαιδευτικών. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις παρακάτω: 

α. ΣτΕ αριθ. Απόφασης : 963/2001 (Προσφυγή εκπαιδευτικού κατά του 

Υπουργού ΥΠΕΠΘ και κατά πράξης του ΠΥΣΠΕ, µε την οποία του 

επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή του υποβιβασµού) 

β. ΣτΕ αριθ. Απόφασης: 4180/2001 (Προσφυγή εκπαιδευτικού κατά του 

Υπουργού ΥΠΕΠΘ και κατά πράξης του ΠΥΣ∆Ε, µε την οποία του 

επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης έξι (6) µηνών µε 

πλήρη στέρηση αποδοχών) 

γ. ΣτΕ αριθ. Απόφασης: 296/2005 (Προσφυγή εκπαιδευτικού κατά του 

Υποιυργού ΥΠΕΠΘ και κατά πράξης του ΠΥΣ∆Ε µε την οποία του επιβλήθηκε 

η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης) 

δ. ΣτΕ αριθ. Απόφασης :1720/2005 (Προσφυγή εκπαιδευτικού κατά του 

Υπουργού ΥΠΕΠΘ και κατά πράξης του ΠΥΣ∆Ε µε την οποία του επιβλήθηκε 

η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης) 
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5.8.14 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 14Ο: ΑΥΣΤΗΡΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Αριθ. απόφασης του 
Συµβουλίου της Επικρατείας: 636/1996) 
5.8.14.1 Τα πραγµατικά περιστατικά 

∆ασκάλα κλήθηκε σε απολογία µε έγγραφο του Υπουργού ΥΠΕΠΘ, µε 

την κατηγορία ότι είχε υποπέσει στο αδίκηµα της ψευδούς  καταγραφής 

στοιχείων κατά τη σύνταξη βιογραφικού σηµειώµατος, το οποίο είχε καταθέσει 

ενώπιον του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης για την επιλογής της ως Προϊσταµένης ∆ιευθύνσεως 

Εκπαίδευσης. Η δασκάλα στην απολογία της υποστήριξε ότι εκ παραδροµής 

αναγράφηκε ότι προσέφερε διευθυντικό έργο περισσότερα χρόνια από τα 

πραγµατικά. Ο Υφυπουργός ΥΠΕΠΘ, την απήλλαξε από την επιβολή 

πειθαρχικής ποινής, της απηύθυνε όµως «αυστηρή σύσταση» για να 

επιδεικνύει περισσότερη προσοχή στη σύνταξη εγγράφων που υποβάλλονται 

σε δηµόσιες υπηρεσίες. 

5.8.14.2 Τα ένδικα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν 
Η δασκάλα άσκησε αίτηση ακυρώσεως στο Συµβούλιο της Επικρατείας 

κατά του Υπουργού ΥΠΕΠΘ µε το αίτηµα να ακυρωθεί η απόφαση του 

Υφυπουργού ΥΠΕΠΘ. 

5.8.14.3 Τι αποφάσισε το Συµβούλιο της Επικρατείας 
Το Συµβούλιο της Επικρατείας διαπίστωσε ότι ο Υφυπουργός ΥΠΕΠΘ, 

µε την προσβαλλόµενη απόφασή του, απήλλαξε την δασκάλα από κάθε 

πειθαρχική ευθύνη και δεν της επέβαλε καµµία πειθαρχική ποινή, αλλά 

περιορίστηκε απλά να της κάνει αυστηρή σύσταση, η οποία δεν αποτελεί 
πειθαρχική ποινή. 

 Εποµένως η συγκεκριµένη αίτηση ακυρώσεως στρέφεται κατά 

πράξεως που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση δηµοσίου υπαλλήλου. 

Εφόσον η δασκάλα δεν έχει την ιδιότητα ανωτάτου υπαλλήλου, αρµόδιο να 

εκδικάσει την αίτηση ακύρωσης είναι το ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών. Συνεπώς 

το Συµβούλιο της Επικρατείας παραπέµπει την υπόθεση στο ∆ιοικητικό 
Εφετείο Αθηνών. 

 
5.8.15 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 15Ο: ΑΠΟΣΠΑΣΗ – ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ (Αριθ. 
απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου: 3051/2005) 
5.8.15.1 Τα πραγµατικά περιστατικά 
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Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, υπηρέτησε 

αποσπασµένη σε ελληνικό δηµοτικό σχολείο του Βελγίου κατά το χρονικό 

διάστηµα 2.9.1991-30.6.1993. Στο χρονικό αυτό διάστηµα, δεν της 

καταβλήθηκε το ειδικό επιµίσθιο εξωτερικού. 

5.8.15.2 Τα ένδικα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν 
Η εκπαιδευτικός άσκησε αγωγή στο Τριµελές ∆ιοικητικό 

Πρωτοδικείο Αθηνών, µε την οποία ζητούσε να αναγνωριστεί η υποχρέωση 

του ∆ηµοσίου να της καταβάλλει το ειδικό επιµίσθιο εξωτερικού. Η αγωγή 

απορρίφθηκε. Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός, άσκησε έφεση για να δικαιωθεί. 

5.8.15.3 Τι αποφάσισε το ∆ιοικητικό Εφετείο 
Στους αποσπασµένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό, προβλέπεται η 

καταβολή του ειδικού επιµισθίου σε τοπικό νόµισµα (τότε), το οποίο ορίζεται 

µε κοινή απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΠΘ και Οικονοµικών. Το επιµίσθιο 

αυτό το δικαιούνται όλοι οι αποσπασµένοι και δεν επιτρέπεται στη ∆ιοίκηση 

να αποκλείει τη χορήγησή του επιµισθίου αυτού σε ορισµένο εκπαιδευτικό 

ατοµικά. 

Το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο απέρριψε την αγωγή της εν λόγω 

εκπαιδευτικού µε το σκεπτικό ότι ο Υπουργός ΥΠΕΠΘ έχει τη διακριτική 

εξουσία να χορηγήσει ή να αρνηθεί να χορηγήσει το επιµίσθιο.  

Το ∆ιοικητικό Εφετείο έκρινε εσφαλµένο το σκεπτικό του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου. Αποφάσισε ότι η χορήγηση του επιµισθίου είναι υποχρεωτική 

για όσο χρόνο διαρκεί η απόσπασή του. Γι αυτούς τους λόγους δέχεται την 
έφεση της εκπαιδευτικού. 

Σηµείωση: Πρβλ και απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε αριθ. 
1341/2005 για το ίδιο θέµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ 
 ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ  

ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 

6.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα στηρίζεται πάνω σε νόµους, 

Προεδρικά ∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, εγκυκλίους και πλήθος 

άλλων νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που συµπληρώνουν, 

τροποποιούν και βελτιώνουν το όλο νοµοθετικό πλαίσιο. 

Για το λόγο αυτό θεωρούµε σκόπιµο, πριν αναφερθούµε στις ειδικές 

εκείνες διατάξεις που ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, να παρουσιάσουµε περιληπτικά τις νοµοθετικές 

προσπάθειες που έγιναν στο χώρο της εκπαίδευσης όλα τα προηγούµενα 

χρόνια και οι οποίες έθεσαν τα θεµέλια και τις βάσεις του σηµερινού ισχύοντος 

νοµοθετικού εκπαιδευτικού οικοδοµήµατος. 

Το πρώτο εκπαιδευτικό νοµοθέτηµα που υπήρξε στον ελλαδικό χώρο 

είναι ο Ν. 6/18-2-1834 «περί δηµοτικών σχολείων» που θεσµοθετήθηκε από 

τους Βαυαρούς την περίοδο της αντιβασιλείας. Με το νόµο αυτό, που ίσχυσε 

για έναν περίπου αιώνα, δηλ. µέχρι την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1929 

και αποτέλεσε προϊόν δανεισµού ξένων προτύπων και κυρίως του νόµου 

Guizot (28-6-1833) της Γαλλίας120 η ελληνική εκπαίδευση παρουσιάζει την 

εξής διάρθρωση: 

α)  Τετράχρονο ∆ηµοτικό Σχολείο, 

β)  Τρίχρονο Ελληνικό Σχολείο (Σχολαρχείο), 

γ)  Τετράχρονο Γυµνάσιο 

Σηµείο αναφοράς του νόµου αυτού αποτέλεσαν τα θέµατα της 

∆ιοίκησης και της Εποπτείας των Ελληνικών δηµοτικών σχολείων, που 

αναφέρονται διεξοδικά στα κεφάλαια Γ και ∆  αυτού και συγκεκριµένα: 

Στα άρθρα 34 έως 55 περιλαµβάνονται διατάξεις σχετικές µε την 

επιθεώρηση των σχολικών µονάδων, τις αναθεωρητικές επιτροπές των 

                                                 
120 Βλέπε: Ε. Φυριππή: Η ∆ιοίκηση και Εποπτεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στη Γαλλία και στην Ελλάδα του 

19ου αιώνα. Π.Ι. Αθήνα 1999. 
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σχολείων, τις γενικές αρχές λειτουργίας των επιθεωρητικών επιτροπών των 

σχολείων και τέλος διατάξεις µε τις οποίες περιγράφεται η «υπερτάτη 

εποπτεία» επί των δηµοτικών σχολείων. 

Το δεύτερο νοµοθέτηµα, που ίσχυσε και µε το οποίο 

πραγµατοποιήθηκαν µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα είναι ο Νόµος ΒΤΜΘ’ 

«περί της στοιχειώδους ή δηµοτικής εκπαιδεύσεως» της 27-9-1895. 

Με το Νόµο αυτόν, που τέθηκαν οι βάσεις της αποκεντρωµένης 

διοίκησης της εκπαίδευσης: 

α)  Εισάγεται ο θεσµός του Επιθεωρητή, 

β) Θεσµοθετούνται τρεις παράλληλοι τύποι δηµοτικών σχολείων (πλήρη,   

     κοινά, γραµµατοδιδασκαλεία), 

γ)  Γίνονται παρεµβάσεις για την εκπαίδευση των θηλέων, 

δ)  Προβλέπεται η ίδρυση νηπιαγωγείων και  

ε)  Καθιερώνεται η µονιµότητα των δασκάλων. 
Συµπερασµατικά, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα ∆ιοίκησης και Εποπτείας 

της Εκπαίδευσης στα τέλη του 19ου αιώνα, κάνει τα πρώτα βήµατα για την 

αυτονόµηση και τη χειραφέτησή του από ξενικές επιδράσεις και επιρροές.  

Στις αρχές του 20ου αιώνα και συγκεκριµένα την περίοδο (1913 - 1917) 

γίνονται νέες µεταρρυθµιστικές προσπάθειες στην Ελλάδα, οι οποίες 

βελτίωσαν µεν, αλλά δεν άλλαξαν τη µορφή της εκπαίδευσης. 

Σηµαντικό, όµως, θεωρήθηκε το γεγονός όταν το έτος 1920, το Κράτος 

ανέλαβε τη µισθοδοσία των δασκάλων και τα λειτουργικά έξοδα των 

σχολείων. 

Αξιόλογο σταθµό, επίσης, στα Ελληνικά Εκπαιδευτικά πράγµατα 

αποτέλεσε και η µεταρρύθµιση του έτους 1929. 

Τότε ψηφίζονται δύο σηµαντικοί Νόµοι: 

α)  Ο Ν. 4397/29 για τη “στοιχειώδη εκπαίδευση” και 

β)  Ο Ν. 4373/29 για τη “µέση εκπαίδευση”. 

Το έτος 1930 ψηφίζονται Νόµοι για τη διοίκηση της εκπαίδευσης και τα 

σχολικά κτίρια και το έτος 1933 ιδρύονται οι Παιδαγωγικές Ακαδηµίες, οι 

οποίες για πολλά χρόνια γίνονται τα φυτώρια των µελλοντικών δασκάλων του 

Ελλαδικού χώρου. 

Λίγα χρόνια αργότερα, ήτοι το έτος 1964, πραγµατοποιείται η πιο 

σηµαντική ως τότε εκπαιδευτική µεταρρύθµιση µε το Ν. 4379/1964, µε τον 
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οποίο καθιερώνεται η δωρεάν Παιδεία, στην αρχή για το δηµοτικό σχολείο 

και το γυµνάσιο και αργότερα για όλες τις βαθµίδες της Εκπαίδευσης. 

Τότε καθιερώνεται η εξής διάρθρωση της εκπαίδευσης:  
α)  Εξάχρονο ∆ηµοτικό Σχολείο, 
β)  Τρίχρονο Γυµνάσιο, 
γ)  Τρίχρονο Λύκειο, που ισχύει µέχρι και σήµερα. 
Το έτος 1976, πραγµατοποιείται η πρώτη µεταπολιτευτική εκπαιδευτική 

µεταρρύθµιση µε το Ν. 309/76, (ΦΕΚ 100Α’), µε τον οποίο καθιερώνεται η 

δηµοτική γλώσσα. 

Με το Ν. 1157/1981 καθιερώνεται η πενθήµερη εργασία στα 
σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και µε το Π.∆ 

297/1982 καθιερώνεται το µονοτονικό σύστηµα στη δηµόσια και ιδιωτική 

εκπαίδευση και στη δηµόσια διοίκηση. 

Τέλος το έτος 1982, µε το Ν. 1268/82, ανωτατοποιούνται οι σχολές 

εκπαίδευσης των δασκάλων και των νηπιαγωγών. Λίγο αργότερα 

δηµιουργούνται τα Παιδαγωγικά Τµήµατα στα Παν/µια της χώρας και έτσι ένα 

αίτηµα της διδασκαλικής κοινότητας πολλών χρόνων γίνεται πραγµατικότητα. 

  

6.2  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ  
       ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ    

 

Οι εκπαιδευτικοί της δηµόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, όπως έχει 

αναφερθεί και στο πρώτο κεφάλαιο του παρόντος, ανήκουν µεν στο σώµα 

των δηµοσίων διοικητικών υπαλλήλων και γι’ αυτό ορθά εφαρµόζονται και γι’ 

αυτούς οι διατάξεις του Ισχύοντος ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/07), 

πλην όµως, επειδή, αποτελούν και τµήµα της εκπαίδευσης, ισχύουν γι’ αυτούς 

επιπλέον ειδικές νοµοθετικές διατάξεις, που έχουν άµεση σχέση µε την όλη 

υπηρεσιακή τους κατάσταση και εξέλιξη, τις οποίες και παραθέτουµε: 
 

6.3. ΝΟΜΟΙ 
 

1. Το έτος 1983, µε το Ν. 1304/83 (ΦΕΚ. Α’, 144/7-12-1982) «για την 

επιστηµονική και παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη 

Γενική και Μέση Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση» εισάγεται ο 

θεσµός του Προϊστάµενου Εκπαίδευσης και του Σχολικού 
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Συµβούλου, µε την ταυτόχρονη κατάργηση του θεσµού του 

Επιθεωρητή.  

2. Από  έτος 1985 ισχύει ο Ν. 1566/85 (ΦΕΚ. Α’, 167/30-9-1985)  
«∆οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», που αποτελεί και σήµερα το 
βασικό νόµο-πλαίσιο του εκπαιδευτικού µας συστήµατος. 

Οι διατάξεις του νόµου αυτού έθεσαν σε νέες βάσεις την οργάνωση, τη 

διοίκηση και τη λειτουργία των δύο πρώτων βαθµίδων της εκπαίδευσης. 

Αναφέρονται στη διοίκηση των σχολείων της Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των 

εκπαιδευτικών, δηµόσιας και ιδιωτικής, σε θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης 

αυτών όπως προαγωγές, µεταθέσεις, αποσπάσεις, µετατάξεις, άδειες χωρίς 

αποδοχές, κ.λ.π και παρέχουν το πλαίσιο, µέσα στο οποίο διοικούντες και 

διοικούµενοι µπορούν να επιλύουν τα αναφυόµενα προβλήµατα κατά τη 

διάρκεια της λειτουργίας των σχολείων. 

Σηµαντικές είναι, επίσης, και οι διατάξεις του νόµου αυτού, που 

αναφέρονται στη σύσταση και τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών και 

Πειθαρχικών Συµβουλίων, που είναι αρµόδια για θέµατα της υπηρεσιακής 

κατάστασης του εκπαιδευτικού προσωπικού.   

3. Το έτος 1992 ψηφίζεται ο Ν. 2009/14-2-92 (ΦΕΚ. Α’, 18/14-2-1992)  

«Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
και άλλες διατάξεις» του οποίου οι διατάξεις του άρθρου 17 ορίζουν 

ότι η εισαγωγική επιµόρφωση των υποψηφίων για διορισµό ή 

νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και η περιοδική επιµόρφωση των 

υπηρετούντων εκπαιδευτικών είναι υποχρεωτικές για τους 

εκπαιδευτικούς και πραγµατοποιούνται στα Περιφερειακά 

Επιµορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) και στους φορείς Επιµόρφωσης. 

Περιλαµβάνονται επίσης διατάξεις για τη µεταβίβαση κινητής και 

ακίνητης περιουσίας των σχολείων πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στους Οργανισµούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

  

4. Με το Ν. 2327/1995 «Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας, ρύθµιση θεµάτων 

έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες 

διατάξεις», (ΦΕΚ. Α’, 156/31-7-1995)  θεσπίζεται το Εθνικό 
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Συµβούλιο Παιδείας, καθορίζεται το πλαίσιο των θεµάτων έρευνας 

παιδείας και ιδρύονται τα ∆ιδασκαλεία δασκάλων και Νηπιαγωγών. 

Με το άρθρο 10, παράγρ.13 του νόµου αυτού, προβλέπεται και η 

αναπλήρωση των Σχολικών Συµβούλων  της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, από άλλους Σχ. Συµβούλους, όταν 

λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. 

5. Από το έτος 1996 ισχύει ο Ν. 2413/96 «Η Ελληνική Παιδεία στο 

εξωτερικό, η διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ. 

Α’, 124/17-6-1996)  µε τον οποίο η Ελληνική Παιδεία στο εξωτερικό 

και η διαπολιτισµική εκπαίδευση, αποκτούν οργανωµένο και πλήρες 

νοµοθετικό πλαίσιο, βάσει του οποίου βρίσκουν ρύθµιση όλα τα 

θέµατά τους.  

Με το νόµο αυτό ιδρύεται το Ινστιτούτο Παιδείας Οµογενών και 

∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟ∆Ε), θεσµοθετείται η ∆ιοίκηση και 

Εποπτεία της Ελληνικής Παιδείας στο εξωτερικό και καθιερώνεται το πλαίσιο 

στελέχωσης των εκπαιδευτικών µονάδων του εξωτερικού. Ιδρύεται το ∆ιεθνές 

Πανεπιστήµιο Ελληνικών Σπουδών και δηµιουργούνται Σχολεία 

διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. 

6. Το έτος 1997 ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων ο Ν. 2525/1997, 

«Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες 

διατάξεις». (ΦΕΚ. Α’, 188/23-9-1997) 

Με το νόµο αυτόν ρυθµίζονται  θέµατα δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 

καθιερώνονται η λειτουργία του Ολοήµερου δηµοτικού σχολείου και 

Ολοήµερου νηπιαγωγείου, ιδρύονται τα σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας, 

καταργείται η επετηρίδα διορισµού των εκπαιδευτικών και καθιερώνεται ο 

διαγωνισµός, µέσω ΑΣΕΠ, για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων 

εκπαιδευτικών στα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, κατά κλάδους και ειδικότητες και τέλος περιλαµβάνονται 

διατάξεις για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίες, όµως, µέχρι σήµερα ουδέποτε 

εφαρµόστηκαν. 

7. Με την παράγραφο 3, του άρθρου 9, του Ν. 2517/11-8-97 «Εκλογή 

∆ιδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 

και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ. Α’, 160/11-8-1997) περιλαµβάνονται 
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διατάξεις που καθορίζουν το εβδοµαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο 

διδ/λίας των εκπ/κών, και των ∆/ντών121,  που  υπηρετούν σε σχολεία 

της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.  

8. Με το Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ. Α’, 78/14-3-2000) ρυθµίζονται 

οργανωτικά θέµατα προσωπικού ειδικής αγωγής και θέµατα 

υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Κ.∆.Α.Υ και των 

Σ.Μ.Ε.Α. Με την παράγραφο 3, του άρθρου 4, του νόµου αυτού, 

προβλέπεται, επίσης, ότι στα ∆ιδασκαλεία  ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 

και Νηπιαγωγών του Ν. 2327/95, εφαρµόζονται προγράµµατα 

διετούς µετεκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, που προορίζονται να διδάξουν στα σχολεία ειδικής 

αγωγής και τα ειδικά τµήµατα  ένταξης ή να τοποθετηθούν µε 

απόσπαση στα Κ∆ΑΥ. 

 Με τη διάταξη, επίσης, της παραγρ. 22γ, του άρθρου 9, του ανωτέρω 

νόµου,  καθορίζεται η διαδικασία αναγνώρισης της προϋπηρεσίας 
των εκπαιδευτικών   πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

9. Το έτος 2002 ψηφίζεται ο Ν. 2986/2002 «Οργάνωση των 

περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 

εκπαιδευτικών, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», 

(ΦΕΚ. Α’, 24/13-2-2000) µε τις διατάξεις του οποίου ρυθµίζονται 

θέµατα σχετικά µε την οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, την αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού έργου, την αξιολόγηση και επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών, καθώς και θέµατα σχετικά µε τις υποχρεώσεις των 
εκπαιδευτικών που τυγχάνουν εκπαιδευτικής αδείας. 122 

10.  Από το έτος, 2002 ισχύει ο Ν. 3027/02 «Ρύθµιση θεµάτων 

Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες 

διατάξεις», (ΦΕΚ. Α’, 152/28-6-2002) µε τον οποίο ρυθµίζονται 

θέµατα Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων καθώς και θέµατα που 

αφορούν τη διαδικασία διορισµού των εκπαιδευτικών. 
                                                 
121

 Με το άρθρο 7, του Ν.2517/97, το ωράριο των ∆/ντών ∆ηµοτικών Σχολείων είναι: 4/θεσίων και 5/θεσίων 20 ώρες 
, των 6/θεσίων µέχρι 9/θεσίων 12 ώρες, των 10/θεσίων και 11/θεσίων 10 ώρες και των 12/θεσίων δηµοτικών 
σχολείων  8 ώρες. 
122 Με το άρθρο 9, παρ. δ΄, του Ν. 2986/02 ο εκπαιδευτικός µετά τη λήξη της εκπ/κής αδείας του υποχρεούται να 
προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπ/ση της βαθµίδας που ανήκει ή άλλης βαθµίδας για χρονικό διάστηµα 
τριπλάσιο του χρόνου της εκπ/κής αδείας του και πάντως όχι µεγαλύτερο των δέκα (10) ετών. 
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11.  Με το Ν. 3194/20-11-2003 «Ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων και 

άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ. Α’, 267/20-11-2003) ρυθµίζονται 

εκπαιδευτικά θέµατα, σχετικά µε τους προσωρινούς αναπληρωτές 
και τους ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς, θέµατα ειδικής αγωγής και 
θέµατα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. 

Η παράγραφος 1α’, του άρθρου 5, του ανωτέρου Ν. 3194/03, 

περιλαµβάνει διατάξεις που καθορίζουν τη διαδικασία  διορισµού των 
Ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο δηµόσιο, που απολύονται αποκλειστικά 

και µόνο για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών µονάδων, τάξεων ή 

τµηµάτων  ή µε καταγγελία της σύµβασης εργασίας.123 

12.  Για την Ιδιωτική Εκπαίδευση και τους Ιδιωτικούς 
Εκπαιδευτικούς ισχύει και ο Ν. 682/77 «Περί Ιδιωτικών Σχολείων 

Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων», (ΦΕΚ. Α’, 

244/1-9-1997) ο οποίος περιλαµβάνει διατάξεις που αναφέρονται στις 

προϋποθέσεις ίδρυσης των ιδιωτικών σχολείων, τα καθήκοντα και τις 

υποχρεώσεις των ιδιοκτητών αυτών, τον ορισµό των ∆ιευθυντών, τα 

καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και θέµατα υπηρεσιακής 

κατάστασης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. 

13.  Ο Ν. 1600/16-6-1986 «Μονιµοποίηση εκπαιδευτικών που υπηρετούν 

στη δηµόσια εκπαίδευση µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου», (ΦΕΚ. Α’, 76/13-6-1986) περιλαµβάνει σηµαντικές 

διατάξεις γα τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, που αφορούν στη 

µονιµοποίησή τους σε οργανικές θέσεις της δηµόσιας εκπαίδευσης, 

ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται µέσα σε διάστηµα δύο 

µηνών από την πρόσληψή τους. 

14.  Ο Ν. 1800/17-8-88 «Συνταξιοδοτικά θέµατα των Ιδιωτικών 

εκπαιδευτικών που µονιµοποιούνται στο δηµόσιο µε τις διατάξεις του 

Ν. 1600/86», (ΦΕΚ. Α’, 170/17-8-1988) περιλαµβάνει ρυθµίσεις που 

αναφέρονται στην αναγνώριση της υπηρεσίας των ιδιωτικών 

εκπαιδευτικών, καθώς και ρυθµίσεις σχετικέςµε την απόκτηση 

συνταξιοδοτικού δικαιώµατος στο δηµόσιο. 

15.  Με το άρθρο 5, παράγραφοι 3 και 4, του Ν. 3075/5-12-02 « 

Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του 

                                                 
123 Οι ανωτέρω προσλαµβάνονται στη δηµόσια εκπ/ση µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
(Ι∆ΑΧ), σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις, εφόσον, µέχρι την απόλυσή τους, έχουν υπηρετήσει επί έξι (6) 
σχολικά έτη µε δεκαοκτάωρη εβδοµαδιαία διδασκαλία για κάθε σχολικό έτος στο ιδιωτικό σχολείο. 
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∆ηµοσίου και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ. Α’, 297/5-12-2002) ρυθµίζονται 

συνταξιοδοτικά θέµατα, ειδικά για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς 

της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας, που έχουν διορισθεί µε βάση 

την επετηρίδα και απολύονται από την υπηρεσία λόγω 

συµπλήρωσης του ορίου ηλικίας και δεν συµπληρώνουν 

τριακονταπενταετή πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία. 

16.   Ο Ν. 3205/23-12-03 «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και 

υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ, µονίµων στελεχών των 

Ενόπλων ∆υνάµεων… και άλλες συναφείς διατάξεις», (ΦΕΚ. Α’, 

297/23-12-2003) περιλαµβάνει ρυθµίσεις σχετικές µε το επίδοµα 
των µεταπτυχιακών σπουδών των εκπαιδευτικών, δηµόσιας και 

ιδιωτικής εκπαίδευσης, (άρθρο 8). Περιλαµβάνονται, επίσης, 

ρυθµίσεις σχετικές µε τη χορήγηση του επιδόµατος ειδικής 
απασχόλησης για τα στελέχη της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ήτοι Σχολικών Συµβούλων, ∆/ντών 

Εκπ/σης, Προϊσταµένων Εκπ/σης, ∆/ντών Λυκείων, ∆/ντών 

Γυµνασίων, ∆/ντών τετραθεσίων και άνω ∆ηµοτικών Σχολείων, 

Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων, Υπευθύνων ΣΕΚ και 

Προϊσταµένων εκπαιδευτικών θεµάτων των ∆ιευθύνσεων 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.124     

Περιλαµβάνονται, οµοίως, διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγηση 

επιδόµατος ειδικής αγωγής στο προσωπικό που υπηρετεί σε 

σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής, καθώς και στους Σχολικούς 

Συµβούλους που επισκέπτονται τις µονάδες αυτές.125 

         Με το άρθρο 13, του Ν 3205/03, προβλέπεται, επίσης,  η χορήγηση 

επιδόµατος θέσης ευθύνης στους Προϊσταµένους Εκπαίδευσης, Σχολικούς 

Συµβούλους, ∆/ντές και Υποδ/ντές Σχολείων και Προϊσταµένους ολιγοθεσίων 

∆ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά 

τους. 

17. Η παράγραφος 20 α’, του  άρθρου 13, του Ν. 3149/10-6-2003 

«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, ∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις», 

(ΦΕΚ. Α’, 141/10-6-2003) περιλαµβάνει ειδική διάταξη που αφορά τις 

παραιτήσεις των εκπ/κών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

                                                 
124 Βλέπε παράγρ. 10, άρθρο 8, του Ν. 3205/2003 
125 Βλέπε παράγρ. 12β, άρθρο 8, του Ν. 3205/2003 
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εκπ/σης. Σύµφωνα µε αυτή τη διάταξη παραιτήσεις εκπ/κών, όταν 

υποβάλλονται στη διάρκεια του διδακτικού έτους, εφόσον γίνονται αποδεκτές, 

παράγουν έννοµα αποτελέσµατα από την εποµένη της λήξης του διδακτικού 

έτους. 

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας, ύστερα από σύµφωνη 

γνώµη του οικείου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου, µπορεί να γίνει 

αποδεκτή παραίτηση εκπ/κού και  να λυθεί η υπαλληλική σχέση του στη 

διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους, εφόσον συντρέχουν σοβαρές ανάγκες, 

όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες και εξαιρετικά  σοβαροί οικογενειακοί 

λόγοι του εκπ/κού. 

18.  Η παρ. 5, του άρθρου 12, του Ν. 3260/04 «Ρυθµίσεις του συστήµατος 

προσλήψεων και θεµάτων δηµόσιας διοίκησης», (ΦΕΚ. Α’, 151/6-8-

2004) περιλαµβάνει διάταξη που αφορά στις µετατάξεις των 
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 

σε κενές οργανικές θέσεις άλλου κλάδου, του οποίου έχουν αποκτήσει 

τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισµού.     Με την παράγραφο 1α, του 

άρθρου 12, του ανωτέρω νόµου καθορίζεται, επίσης, η διαδικασία 

επιλογής και διορισµού των περιφερειακών ∆/ντών εκπαίδευσης. 

19.  Το άρθρο 6,παρ.2, του Ν. 3255/22-7-2004 «Ρυθµίσεις θεµάτων όλων 

των εκπαιδευτικών βαθµίδων», (ΦΕΚ. Α’, 138/22-7-2004) 

περιλαµβάνει διατάξεις που αναφέρονται στο διορισµό των εκπ/κών 

σε ποσοστό 60% από όσους επιτυγχάνουν στο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ 

και σε ποσοστό 40% από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών. 

Ειδική διάταξη αποτελεί, επίσης, και η παράγραφος 3, του άρθρου 6, του 

ανωτέρω νόµου, σύµφωνα µε την οποία καθορίζεται στο εξής η διαδικασία 
πρόσληψης των πολύτεκνων εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση, καθώς και 

η διάταξη της παρ. 5 α’, του ιδίου άρθρου του ανωτέρω νόµου, που καθορίζει 

τον τρόπο και τη διαδικασία πρόσληψης των προσωρινών 
αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

20.  Ο Ν. 3467/21-6-2006 «Επιλογή στελεχών πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ρύθµιση θεµάτων διοίκησης και 

εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ. Α’, 128/21-6-2006) 

περιλαµβάνει διατάξεις µε τις οποίες ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις 

προϋποθέσεις, τα προσόντα και τη διαδικασία επιλογής των στελεχών 
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της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Σχολικοί 

Σύµβουλοι, ∆/ντές Εκπ/σης, Προϊστάµενοι Εκπ/σης, ∆/ντές Σχολείων), 

όπως: 
Οι πίνακες επιλογής, τα συµβούλια επιλογής, τα κριτήρια και οι 

προθεσµίες υποβολής των αιτήσεων, η κατάρτιση και η διάρκεια ισχύος 

των πινάκων, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η γραπτή 

δοκιµασία και τέλος η κρίση, η επιλογή και η τοποθέτηση αυτών, καθώς 

και θέµατα της διοίκησης της εκπαίδευσης. 

21.  Με το Ν. 3432/2006 « ∆οµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής 

Εκπαίδευσης», (ΦΕΚ. Α’, 14/3-2-2006) περιλαµβάνονται διατάξεις , µε 

τις οποίες ρυθµίζονται θέµατα δευτεροβάθµιας Εκκλησιαστικής 

Εκπαίδευσης και θέµατα συγκρότησης και λειτουργίας του 

Υπηρεσιακού Συµβουλίου ∆ευτεροβάθµιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης,  

(άρθρο 25). Σηµειώνεται, επίσης, πως οι διατάξεις του Ν. 1566/85, 

που ισχύουν για το διδακτικό προσωπικό της δευτεροβάθµιας Εκπ/σης 

και αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση, την εξέλιξη και τις 

αποδοχές αυτού, εφαρµόζονται και στο διδακτικό προσωπικό της 

µέσης εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. 

 

6.4. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

1. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα αρ. 429/87 (ΦΕΚ. Α’, 192/2-11-1987)                    

«όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού 

προσωπικού της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης». 

2. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα αρ. 50/8-3-96 (ΦΕΚ. Α’, 45/8-3-1996) 

«Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δηµόσιας 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης». 

3. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα αρ. 100/22-5-97 (ΦΕΚ. Α’, 94/22-5-1997 

«Τροποποίηση του Π.∆ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των 

εκπαιδευτικών της δηµόσιας Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης» περιλαµβάνει διατάξεις που τροποποιούν άρθρα του 

Π.∆. 50/8-3-96, σχετικά µε τις κατηγορίες των µεταθέσεων των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τα 

αρµόδια όργανα, τις µεταθέσεις στα Πειραµατικά Σχολεία, στα Μουσικά 
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Σχολεία, στα σχολεία Αποδήµων Ελληνοπαίδων και σε σχολικές  

µονάδες ειδικής αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

4. Με το Προεδρικό ∆ιάταγµα αρ. 200/98 (ΦΕΚ. Α’, 161/13-7-1998)             
«Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων», ρυθµίζονται θέµατα 

σχετικά µε τις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, την επιτήρηση 

των νηπίων, τις διδακτικές επισκέψεις, τη σχολική ζωή, τον 

προγραµµατισµό και απολογισµό του εκπαιδευτικού έργου και τις 

συσκέψεις µε τον αρµόδιο σχολικό σύµβουλο. 

5. Με το Προεδρικό ∆ιάταγµα αρ. 201/98 (ΦΕΚ. Α’, 161/13-7-1998) 

«Οργάνωση και λειτουργία των ∆ηµοτικών Σχολείων», ρυθµίζονται 

θέµατα που αναφέρονται στα ωρολόγια και αναλυτικά προγράµµατα, 

τις παιδαγωγικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών για θέµατα αγωγής 

και αξιολόγησης των µαθητών, τις συνεδριάσεις του συλλόγου 

διδασκόντων και τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών σ’ αυτές. 

6. Το προεδρικό ∆ιάταγµα αρ. 1/3-1-2003 (ΦΕΚ. Α’, 1/3-1-2003)                   

«Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συµβουλίων 

της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ειδικής 

αγωγής, αρµοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία 

εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των 

συµβουλίων αυτών». 

7. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα αρ. 127/12-5-2003 (ΦΕΚ. Α’, 114/12-5-2003) 

«Συγκρότηση, Οργάνωση, Λειτουργία, ∆ιοικητική Υποστήριξη και έδρα 

του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας» περιέχει διατάξεις που καθορίζουν 

τη συγκρότηση, την οργάνωση, τη λειτουργία, τη διοικητική υποστήριξη 

και την έδρα του Εθνικού συµβουλίου Παιδείας. 

8. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα αρ. 47/2-3-2006 (ΦΕΚ. Α’, 48/2-3-2006) 

«Όργανα και διαδικασία δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης». 

 Στο άρθρο 5, του ανωτέρω Προεδρικού ∆/τος περιλαµβάνονται, 

επίσης, διατάξεις που αναφέρονται στις αρµοδιότητες των πειθαρχικών 

συµβουλίων, σύµφωνα µε τις οποίες αυτά κρίνουν σε πρώτο βαθµό από 

παραποµπή της υπόθεσης και σε δεύτερο βαθµό, ύστερα από άσκηση 

ένστασης κατά των αποφάσεων των πειθαρχικώς προϊσταµένων και τα οποία 

µπορούν να επιβάλουν οποιαδήποτε ποινή. 
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9. Με το Προεδρικό ∆ιάταγµα αρ. 60/30-3-2006 «Αξιολόγηση των 

µαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ. Α’, 65/30-3-2006) ρυθµίζονται 

θέµατα σχετικά µε την αξιολόγηση των µαθητών του Ενιαίου Λυκείου, 

τη σύσταση οργάνων εξετάσεων, τον ορισµό και τις υποχρεώσεις των 

επιτηρητών και τη συγκρότηση των βαθµολογικών κέντρων. 

10.  Με την Υπουργική Απόφαση αρ. 35557/17-4-2003 (ΦΕΚ. Β’, 465/17-

4-2003) ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις προσλήψεις των 

προσωρινών αναπληρωτών και των ωροµισθίων εκπαιδευτικών, για τις 

ανάγκες λειτουργίας των δηµοσίων σχολείων της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

11.  Με την Υπουργική Απόφαση αρ. Φ. 353.1/324/105657/∆1/16-10-
2002 (ΦΕΚ Β΄, 1340/16-10-2006) «Καθορισµός των ειδικότερων 

καθηκόντων και αρµοδιοτήτων των προϊσταµένων των περιφερειακών 

υπηρεσιών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των 

διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών µονάδων και ΣΕΚ και 

των συλλόγων διδασκόντων», ρυθµίζονται πλείστα όσα θέµατα, 

σχετικά µε τις αρµοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τόσο 

των στελεχών εκπαίδευσης, όσο και των εκπαιδευτικών γενικότερα. 

 Συγκεκριµένα περιέχονται διατάξεις σχετικές µε : 

α) Τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες του Περιφερειακού ∆/ντή 

Εκπ/σης σε σχέση µε τους Σχολικούς Συµβούλους, τους ∆/ντές Εκπαίδευσης, 

τους Προϊσταµένους Γραφείων , και τις λοιπές αποκεντρωµένες εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες.  

β) Τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των Προϊσταµένων των 

Τµηµάτων Επιστηµονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής 

∆/νσης Εκπαίδευσης. 

γ) Τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των Σχολικών Συµβούλων σε 

σχέση µε τους εκπαιδευτικούς, τους ∆ιευθυντές σχολικών µονάδων και τους 

Συλλόγους των ∆ιδασκόντων, τους ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης, τους 

προϊσταµένους των Γραφείων Εκπ/σης, καθώς και µε άλλους φορείς. 

δ) Τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των ∆/ντών Εκπαίδευσης σε 

σχέση µε τους Προϊσταµένους Γραφείων, τους Εκπαιδευτικούς, τους 

∆ιευθυντές σχολικών µονάδων και τους Σχολικούς Συµβούλους. 
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ε) Τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των Προϊσταµένων Γραφείων 

Εκπ/σης σε σχέση µε τους εκπ/κούς και τους ∆ιευθυντές των Σχολικών 

Μονάδων. 

στ) Τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των Προϊσταµένων Γραφείων 

Φυσικής Αγωγής και των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των ∆/νσεων 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

ζ) Τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των ∆ιευθυντών των σχολείων σε 

σχέση µε το σύλλογο διδασκόντων, τους Σχολικούς Συµβούλους, το ∆/ντή 

Εκπ/σης, τον Προϊστάµενο του Γραφείου Εκπ/σης, τους µαθητές του σχολείου 

και τα όργανα λαϊκής συµµετοχής και τους άλλους συντελεστές της 

εκπαίδευσης. 

η) Τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των Υποδιευθυντών των 

σχολικών µονάδων, των Υποδιευθυντών Σ.Ε.Κ. και των Υπευθύνων Σχολικών 

Εργαστηρίων (Σ.Ε.) 

θ) Τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης καθώς και του Συλλόγου 

διδασκόντων των σχολικών µονάδων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο 

ΠΗΓΕΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
 

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Με τον όρο πηγές νοµοθεσίας, εννοούµε «πηγές δικαίου», από πού πηγάζει 

δηλαδή το δίκαιο που ισχύει. Με τον όρο «πηγές δικαίου» αποδίδονται οι εξής 

έννοιες:126 

α) Η µορφή µε την οποία εµφανίζονται οι κανόνες δικαίου ώστε να ισχύσουν 

(πχ. νόµος, προεδρικό διάταγµα, υπουργική απόφαση κλπ) 

β) Τα όργανα που θέτουν τους κανόνες δικαίου (πχ. ο νοµοθέτης, η διοίκηση 

κλπ) 

γ) Τα γραπτά κείµενα, στα οποία είναι αποτυπωµένοι οι κανόνες δικαίου. 

 

Για την πληρέστερη κατανόηση των πηγών του δικαίου, παραθέτουµε τις πιο 

σηµαντικές και χρήσιµες πηγές για να διευκολύνουµε τον εκπαιδευτικό να έχει 

µια πιο σφαιρική αντίληψη των πραγµάτων. 

 

7.2 ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 
Βασική πηγή δικαίου είναι το ελληνικό Σύνταγµα του 1975 µε τις µετέπειτα 

αναθεωρήσεις του, το 1986 και το 2001. Το Σύνταγµα αποτελεί το πλαίσιο, 

στο οποίο πρέπει να κινηθεί όλη η υπόλοιπη νοµοθεσία, όπως οι νόµοι, τα 

προεδρικά διατάγµατα κλπ. Το Σύνταγµα έχει αυξηµένη τυπική ισχύ και είναι ο 

υπέρτατος νόµος του κράτους. Συνεπώς, όλοι οι κανόνες δικαίου, δεν πρέπει 

να έρχονται σε αντίθεση µε το Σύνταγµα.  

Ειδικότερα το ελληνικό Σύνταγµα περιέχει διατάξεις, που αφορούν και θέµατα 

παιδείας. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε: 

- Το άρθρο 16 του Συντάγµατος, το οποίο αναφέρεται στην παιδεία. Στο 

άρθρο αυτό, ορίζεται ότι η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του 

Κράτους, ότι όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωµα δωρεάν παιδείας σε όλες 

τις βαθµίδες της. Ορίζεται επίσης ότι η τέχνη και η επιστήµη, η έρευνα 

                                                 
126

Βλέπε: Ι.Σ.Σπυριδάκη «Γενικές Αρχές – Τεύχος Α΄» σελ.13 επ. Εκδ. Σάκκουλα Αθήνα-Κοµοτηνή 1985 
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και η διδασκαλία είναι ελεύθερες, η δε ανάπτυξη και η προαγωγή τους 

αποτελούν υποχρέωση του Κράτους. 

- Το άρθρο 5 του Συντάγµατος, το οποίο προστατεύει την ελεύθερη 

ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου και τη συµµετοχή του 

στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν 

προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα 

ή τα χρηστά ήθη. Πχ. το δικαίωµα εισόδου στην Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση. 

- Στο άρθρο 29 του Συντάγµατος απαγορεύεται απολύτως οι 

οποιασδήποτε µορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικού κόµµατος 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, στους υπαλλήλους του 

∆ηµόσιου, άρα και στους εκπαιδευτικούς, όπως έχουµε αναφέρει και 

στο κεφ.1 του παρόντος βιβλίου. 

- Στο άρθρο 14 του Συντάγµατος κατοχυρώνεται η ελευθερία της 

έκφρασης, σύµφωνα µε την οποία, καθένας µπορεί να εκφράζει 

προφορικά, γραπτά και διά του τύπου, τους στοχασµούς του τηρώντας 

τους νόµους του Κράτους, όπως έχουµε αναφέρει και στο κεφ.1του 

παρόντος βιβλίου. 

- Στο άρθρο 23 του Συντάγµατος, κατοχυρώνεται η συνδικαλιστική 

ελευθερία και η απεργία. Συνεπώς οι εκπ/κοι µπορούν να συµµετέχουν 

στις συνδικαλιστικές οργανώσεις του κλάδου τους (πχ. ΟΛΜΕ) και να 

συµµετέχουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, όπως έχουµε αναφέρει και 

στο κεφ.1 του παρόντος βιβλίου. 

- Το άρθρο 103 του Συντάγµατος, ορίζει ότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι είναι 

εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το Λαό. Οφείλουν 

πίστη στο Σύνταγµα και αφοσίωση στη Πατρίδα…..», όπως έχουµε 

αναφέρει και στο κεφ.1 του παρόντος βιβλίου. 

- Επίσης το άρθρο 104 του Συντάγµατος, το οποίο αναφέρεται σε 

θέµατα διορισµών και άλλες ρυθµίσεις (Βλέπε Παράρτηµα). 

 

7. 3 Ο ΝΟΜΟΣ 
Νόµος είναι η πράξη που θεσπίζει η Πολιτεία µε γραπτό κείµενο. Ο τρόπος 

που η Πολιτεία, δηλαδή το Κράτος, νοµοθετεί, καθορίζεται από το Σύνταγµα. 

Το Σύνταγµα δηλαδή προβλέπει πώς ψηφίζεται ένας νόµος (άρθρα 73 επ. του 

Συντάγµατος). Η Βουλή, λοιπόν είναι το κύριο νοµοθετικό όργανο. Κάθε 
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νόµος, ψηφίζεται από τη Βουλή, όπως ορίζει το Σύνταγµα, εκδίδεται από τον 

Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), για να γίνει γνωστός στους πολίτες, λαµβανοµένης 

υπόψη και της αρχής της µη αναδροµικής ισχύος του νόµου.  

Ο νόµος ξεκινά να ισχύει από τότε που ο ίδιος ο νόµος ορίζει στο κείµενό του. 

Αν αυτό δεν ορίζεται, τότε ο νόµος ισχύει αφού περάσουν δέκα (10) µέρες 

από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

7.3.1 Έλεγχος συνταγµατικότητας των νόµων 
Βασική αρχή για την οµαλή λειτουργία του πολιτεύµατος, είναι ο έλεγχος της 

συνταγµατικότητας των νόµων. Οι νόµοι πρέπει να είναι σύµφωνοι µε το 

Σύνταγµα και ως προς το περιεχόµενό τους και ως προς τη διαδικασία 

παραγωγής τους. Σε πρώτη φάση αρµόδια για τον έλεγχο της 

συνταγµατικότητας των νόµων είναι η ίδια η Βουλή που τους ψηφίζει. Σε 

δεύτερη φάση αρµόδια για τον έλεγχο της συνταγµατικότητας των νόµων είναι 

όλα τα δικαστήρια. 

 Ο έλεγχος γίνεται µε αφορµή κάποια συγκεκριµένη υπόθεση που δικάζουν τα 

δικαστήρια. Σύµφωνα µε το άρθρο 93 παρ.4 του Συντάγµατος, τα δικαστήρια 

υποχρεώνονται να µην εφαρµόζουν νόµο που το περιεχόµενό του είναι 

αντίθετο µε το Σύνταγµα. Όταν ένα δικαστήριο κρίνει ένα νόµο 

αντισυνταγµατικό και δεν το εφαρµόσει, η απόφασή του αυτή, δεν είναι 

δεσµευτική για τα άλλα δικαστήρια της χώρας, ούτε καταργεί το νόµο, ο 

οποίος εξακολουθεί να ισχύει. Συνήθως, όταν ένα ανώτατο δικαστήριο (πχ. ο 

Άρειος Πάγος, το Συµβούλιο της Επικρατείας), κρίνει µια διάταξη 

αντισυνταγµατική, τότε τα κατώτερα δικαστήρια της χώρας, ακολουθούν αυτή 

την ερµηνεία. Αν τώρα τα ανώτατα δικαστήρια (Άρειος Πάγος, Συµβούλιο της 

Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο), διαφωνήσουν µε τη 

συνταγµατικότητα ενός νόµου, ή µιας διάταξης νόµου, τότε τη διαφωνία τη 

λύνει το Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο (ΑΕ∆), το οποίο έχουµε αναφέρει στο 

κεφ.5 του παρόντος βιβλίου. Η απόφαση του ΑΕ∆ είναι δεσµευτική για όλους. 

Σηµειώνουµε ότι όλες οι ειδικές διατάξεις για τους εκπαιδευτικούς 
(νόµοι, προεδρικά διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι) 
αναφέρονται αναλυτικά στο κεφ.6 του παρόντος τεύχους. 
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7.3.2. Χρήσιµες διευθύνσεις 
Πού µπορεί ο εκπαιδευτικός να βρεί ένα νόµο, ένα προεδρικό διάταγµα, µία 

υπουργική απόφαση, µία εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ. 

Όπως αναφέραµε  κάθε νόµος δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης 

(ΦΕΚ). Τα ΦΕΚ τυπώνονται στο Εθνικό Τυπογραφείο και εκεί µπορεί να τα 

βρεί ο εκπαιδευτικός (Εθνικό Τυπογραφείο, Καποδιστρίου 34, τηλ. 

2105279000).  www.et.gr     

Επίσης όλοι οι νόµοι δηµοσιεύονται στο νοµικό περιοδικό «Το Νοµικό Βήµα», 

το οποίο υπάρχει στη Βιβλιοθήκη της Βουλής (τηλ. 2103707224, 

2103707229). 

Βέβαια ο εκπ/κος για να διευκολύνει την καθηµερινότητά του, και για 

εξοικονόµηση χρόνου, µπορεί να χρησιµοποιεί εύκολα τους παρακάτω 

διαδικτυακούς τόπους (site) και να εκτυπώνει αυτόµατα ό,τι τον ενδιαφέρει. 

- Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 

www.ypepth.gr 

- Ελληνικό Κοινοβούλιο 

www.parliament.gr 

- ∆ύο σηµαντικές διευθύνσεις για την ανεύρεση εκπ/κης νοµοθεσίας είναι: 

alfavita.gr  και edra.gr 

- Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

www.gspa.gr 

- Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π) 

www. esyp@otenet.gr 

- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) 

www.pi-schools.gr 

 

7.4 ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
Σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγµατος «οι γενικά 

παραδεδεγµένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς 

συµβάσεις, από την επικύρωσή τους µε νόµο και τη θέση τους σε ισχύ 

σύµφωνα µε τους όρους της καθεµιάς, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του 

εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη 

διάταξη νόµου.» 

Οι κανόνες του διεθνούς δικαίου και οι διεθνείς συµβάσεις, αποτελούν βασική 

πηγή δικαίου, και είναι δεσµευτικοί για την Ελλάδα. 
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7.4.1 Η Παιδεία ως αντικείµενο διεθνούς ενδιαφέροντος  
Ειδικά για τον τοµέα της εκπαίδευσης, αναφέρουµε τις παρακάτω διεθνείς 

συµβάσεις, οι οποίες είναι δεσµευτικές για τη χώρα µας. 

1. Η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το παιδί (1989)127 
Η Σύµβαση αυτή, αφορά όλα τα παιδιά, ηµεδαπά και αλλοδαπά. Η 

Σύµβαση αυτή, σε γενικές γραµµές, εξαγγέλει τα αυτονόητα δικαιώµατα 

των παιδιών στη ζωή, το όνοµα, την ιθαγένεια, την απαγόρευση των 

βασανιστηρίων κλπ. Εξασφαλίζει, το δικαίωµα της συνείδησης και 

θρησκείας των παιδιών, το δικαίωµα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι 

κλπ. Ειδικά, η Σύµβαση αυτή, προνοεί για κρατική φροντίδα υπέρ όλων 

των παιδιών περιλαµβανοµένων εκείνων που έχουν ειδικές ανάγκες, στην 

υγεία, τη δωρεάν πρωτοβάθµια εκπαίδευση, εξασφάλιση χρόνου 

αναπαύσεως και παιχνιδιού, ίσες ευκαιρίες πολιτιστικών και καλλιτεχνικών 

δραστηριοτήτων. 

2. Το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα 
(1966) 

Το Σύµφωνο αυτό, µεταξύ άλλων κατοχυρώνει δικαιώµατα όπως το 

δικαίωµα στην προσωπικότητα, την ελευθερία της σκέψης και της 

συνείδησης, της ισότητας απέναντι στο νόµο, το δικαίωµα του 

συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι κ.α. 

3. Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (1950) 
Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α), γνωστή 

και ως Σύµβαση της Ρώµης, προασπίζει τα δικαιώµατα του ανθρώπου και 

τις θεµελιώδεις ελευθερίες του και αποτελεί µέρος του ελληνικού 

εσωτερικού δικαίου. 

Ειδικά για την εκπαίδευση, η ΕΣ∆Α, στο άρθρο 2 του 1ου Πρωτοκόλλου 

της, κατοχυρώνει το δικαίωµα στη µόρφωση και την εκπαίδευση.128 Η 

ΕΣ∆Α, αναγνωρίζει ταυτόχρονα το δικαίωµα στους γονείς να αποφασίσουν 

τον τρόπο µε τον οποίο θα εξυπηρετηθεί καλύτερα το συµφέρον του 

παιδιού τους, όσον αφορά την εκπαίδευση. Έτσι η ΕΣ∆Α, αναγνωρίζει το 

δικαίωµα των γονέων να µεταδώσουν στα παιδιά τους τις προσωπικές 

                                                 
127 Βλέπε: Εµ.Ρούκουνα:  «∆ιεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων» Βιβλιοπωλείο Εστίας, Αθήνα 1995, 
σελ.280 επ. 
128 Βλέπε: Ελένη Μίχα: «Η εφαρµογή της ευρωπαϊκής σύµβασης για τα δικαιώµατα του ανθρώπου από τα ελληνικά 
δικαστήρια» ∆ιδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών 
και Πολιτικών Επιστηµών, Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ∆ιεθνών Σπουδών, Αθήνα 2005 



 219
τους φιλοσοφικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις. Η ΕΣ∆Α συνδέει βασικές 

πτυχές της πνευµατικής δραστηριότητας του ατόµου, τη θρησκευτική 

ελευθερία και την ελευθερία πρόσβασης στη γνώση µέσω της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ΕΣ∆Α, αποβλέπει πρωτίστως, στην 

κατοχύρωση του δικαιώµατος του ατόµου στην εκπαίδευση είτε αυτός είναι 

ανήλικος είτε όχι. Ο σκοπός είναι να εξυπηρετηθεί το συµφέρον του 

ατόµου, συνήθως του παιδιού, στη µόρφωση και στην εκπαίδευση, µέσα 

σε µία σύγχρονη δηµοκρατία. 

Ειδικά αναφέρουµε το εξής παράδειγµα:129  

Γίνεται δεκτό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο πως η άσκηση εποπτείας στα 

ιδιωτικά εκπαιδευτήρια είναι µέσα στις αρµοδιότητες αλλά και στις 

υποχρεώσεις του κράτους, δεδοµένου ότι η ΕΣ∆Α, (άρθρο 2 του 

Πρωτοκόλου 1), αναφέρεται στην άσκηση των καθηκόντων του κράτους 

στο πεδίο της µόρφωσης και της εκπαίδευσης. Έτσι µε βάση τις 

παραπάνω αρχές, το ελληνικό Συµβούλιο της Επικρατείας, µε την 

υπ΄αριθ.2376/1988 (Ολοµέλεια)130 απόφασή του, δέχθηκε την υποχρέωση 

του κράτους να ασκεί εποπτεία στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και έκρινε ότι το 

σύστηµα εποπτείας είναι σύµφωνο µε το Σύνταγµα και την ΕΣ∆Α. 

 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΘΕΜΑ: 
Για την πληρέστερη κάλυψη του τοµέα του ∆ιεθνούς ∆ικαίου και για την 

σφαιρική (κατά το δυνατόν) ενηµέρωση του εκπαιδευτικού, ο οποίος 

δικαιούται και οφείλει να γνωρίζει τα ευρωπαϊκά και διεθνή θέµατα, ως 

ευρωπαίος πολίτης αλλά και ως πολίτης του κόσµου, ο οποίος 

µετουσιώνει πανανθρώπινες αξίες, σηµειώνουµε το εξής: 

Το 2000 αποφασίστηκε και ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των 

Ηνωµένων Εθνών, η ∆ιακήρυξη του 2000, η οποία θέτει τους οκτώ (8) 

βασικούς στόχους της Χιλιετίας. Τους στόχους αυτούς έχουν συµφωνήσει 

να προωθήσουν όλες οι χώρες της παγκόσµιας κοινότητας και τα 

Ηνωµένα Έθνη µέσω όλων των θεσµών που διαθέτουν (πχ. την 

Παγκόσµια Τράπεζα και το Παγκόσµιο Νοµισµατικό Ταµείο). 

Οι 8 αυτοί στόχοι είναι οι εξής: 

                                                 
129 Βλέπε: Ελένη Μίχα: παραποµπή 126 
130

 Βλέπε: Νοµικό Βήµα (37) 1989 σελ.1288 
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1. ∆ωρεάν βασική πρωτοβάθµια εκπαίδευση σε όλους (παιδιά, 

ενήλικες, γυναίκες, κορίτσια κλπ).  
2. Η εξάλειψη της απόλυτης πείνας και φτώχιας 

3. Η προώθηση της ισότητας των φύλων 

4. Η µείωση της παιδικής θνησιµότητας 

5. Η βελτίωση της υγείας των µητέρων κατά την εγκυµοσύνη, τον τοκετό 

και την λοχεία, ειδικά στις χώρες της Αφρικής. 

6. Η µάχη κατά του AIDS και κατά των λοιµωδών νοσηµάτων. 

7. Η εξασφάλισης της διατήρησης και ανάπτυξης του οικολογικού 

περιβάλλοντος. 

8. Η συνεργασία των κρατών για την Ανάπτυξη. 

Εστιάζουµε στο στόχο που αφορά την δωρεάν βασική εκπαίδευση και 

τονίζουµε ότι ο στόχος των Ηνωµένων Εθνών (Η.Ε) είναι να µάθουν τα 

παιδιά, οι ασθενείς οµάδες, τα κορίτσια, ειδικά στην Αφρική, όπου τα 

προβλήµατα είναι τεράστια, να γράφουν, να διαβάζουν και να µετράνε. Να 

ξεπεραστεί δηλαδή η φτώχια και ο αναλφαβητισµός.  

Η Γενική Συνέλευση Κορυφής των Ηνωµένων Εθνών στη Νέα Υόρκη 
το Σεπτέµβριο του 2005, αποφάσισε να εντάξει τους 8 στόχους σε ένα 

κείµενο το οποίο, δεν είναι δεσµευτικό, αλλά προσδιορίζει ένα πλαίσιο 

κοινωνικής πολιτικής που δύνανται να ακολουθήσουν τα κράτη σύµφωνα 

µε τις οικονοµικές τους δυνατότητες. Ήδη έχει ξεκινήσει να εφαρµόζεται 

πρόγραµµα για την Αφρική µε την αποστολή παλιών υπολογιστών (που 

δεν χρησιµοποιούνται πιά στο δυτικό κόσµο, αλλά είναι χρηστικοί), στην 

Αφρική για την επαφή των παιδιών µε την εκπαίδευση, την πληροφορία 

και το σύγχρονο κόσµο. 

Αντιλαµβάνεται κανείς, τη σηµασία που δίνουν τα Ηνωµένα Έθνη στην 

βασική εκπαίδευση για τα παιδιά όλου του κόσµου. 

 

7.4.2 Χρήσιµες ∆ιευθύνσεις 
Για τα διεθνή θέµατα που αφορούν την εκπαίδευση παραπέµπουµε τους 

εκπαιδευτικούς στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

www.un.org/millenium 

www.un.org. 
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7.5 Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Στην ευρωπαική νοµοθεσία, ως πηγή δικαίου, εστιάζουµε την προσοχή µας, 

στη νοµοθεσία που εκδίδει το Συµβούλιο Υπουργών από κοινού µε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η οποία είναι δεσµευτική για τα κράτη-µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η νοµοθεσία αυτή µπορεί να έχει της πιο κάτω 

µορφές: 

1. Κανονισµός 
Οι Κανονισµοί επιβάλλονται σε όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αµέσως και δεν απαιτείται άλλη εσωτερική διαδικασία από το κράτος-µέλος. 

Οι Κανονισµοί δηλαδή, έχουν άµεση ισχύ. 

2. Οδηγία 
Οι Οδηγίες καθορίζουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη-

µέλη πρέπει να φροντίσουν για την εφαρµογή της Οδηγίας στο εσωτερικό της 

χώρας τους πχ. µε την έκδοση νόµου µε τον οποίο η εσωτερική νοµοθεσία 

εναρµονίζεται µε την εκάστοτε Οδηγία. Τα κράτη- µέλη δεσµεύονται ως προς 

το αποτέλεσµα που επιδιώκει η Οδηγία.  

 

7.5.1 H Παιδεία ως αντικείµενο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος  
 Ο τοµέας της παιδείας ως αντικείµενο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 

εµφανίζεται για πρώτη φορά, στην Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µετά 

την τροποποίηση του Μάαστριχτ (1992). Η δράση της Κοινότητας, 

περιλαµβάνει και τη συµβολή σε µια παιδεία και κατάρτιση υψηλού επιπέδου. 

Αυτή η δράση εξειδικεύεται στα άρθρα 149 (παιδεία) και 150 (επαγγελµατική 

εκπαίδευση) της Συνθήκης αυτής, και εντάσσονται στο τρίτο κεφάλαιο 

(Παιδεία, επαγγελµατική εκπαίδευση και νεολαία) του τίτλου ΧΙ (κοινωνική 

πολιτική, παιδεία, επαγγελµατική εκπαίδευση και νεολαία) του τρίτου µέρους 

της Συνθήκης.131 Τα άρθρα αυτά υποδεικνύουν τα εξής: 

α) Η εκπαίδευση (περιεχόµενο και οργάνωση) καθώς και η πολιτική για την 

παιδεία, αποτελούν αντικείµενο εθνικής αρµοδιότητας, δηλ. εν προκειµένω, 

αρµοδιότητα του ελληνικού κράτους (άρθρο 149 ΣυνθΕΚ) 

β) Η επαγγελµατική εκπαίδευση αποτελεί κοινοτική πολιτική. 

                                                 
131 Βλέπε: Σκανδάµη/Χριστιανού/Κουσκουνά: «Εφαρµογές ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκού ∆ικαίου»Αναγνώριση τίτλων 
σπουδών πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, εκδ. Σάκκουλα Αθήνα – Κοµοτηνή 2003 σελ.93 επ.(Βιβλιοθήκη τοµέα 
∆ιεθνούς ∆ικαίου, Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών) 
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Η Κοινότητα είχε ενδιαφερθεί γενικότερα για τον τοµέα της εκπαίδευσης και 

γενικά της παιδείας σε συνδυασµό µε την αποτελεσµατική εφαρµογή της 

ελευθερίας διακίνησης των προσώπων στον κοινοτικό χώρο. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε παράδειγµα Κανονισµού, ο οποίος έχει αυτόµατη 

εφαρµογή, όπως προαναφέραµε. 

 Παράδειγµα Κανονισµού: Ο Κανονισµός 1612/68 προέβλεπε την 

πρόσβαση στις σχολές επαγγελµατικής εκπαίδευσης (άρθρο 7 εδ.3) όπως και 

στο γενικό εκπαιδευτικό σύστηµα (άρθρο 12) των παιδιών των εργαζοµένων 

υπηκόων άλλων κρατών µελών κάτω από τις ίδιες συνθήκες µε τα παιδιά των 

υπηκόων της χώρας υποδοχής. 

 

Ενδεικτικά αναφέρουµε παράδειγµα Οδηγίας (89/48), για την εφαρµογή της 

οποίας εκδόθηκε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 165/01. 

Παράδειγµα Οδηγίας: Παραθέτουµε αυτούσιο το άρθρο 1 του Π.∆. 165/01 

«Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγµατος είναι η προσαρµογή της 

ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικά µε ένα γενικό σύστηµα 

αναγνώρισης των διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν 

επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών» (E.E.L. 19/24-1-

1989, σελ. 16 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) 

 

7.5.2 Χρήσιµες ∆ιευθύνσεις 
Ο εκπαιδευτικός µπορεί να ανατρέξει στις παρακάτω ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις: 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

www.europarl.europa.eu 

Επίσης ο εκπαιδευτικός, µπορεί να απευθυνθεί στα Γραφεία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για την Ελλάδα (Αµαλίας 8 τηλ.2103278900-950) 

 

7.6 H NOMOΛΟΓΙΑ 
Νοµολογία είναι το σύνολο των δικαστικών αποφάσεων. Αναλυτικά µπορούµε 

να πούµε, ότι µε τις δικαστικές αποφάσεις, τα δικαστήρια, δίνουν 

συγκεκριµένες λύσεις στις υποθέσεις που αντιµετωπίζουν κατά την απονοµή 

της δικαιοσύνης. Η νοµολογία δεν είναι πηγή δικαίου, αλλά συµβάλλει 

σηµαντικά στην προαγωγή του δικαίου. ∆ηλαδή: 
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-     ερµηνεύει τις διατάξεις των νόµων 

- δίνει ορισµένο περιεχόµενο σε αόριστες νοµικές έννοιες κατά 

περίπτωση (πχ στην έννοια «εύλογο χρονικό διάστηµα») 

- συµπληρώνει τα κενά του νόµου εφαρµόζοντας κατά περίπτωση, 

αναλογικά, κάποιο άλλο νόµο, δίνοντας έτσι λύση στο υπό κρίση 

πρόβληµα. 

Για την πληρέστερη κατανόηση της νοµολογίας, σας παραπέµπουµε στο 

κεφάλαιο 5 του παρόντος τεύχους, όπου παραθέτουµε ένα σηµαντικό αριθµό 

δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά θέµατα 

υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών. Επίσης σας παραπέµπουµε 

στο παράρτηµα όπου µπορείτε να διαβάσετε αυτούσια µία δικαστική 

απόφαση, η οποία αφορά τα ίδια θέµατα. 

 

 



 224

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
 
  
- Αγωγή: διαδικαστική πράξη µε την οποία ζητείται από τον ενάγοντα η 
παροχή έννοµης προστασίας από το δικαστήριο. 
- Α.Ε. (Ανώνυµη εταιρία): εµπορική κεφαλαιουχική εταιρία, για τα χρέη της 

οποίας ευθύνεται µόνο η ίδια µε την περιουσία της, το δε µετοχικό κεφάλαιό 

της είναι διαιρεµένο σε ίσα µέρη, τις µετοχές. Για να συσταθεί η Α.Ε. απαιτείται 

αρχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ. 

- Ακροατήριο: η ακροαµατική διαδικασία στη δίκη. 

- Ακυρωτέα απόφαση: αυτή που πρέπει να ακυρωθεί. 

- Ανάκριση: στάδιο πρίν την ποινική δίκη. ∆ιακρίνεται στην προανάκριση και 

στην κύρια ανάκριση. 

- Αµέλεια: η έλλειψη προσοχής εκ µέρους του δράστη, ο οποίος είτε δεν 

προβλέπει το εγκληµατικό αποτέλεσµα, είτε το προβλέπει µεν ως πιθανό, 

πιστεύει όµως ότι δεν θα επέλθει. 

- Αµετάκλητη απόφαση: η απόφαση του δικαστηρίου, η οποία δεν υπόκειται 

σε κανένα ένδικο µέσο. 

- Ανωµοτί: χωρίς όρκο 

- Αργία: υποχρεωτική παύση εργασίας, που επιβάλλεται σε δηµόσιο 

υπάλληλο. 

- Αυτεπάγγελτα: εξ’επαγγέλµατος. Πχ. Ο εισαγγελέας ασκεί την ποινική 

δίωξη αυτεπάγγελτα, στο όνοµα της Πολιτείας, µόλις δηλαδή περιέλθει στην 

αντίληψή του το γεγονός ότι διαπράχθηκε ένα έγκληµα. 

- Βούλευµα, βουλεύµατα: οι αποφάσεις των δικαστικών συµβουλίων. 

- Βουλεύµατα παραπεµπτικά: τα βουλεύµατα που εκδίδονται όταν 

υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για τη στήριξη της ενοχής του κατηγορούµενου. 

- Βουλεύµατα αθωωτικά ή απαλλακτικά: τα βουλεύµατα που αποφαίνονται 

ότι ο κατηγορούµενος δεν πρέπει να παραπεµφθεί σε δίκη. 

- Βουλεύµατα αµετάκλητα: τα βουλεύµατα εναντίον των οποίων δεν µπορεί 

να ασκηθεί κανένα ένδικο µέσο. Τα αθωωτικά βουλεύµατα, όταν γίνουν 

αµετάκλητα, εξοµοιώνονται µε τις αθωωτικές αποφάσεις. 

- ∆ηµόσια έγγραφα: τα έγγραφα που συντάσσονται κατά τους νόµιµους 

τύπους από τον εκάστοτε αρµόδιο δηµόσιο υπάλληλο ή δηµόσιο λειτουργό. 

Είναι τα έγγραφα που συντάσσονται από συµβολαιογράφους, δικαστικούς 

επιµελητές, δικαστήρια κλπ. 
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- ∆ιαδικαστική πράξη: πχ. τα ένδικα µέσα είναι διαδικαστικές πράξεις 

- ∆ιάδικοι: τα πρόσωπα εκείνα, στο όνοµα των οποίων ή εναντίον των 

οποίων ζητείται δικαστική προστασία. 

- ∆ιατάξεις νοµοθετικές: διατάξεις νόµων 

- ∆ιατάξεις συνταγµατικές: διατάξεις του Συντάγµατος 

- ∆ιευθύνων σύµβουλος: µέλος του διοικητικού συµβουλίου µιας Α.Ε. 

εξουσιοδοτηµένο µε ειδικές αρµοδιότητες. 

- ∆ικαστικά συµβούλια: είναι τα όργανα που θα κρίνουν, αν κατά την 

ανάκριση προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την ενοχή του κατηγορούµενου, 

ώστε να τον παραπέµψουν σε δίκη. 

- ∆ικάσιµος: η οριζόµενη από το δικαστήριο ηµεροµηνία διεξαγωγής της 

δίκης. 

- ∆ικογραφία: ο φάκελλος που περιέχει τα στοιχεία µιας υπόθεσης που 

δικάζεται ή πρόκειται να δικαστεί στο δικαστήριο. 

- ∆ικονοµία ή ∆ικονοµικό ∆ίκαιο: το σύνολο των ειδικών κανόνων που 

ρυθµίζουν την οργάνωση των δικαστηρίων και τις διαδικασίες απονοµής της 

δικαιοσύνης. 

- ∆ικονοµικοί λόγοι: λόγοι που αφορούν σε θέµατα δικονοµίας πχ. 

διαδικασία της δίκης 

- ∆όλος: η ψυχική κατάσταση του δράστη, που γνωρίζει το εγκληµατικό 

αποτέλεσµα της συµπεριφοράς του και είτε το επιδιώκει, είτε τουλάχιστον το 

αποδέχεται. 

- Εγκαλούµενος: αυτός κατά του οποίου στρέφεται η έγκληση. 

- Έγκληση: καταγγελία στις αρχές ενός εγκλήµατος από το πρόσωπο που 

αδικήθηκε. Υπάρχουν εγκλήµατα τα οποία διώκονται κατ’έγκληση. ∆ηλ. ο 

εισαγγελέας για να κινήσει την ποινική δίωξη, θα πρέπει ο παθών να ασκήσει 

έγκληση. Τέτοια εγκλήµατα είναι πχ. ο βιασµός, η εξύβριση, η ακάλυπτη 

επιταγή κλπ 

- Εκκαλών: αυτός που ασκεί την έφεση 

- Εκκρεµής δίκη: δίκη για την οποία δεν έχει ακόµα εκδοθεί απόφαση 

- Εκκρεµής ποινική δίκη: ποινική δίκη για την οποία δεν έχει ακόµα εκδοθεί 

απόφαση. 

- Εκκρεµής πειθαρχική διαδικασία: πειθαρχική διαδικασία, για την οποία 

δεν έχει ακόµα εκδοθεί απόφαση. 

- Εµπορία: κάθε είδους εµπορική συναλλαγή, το εµπόριο. 
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- Ένταλµα προσωρινής κράτησης: Προσωρινή κράτηση είναι η ανακριτική 

πράξη µε την οποία, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις, είναι δυνατόν, ο 

κατηγορούµενος, να στερηθεί την προσωπική του ελευθερία κατά το στάδιο 

της προδικασίας. Το ένταλµα της προσωρινής κράτησης, το εκδίδει ο 

ανακριτής αµέσως µετά την απολογία του κατηγορουµένου, αφού 

προηγουµένως λάβει την έγγραφη σύµφωνη γνώµη του εισαγγελέα. 

- Εξαρτηµένη µισθωτή εργασία: η έννοµη σχέση µεταξύ εργοδότη και 

εργαζόµενου  κατά την οποία, ο εργοδότης διευθύνει και εποπτεύει την 

εργασία του εργαζόµενου και καθορίζει το χρόνο, το τόπο και τον τρόπο 

εργασίας του εργαζόµενου. Ο εργαζόµενος υποχρεούται να συµµορφώνεται 

στις οδηγίες του εργοδότη του, και ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει 

στον εργαζόµενο, το µισθό του. 

- Εξαφάνιση της υπόθεσης: το δικαστήριο εξαφανίζει την απόφαση δηλ. η 

απόφαση είναι σαν να µην υπήρξε ποτέ. 

- Ε.Π.Ε. (εταιρία περιορισµένης ευθύνης): εµπορική κεφαλαιουχική εταιρία, 

για τα χρέη της οποίας ευθύνεται µόνο η ίδια µε την περιουσία της, όχι οι 

εταίροι µε την προσωπική τους περιουσία. Το εταιρικό της κεφάλαιο είναι 

διαιρεµένο σε ίσα µέρη, τα εταιρικά µερίδια. 

- Εξέταση της υπόθεσης κατά το νόµο: εξέταση της υπόθεσης για νοµικό 

ελάττωµα 

- Εξέταση της υπόθεσης κατά την ουσία: εξέταση της υπόθεσης ως προς 

τα πραγµατικά περιστατικά. 

- Ευθύνη αστική: ευθύνη από παράβαση του αστικού κώδικα 

- Ευθύνη ποινική: ευθύνη από παράβαση του ποινικού κώδικα 

- Εύλογη αιτία: αόριστη νοµική έννοια. Ορίζεται κατά περίπτωση. 

- Εύλογο χρονικό διάστηµα: αόριστη νοµική έννοια. Ορίζεται κατά 

περίπτωση και προκύπτει από τις συναλλαγές και την κοινή λογική του µέσου 

χρηστού και δίκαιου ανθρώπου. 

- Ιδιωτικά έγγραφα: συντάσσονται από ιδιώτες και γενικά είναι έγγραφα τα 

οποία δεν µπορούν να χαρακτηριστούν δηµόσια. Πχ. Τα εµπορικά βιβλία. 

- Κανονιστική διοικητική πράξη: διοικητική πράξη µε την οποία θεσπίζονται 

απρόσωποι γενικοί κανόνες δικαίου πχ. το ρυµοτοµικό σχέδιο µιας πόλης 

- Καταστατικό ή εταιρική σύµβαση: είναι µία έγγραφη σύµβαση στην οποία 

καταγράφονται τα στοιχεία της εταιρίας (πχ επωνυµία, έδρα κλπ) καθώς και τα 

δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των εταίρων. 
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- Κεφαλαιουχικές εταιρίες: σε αντίθεση µε τις προσωπικές εταιρίες, το 

πρόσωπο των εταίρων είναι αδιάφορο για την υπόσταση της εταιρίας. Η 

µεταβίβαση των ποσοστών των εταίρων είναι ελεύθερη ενώ ο θάνατος ή η 

πτώχευση των εταίρων δεν επηρεάζουν την εταιρία. 

- Κοινοπραξία: εταιρία που συστάθηκε παροδικά για ένα κοινό σκοπό ή µια 

κερδοσκοπική επιδίωξη. Πχ. Κοινοπραξία τεχνικών εταιριών για την εκτέλεση 

τεχνικών έργων. 

- Κύρια ανάκριση: τελείται από τακτικό ανακριτή, ο οποίος είναι τακτικός 

δικαστής, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του εισαγγελέα. Περατώνεται είτε 

α) µε παραποµπή της υπόθεσης στο δικαστικό συµβούλιο, είτε β) µε 

απευθείας κλήση του κατηγορούµενου σε δίκη. 

- Κώδικας Ποινικής ∆ικονοµίας: Κώδικας που περιλαµβάνει το σύνολο των 

άρθρων που ρυθµίζουν την οργάνωση των ποινικών δικαστηρίων και την 

απονοµή της δικαιοσύνης στην ποινική δίκη. 

- Μετοχή: το τµήµα του µετοχικού κεφαλαίου, το οποίο κατέχει ένας µέτοχος 

της εταιρίας (ΑΕ). 

- Μετοχικό κεφάλαιο: το ποσό που αναγράφεται στο καταστατικό της 

εταιρίας, το οποίο κατά την ίδρυση της εταιρίας, αντιστοιχεί στο άθροισµα της 

αξίας των εισφορών των µετοχών. 

- Μήνυση : καταγγελία γραπτή ή προφορική, προς τις αρχές από τρίτο 

πρόσωπο, ότι τελέστηκε κάποιο έγκληµα που διώκεται αυτεπάγγελτα. 

- Νοµικά πρόσωπα: ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας, που επιδιώκει 

ή εξυπηρετεί ορισµένο σκοπό. πχ. µία εταιρία 

- Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (ΝΠ∆∆): τα νοµικά πρόσωπα που 

επιδιώκουν δηµόσιο σκοπό και ασκού δηµόσια εξουσία. Ιδρύονται κατά κύριο 

λόγο από την Πολιτεία. Πχ. οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), οι 

∆ικηγορικοί Σύλλογοι, τα Πανεπιστήµια, τα ασφαλιστικά Ταµεία κλπ. 

- Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙ∆): τα νοµικά πρόσωπα που 

εξυπηρετούν ιδιωτικούς σκοπούς που προσδιορίζονται από τους ιδρυτές 

τους. Πχ. Σωµατεία, Εµπορικές εταιρίες (πχ. Ανώνυµες εταιρίες).  
- Νοµική πλάνη: είναι η άγνοια ή η εσφαλµένη αντίληψη του αδίκου. Πχ. ο 

αλλοδαπός αγνοεί ότι µία συµπεριφορά της παραβίασης του Κώδικα 

Φορολογικών Στοιχείων θεωρείται ποινικό αδίκηµα, γιατί στη χώρα του η 

παραβίαση αυτή θεωρείται απλή διοικητική παράβαση) 
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- Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: πράξη του Συµβουλίου Υπουργών ή 

της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την οποία ζητείται από το κράτος-

µέλος προς το οποίο απευθύνεται να θεσπίσει ή να τροποποιήσει εθνική 

νοµοθεσία, εντός τακτής προθεσµίας. 
- Οριστικές ή τελειωτικές αποφάσεις: οι αποφάσεις που περατώνουν τη 

δίκη. Πχ η απόφαση που δέχεται ή απορρίπτει την αγωγή. 
- Παραγραφή: Εξάλειψη της ποινικής αξίωσης της πολιτείας για ένα έγκληµα 

µετά την πάροδο ορισµένου χρόνου σύµφωνα µε το νόµο πχ. παραγραφή 

ανθρωποκτονίας µετά την πάροδο 20ετίας. 
- Παράσταση: η κατά το νόµο απαιτούµενη παρουσία δικηγόρου σε δίκη 
- Παρίσταται διά: έκφραση, την οποία χρησιµοποιεί ο δικηγόρος στο 

ακροατήριο, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το δικαστή. Σηµαίνει ότι ο 

πελάτης του και διάδικος στη δίκη, δεν παρίσταται αυτοπροσώπως,  αλλά διά 

του δικηγόρου του. 
- Παρίσταται µετά: έκφραση, την οποία χρησιµοποιεί ο δικηγόρος στο 

ακροατήριο, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το δικαστή. Σηµαίνει ότι ο 

πελάτης του και διάδικος παρίσταται µαζί µε το δικηγόρο του στη δίκη. 
- Πειθαρχικό δίκαιο: το δίκαιο που ρυθµίζει την πειθαρχική διαδικασία και την 

επιβολή πειθαρχικών ποινών. 
- Πειθαρχική ποινή: ποινή που επιβάλλεται από το πειθαρχικό συµβούλιο 

για πειθαρχικό παράπτωµα. 
- Πληµµέληµα: κάθε πράξη που τιµωρείται µε φυλάκιση ή µε χρηµατική ποινή 

ή µε περιορισµό σε ειδικό κατάστηµα νέων. 
- Ποινικό αδίκηµα: µία ποινικά αξιόποινη πράξη 
- Ποινική δίωξη: η πράξη µε την οποία η εισαγγελική αρχή απευθύνεται προς 

τη δικαστική αρχή, στην οποία ανήκει εφεξής η ευθύνη για την αθώωση ή 

καταδίκη ενός κατηγορούµενου. 

- Ποινική καταδίκη: καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου µε την 

οποία ο κατηγορούµενος κηρύσσεται ένοχος. 

- Ποινικό δίκαιο: το σύνολο των κανόνων που θεσπίζονται από την Πολιτεία 

και που προσδιορίζουν ποιες πράξεις είναι εγκλήµατα και ποια τιµωρία 

πρέπει να επιβληθεί στο δράστη τους. 

- Πραγµατική πλάνη: είναι η άγνοια ή η εσφαλµένη αντίληψη κάποιου 

περιστατικού που αποτελεί στοιχείο του εγκλήµατος. Πχ. ο κυνηγός στο 
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σκοτάδι περνά έναν άνθρωπο για θήραµα, τον πυροβολεί και τον τραυµατίζει 

θανάσιµα. 

- Προανάκριση: τρόπος έγερσης της ποινικής δίωξης για ελαφρά εγκλήµατα. 

Αρχίζει πχ όταν υποβληθεί µήνυση ή έγκληση. Τελείται συνήθως από την 

αστυνοµία. Περατώνεται α) µε απευθείας κλήση του κατηγορούµενου σε δίκη 

είτε β) µε εντολή για κύρια ανάκριση, είτε γ) µε παραποµπή της υπόθεσης στο 

δικαστικό συµβούλιο, όταν ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκή 

στοιχεία για να παραπέµψει τον κατηγορούµενο στο ακροατήριο. 

- Προδικαστική ενέργεια: ενέργεια που γίνεται στο στάδιο της προδικασίας, 

η οποία προδικασία περιλαµβάνει την προανάκριση και την κύρια ανάκριση. 

- Προεδρικό διάταγµα: εκδίδεται από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας ύστερα 

από πρόταση και µε προσυπογραφή του αρµόδιου Υπουργού (άρθρο 43 

παρ.1 του Συντάγµατος). 

- Προσφυγή: το ένδικο βοήθηµα µε το οποίο ζητείται η παροχή δικαστικής 

προστασίας από τα ∆ιοικητικά δικαστήρια. 

- Προσωπικές εταιρίες: οι εταιρίες στις οποίες το πρόσωπο και η 

προσωπική συµβολή κάθε συγκεκριµένου εταίρου είναι ουσιώδες στοιχείο για 

τη λειτουργία της εταιρίας. Προσωπικές εταιρίες είναι η οµόρρυθµη εταιρία 

(ΟΕ) και η ετερόρρυθµη εταιρία (ΕΕ). 

- Προσβαλλόµενη απόφαση: η απόφαση που προσβάλλεται µε ένα ένδικο 

µέσο. 

- Συζήτηση της υπόθεσης: εκδίκαση της υπόθεσης 

- Συµβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: το όργανο που 

εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών-µελών και που αποφασίζει τελικά 

για τους νόµους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους περισσότερους τοµείς. 

Καλείται αλλιώς και Συµβούλιο. 

- Συρροή: όταν ο δράστης διαπράττει περισσότερα από ένα εγκλήµατα. Πχ. Ο 

διαρρήκτης που σπάει την πόρτα ενός διαµερίσµατος, χτυπά και δένει τους 

ενοίκους, και κλέβει πολύτιµα αντικείµενα ενώ καταστρέφει κάποια άλλα, έχει 

τελέσει πολλά εγκλήµατα κατά συρροή. 

- Σωφρονιστικό κατάστηµα: η φυλακή 

- Τεκµήριο αθωότητας: Κάθε κατηγορούµενος θεωρείται αθώος µέχρι να 

αποδειχτεί ότι είναι ένοχος και να καταδικαστεί από το δικαστήριο. 

- Τελεσίδικες αποφάσεις: οι αποφάσεις που δεν µπορούν να προσβληθούν 

µε τα ένδικα µέσα της ανακοπής ερηµοδικίας και της έφεσης, ή γιατί αυτά τα 
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ένδικα µέσα ασκήθηκαν και απορρίφθηκαν, είτε γιατί έγινε αποδεκτή από τους 

διαδίκους η οριστική απόφαση ή γιατί πέρασε άπρακτη η προθεσµία για την 

άσκηση των ενδίκων µέσων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 
1. ∆ιατάξεις που ορίζουν ειδικά πειθαρχικά παραπτώµατα είναι και εκείνες του 

άρθρου 13,  παράγραφος 9, του Ν. 1566/85 όπου: 

Η παράδοση ιδιαίτερων µαθηµάτων από δασκάλους και καθηγητές 

απαγορεύεται. Η παράβαση της διάταξης αυτής : 

α) επισύρει φυλάκιση µέχρι τρία (3) έτη και 

β) συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα, για το οποίο µπορεί να επιβληθεί και η 

ποινή της οριστικής παύσης. 

 

2. Αν διενεργείται ένορκη ανάκριση για τη διαπίστωση πειθαρχικού 

αδικήµατος και εγείρονται σοβαρές υπόνοιες εναντίον εκπαιδευτικού, 

επιτρέπεται η απόσπασή του σε άλλο σχολείο του ιδίου νοµού ή νοµαρχιακού 

διαµερίσµατος µε απόφαση του περιφερειακού ∆/ντή Εκπ/σης, ύστερα από 

εισήγηση του ανακριτή και γνώµη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού 

συµβουλίου για τη διευκόλυνση του ανακριτικού έργου. 

     Η απόσπαση γίνεται ύστερα από ακρόαση του εκπαιδευτικού και δε µπορεί 

να διαρκέσει πέρα από τρεις µήνες (άρθρο 16, Κεφ. Γ΄, παράγρ. 9, του 

Ν.1566/85). 

 

3. Το εβδοµαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των 
εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα δηµοτικά σχολεία, ορίζεται από 

1.9.1997 ως εξής, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν. 2517/97: 

Ι)   ∆ιευθυντές 4θεσιων και 5θεσιων δηµοτικών σχολείων, ώρες 20. 

ΙΙ)  ∆ιευθυντές 6θεσιων µέχρι και 9θεσιων δηµοτικών σχολείων, ώρες 12. 

ΙΙΙ) ∆ιευθυντές 10θεσιων και 11θεσιων δηµοτικών σχολείων, ώρες 10. 

IV) ∆ιευθυντές 12θεσιων και πάνω δηµοτικών σχολείων, ώρες 8. 

V) Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δηµοτικά 

σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθµό και το χρόνο υπηρεσίας τους ώρες 25. 

VI) Εκπαιδευτικοί 4θέσιων και πάνω δηµοτικών σχολείων, ώρες 24, αν έχουν 

µέχρι 10 έτη υπηρεσίας, ώρες 23, αν έχουν από 10 µέχρι 15 έτη υπηρεσίας, 

ώρες 22. αν έχουν από 15 µέχρι 20 έτη υπηρεσίας και 21 ώρες. αν έχουν 

πάνω από 20 έτη υπηρεσίας. 
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β)Στους εκπαιδευτικούς που συµπληρώνουν τον οριζόµενο στην 

προηγούµενη περίπτωση χρόνο υπηρεσίας µέχρι 31 ∆εκεµβρίου ανατίθεται 

µειωµένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους και 

στους λοιπούς από την 1η Σεπτεµβρίου του επόµενου διδακτικού έτους. 

 

4. Αιρετά µέλη των υπηρεσιακών συµβουλίων εκπαιδευτικού προσωπικού 
(άρθρο 19 του Π.∆ 1/2003). 

Οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, που µετέχουν στα α)περιφερειακά υπηρεσιακά πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ), β)περιφερειακά υπηρεσιακά συµβούλια δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης (ΠΥΣ∆Ε), γ)ανώτερα περιφερειακά συµβούλια πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ), δ)ανώτερα περιφερειακά υπηρεσιακά συµβούλια 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΠΥΣ∆Ε), ε)κεντρικό υπηρεσιακό συµβούλιο 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) και στ)κεντρικό υπηρεσιακό συµβούλιο 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ΚΥΣ∆Ε), εκλέγονται µε άµεση, καθολική και 

µυστική ψηφοφορία που διεξάγεται την πρώτη εργάσιµη Τετάρτη του µηνός 

Νοεµβρίου κάθε δεύτερου έτους. Η εκλογή διεξάγεται στην έδρα κάθε 

διεύθυνσης και γραφείου εκπαίδευσης. 

 

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
∆ικαστήριο : ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  

Τόπος : ΑΘΗΝΑ 

Αριθµ. Απόφασης : …… 

Έτος : 2001 

 

Κείµενο Απόφασης 
 

Αριθµός  …../2001 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ 

Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριο του στις 5 Φεβρουαρίου 2001, µε την 

εξής σύνθεση : ……, Σύµβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε 

αναπλήρωση του Προέδρου του Τµήµατος, που είχε κώλυµα, ……, ……, 

Σύµβουλοι, ……, ……, Πάρεδροι, Γραµµατέας ο κ. …….. 

Για να δικάσει την από 24 Φεβρουαρίου 2000 προσφυγή : 
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του …… , κατοίκου  …………………… ο οποίος παρέστη αυτοπροσώπως, 

κατά του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο οποίος παρέστη 

µε τον ……. , Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, 

και κατά των: 1) υπ’ αριθµ. ……. Πράξης πειθαρχικού ελέγχου του …. 

Π.Υ.Σ.∆.Ε. Αθήνας, και 2) υπ’ αριθµ………διαπιστωτικής πράξης. 

Η εκδίκαση άρχισε µε την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Συµβούλου 

…….. 

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον προσφεύγοντα, ο οποίος ανέπτυξε και 

προφορικά τους προβαλλόµενους λόγους προσφυγής και ζήτησε να γίνει 

δεκτή η προσφυγή και τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, ο οποίος ζήτησε την 

απόρριψή της. 

Μετά τη δηµόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα 

του δικαστηρίου και 

Αφού  µελέτησε  τα  σχετικά  έγγραφα  

Σκέφθηκε κατά τον Νόµο 

1.Επειδή, για την κρινόµενη προσφυγή έχουν καταβληθεί τα νόµιµα τέλη και 

το παράβολο (διπλότυπο ∆.Ο.Υ. Ενσήµων και ∆ικαστικών Εισπράξεων 

Αθηνών  ………/ 2000 και γραµµάτιο παραβόλου ………/2000). 

2. Επειδή, µε την προσφυγή αυτή ζητείται παραδεκτώς η εξαφάνιση α) της υπ’ 

αριθµ. 56/21-12-1999 αποφάσεως του Περιφερειακού Υπηρεσιακού 

Συµβουλίου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.∆.Ε.) ….. Αθηνών, µε την 

οποία επεβλήθη στον προσφεύγοντα, εκπαιδευτικό του κλάδου ..…. µε βαθµό 

Γ΄, η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσεως, για τα αναφερόµενα στην 

απόφαση αυτή πειθαρχικά παραπτώµατα και β) της υπ’ αριθµ.  ..… 

διαπιστωτικής πράξεως του προϊσταµένου της ……∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης Αθηνών µε την οποία ο προσφεύγων, εξ αφορµής της 

πειθαρχικής αποφάσεως περί οριστικής παύσεως, ετέθη σε αυτοδίκαιη αργία. 

3. Επειδή, το κρινόµενο ένδικο µέσο, κατά το µέρος που στρέφεται κατά της 

υπ’ αριθµ………../1999 πειθαρχικής αποφάσεως έχει χαρακτήρα προσφυγής 

ουσίας , κατά το µέρος όµως που στρέφεται κατά της διαπιστωτικής πράξεως 

περί θέσεως σε 

αργία έχει χαρακτήρα αιτήσεως ακυρώσεως, η οποία, ως εκ του βαθµού του 

αιτούντος, ανήκει στην αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Εφετείου. Λόγω όµως του 

παρακολουθηµατικού χαρακτήρα της δεύτερης πράξεως σε σχέση µε την 

πρώτη, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να προβεί σε συνεκδίκαση των ως 
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άνω ενδίκων µέσων, τα οποία παραδεκτώς ενώνονται στο αυτό δικόγραφο ως 

εκ της προδήλου µεταξύ των συναφείας (ΣΕ 4919/1995, 3009/1996, 

2839/2000). 

4. Επειδή, όπως έχει κριθεί, υπό το ισχύον Σύνταγµα, είναι ανεπίτρεπτη η µε 

νόµο ή µε κανονιστική πράξη της ∆ιοικήσεως αναγνώριση υπέρ των 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως αρµοδιοτήτων σχετιζοµένων µε τη 

διοίκηση και λειτουργία της δηµοσίας εκπαιδεύσεως, η οποία δεν δύναται να 

θεωρηθεί ως "τοπική υπόθεση". 

Συνεπώς δεν συνάδει προς το Σύνταγµα η µε νόµο ή µε κανονιστική πράξη 

αναγνώριση σε όργανα τοπικής αυτοδιοικήσεως δευτέρας βαθµίδος, όπως 

είναι οι νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, αρµοδιότητος προς συγκρότηση 

πειθαρχικών συµβουλίων, αρµοδίων για τον πειθαρχικό έλεγχο των 

εκπαιδευτικών λειτουργών της δηµοσίας εκπαιδεύσεως, δηλαδή αρµοδιότητος 

που συνάπτεται προδήλως µε τη διοίκηση και λειτουργία της δηµοσίας 

εκπαιδεύσεως (ΣΕ 2479/2000). 

5. Επειδή, εν προκειµένω, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της 

υποθέσεως, το πειθαρχικό συµβούλιο που εξέδωσε την προσβαλλόµενη 

πειθαρχική απόφαση, δηλαδή το Π.Υ.Σ.∆.Ε.  …… Αθηνών, δεν συγκροτήθηκε 

από κρατικό όργανο αλλά από τη Νοµάρχη Αθηνών (απόφαση περί 

συγκροτήσεως Οικ. .……  / 1999) η οποία είναι αιρετό όργανο Οργανισµού 

Τοπικής Αυτοδιοικήσεως δευτέρας βαθµίδος και στην οποία η σχετική 

αρµοδιότητα χορηγήθηκε µε τα πρ. διατάγµατα 399/1995 (φ. 223 Α΄) και 

201/1997 (φ.161 Α΄). Υπό τα δεδοµένα όµως αυτά, σύµφωνα µε τα εκτεθέντα 

στην προηγούµενη σκέψη, το πειθαρχικό συµβούλιο που εξέδωσε την 

προσβαλλόµενη πειθαρχική απόφαση δεν συγκροτήθηκε νοµίµως και για το 

λόγο αυτόν, που προβάλλεται άλλωστε µε δικόγραφο προσθέτων λόγων, 

πρέπει να εξαφανισθεί η προσβαλλόµενη απόφαση και να αναπεµφθεί η 

υπόθεση στη ∆ιοίκηση για νέα νόµιµη κρίση της πειθαρχικής υποθέσεως από 

πειθαρχικό συµβούλιο νοµίµως συγκροτηµένο, κατά τα προαναφερθέντα. 

6. Επειδή, µετά την εξαφάνιση της ανωτέρω αποφάσεως του Π.Υ.Σ.∆.Ε. , 

πρέπει να ακυρωθεί και η επ’ αυτής, στηριχθείσα και συµπροσβαλλόµενη µε 

το ίδιο δικόγραφο υπ’ αριθ. φ.    .………. διαπιστωτική πράξη περί θέσεως 

τους αιτούντος σε αυτοδίκαιη αργία, αφού αυτή απώλεσε το νόµιµο έρεισµά 

της (βλ. ΣΕ 2839/2000). 

∆ιά ταύτα  
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∆έχεται την κρινόµενη προσφυγή. 

Εξαφανίζει την υπ’ αριθ. απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού 

Συµβουλίου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.∆.Ε.) ….. Αθηνών, 

σύµφωνα µε το αιτιολογικό. 

∆έχεται την αίτηση ακυρώσεως και ακυρώνει την  υπ’ αριθ. …………….. 

διαπιστωτική πράξη του προϊσταµένου της ….. ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης Αθηνών. 

∆ιατάσσει την απόδοση του παραβόλου. 

Επιβάλλει στο ∆ηµόσιο τη δικαστική δαπάνη του προσφεύγοντος εκ δρχ. 

…………….. (………..). 

 

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις …. Φεβρουαρίου 2001 

Ο Προεδρεύων Σύµβουλος Ο Γραµµατέας 

 

 

Και η απόφαση δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση στις ….. Απριλίου 

2001. 

Ο Πρόεδρος του ΣΤ΄ Τµήµατος  Ο Γραµµατέας του ΣΤ΄ Τµήµατος 

 

 

Αριθµός ……/2001   

 

 
6. ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ132 
 

Α. Κοινοτικό δίκαιο 
1. Άρθρα ΣυνθΕΚ 10, 39-42, 43-48,49-55,149, 150 

2. Οδηγίες 89/48,92/51 

 

Β. Εθνικό δίκαιο 
1. Άρθρο 16 Σ. 

2. Π.∆. 165/01 

 

                                                 
132 Βλέπε : Σκανδάµη, Χριστιανού, Κουσκούνα : Εφαρµογές ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκού 
∆ικαίου «Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών Παν/κής Εκπ/σης» Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 
2003. 
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Ο Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 «εφαρµογή του 

κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το 

άρθρο 65 του Ν. 1892/90 «για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες 

διατάξεις», και του άρθρου 4  του Ν. 1338/1983 «εφαρµογή του κοινοτικού 

δικαίου» (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 6, παράγραφος 4 του 

Ν.1440/1984 «Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και 

στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του 

Οργανισµού EURATOM» (Α΄ 70), 65 του Ν. 1892/1990 «για τον 

εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄101),  και 22 του Ν. 

2789/2000 «Προσαρµογή του Ελληνικού ∆ικαίου προς την Ο∆ΗΓΙΑ 

98/261/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19.5.1998 

σχετικά µε το αµετάκλητο του διακανονισµού στα συστήµατα πληρωµών και 

στα συστήµατα διακανονισµού χρηµατοπιστωτικών µέσων κ.α. διατάξεις» (Α 

21). 

2. Τη διάταξη του άρθρου 29 Α του νόµου 1558/1985 « Κυβέρνηση και 

κυβερνητικά όργανα», όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 

2081/1992 (Α΄ 154)  «Ρύθµιση του θεσµού των Επιµελητηρίων, τροποποίηση 

των διατάξεων του   Ν.1712/1987 για τον εκσυγχρονισµό των επαγγελµατικών 

οργανώσεων των εµπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελµατικών και άλλες 

διατάξεις» και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2α του 

Ν.2469/1997 (Α΄ 38) «Περιορισµός και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 

των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις». 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού ύψους 25.000.000 δρχ. περίπου για 

το τρέχον οικονοµικό έτος και 50.000.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα 

επόµενα οικονοµικά έτη. Η εν λόγω δαπάνη για µεν το τρέχον οικονοµικό έτος 

θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον 

προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (Ειδ. 

Φ.19-110 ΚΑΕ της Οµάδας 0200, Ειδ. Φ. 19-160 ΚΑΕ 0515), για δε τα 

επόµενα οικονοµικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο 

στον ανωτέρω προϋπολογισµό. 

4. Την αριθµ. 194/2000 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά 

από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας διοίκησης και 

Αποκέντρωσης, Εθνικής Άµυνας, Εξωτερικών, Εθνικής Οικονοµίας, 
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Οικονοµικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Ανάπτυξης, 

Περιβάλλοντος-Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, Γεωργίας, Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, ∆ικαιοσύνης, Πολιτισµού, 

Εµπορικής Ναυτιλίας, ∆ηµόσιας Τάξης, Μακεδονίας-Θράκης, Αιγαίου, 

Μεταφορών και Επικοινωνιών, και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, 

και την αριθµ. 341/2001 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικράτειας, µετά 

από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Εθνικής Παιδείας και 

θρησκευµάτων και Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζουµε: 

΄Αρθρο 1 

Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγµατος είναι η προσαρµογή της 

ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικά µε ένα γενικό σύστηµα 

αναγνώρισης των διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν 

επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών» (E.E.L. 19/24-1-

1989, σελ.16 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).  

 

Άρθρο 2 

Ορισµοί (άρθρο 1 της Οδηγίας 89/48) 

Κατά την έννοια του παρόντος ∆ιατάγµατος ως: 

1. ∆ίπλωµα νοείται οποιοδήποτε δίπλωµα ή άλλος τίτλος ή οποιοδήποτε 

σύνολο τέτοιων διπλωµάτων, πιστοποιητικών ή άλλων τίτλων που 

χορηγήθηκαν από αρµόδια αρχή κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης η 

οποία έχει οριστεί σύµφωνα µε τις νοµοθετικές κανονιστικές ή διοικητικές 

διατάξεις του εν λόγω κράτους µέλους, από το οποίο προκύπτει σωρευτικά 

ότι: 

α) ο κάτοχός του παρακολούθησε µε επιτυχία κύκλο σπουδών µετά τη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών ή ισοδύναµης 

διάρκειας µε ελαστική παρακολούθηση, σε πανεπιστήµιο ή ανώτατο 

εκπαιδευτικό ίδρυµα ή άλλο ίδρυµα του αυτού εκπαιδευτικού επιπέδου και ότι 

ολοκλήρωσε την επαγγελµατική εκπαίδευση που κατά περίπτωση απαιτείται 

επιπλέον του κύκλου σπουδών µετά τη δευτεροβάθµια και 

β) ότι ο κάτοχός του διαθέτει τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα για να 

αναλάβει ή να ασκήσει επάγγελµα που είναι νοµοθετικά ρυθµιζόµενο στο εν 

λόγω κράτος µέλος. 
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Η εκπαίδευση που πιστοποιείται από το δίπλωµα αυτό, θα πρέπει κατά 

το µεγαλύτερο µέρος της να έχει πραγµατοποιηθεί στην Κοινότητα ή ο 

κάτοχος αυτού θα πρέπει να έχει τριετή επαγγελµατική πείρα που βεβαιώνεται 

από το κράτος - µέλος το οποίο έχει αναγνωρίσει το δίπλωµα της 

χώρας µη-µέλους της Κοινότητας. 

Εξοµοιώνεται προς το ανωτέρω δίπλωµα, οποιοδήποτε δίπλωµα, 

πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος ή σύνολο τέτοιων διπλωµάτων, πιστοποιητικών ή 

άλλων τίτλων που έχει χορηγηθεί από αρµόδια αρχή κράτους µέλους, εφόσον 

πιστοποιεί εκπαίδευση που έχει πραγµατοποιηθεί εντός της Κοινότητας, 

αναγνωρίζεται από αρµόδια αρχή του εν λόγω κράτους µέλους ως ισότιµου 

επιπέδου και παρέχει τα ίδια δικαιώµατα πρόσβασης ή άσκησης ενός 

νοµοθετικά ρυθµιζόµενου επαγγέλµατος. 

2. Κράτος µέλος υποδοχής νοείται το κράτος µέλος στο οποίο ο υπήκοος 

κράτους µέλους ζητεί να ασκήσει ένα επάγγελµα το οποίο είναι νοµοθετικά 

ρυθµιζόµενο, ενώ δεν έχει αποκτήσει στο εν λόγω κράτος µέλος το δίπλωµα 

το οποίο διαθέτει ή δεν έχει ασκήσει στο εν λόγω κράτος µέλος για πρώτη 

φορά το περί ου ο λόγος επάγγελµα. 

3. Νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα νοείται η δραστηριότητα ή το σύνολο 

νοµοθετικά ρυθµιζόµενων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που αποτελούν το 

επάγγελµα αυτό σε ένα κράτος µέλος 

4. Νοµοθετικά ρυθµιζόµενη επαγγελµατική δραστηριότητα νοείται η 

επαγγελµατική δραστηριότητα για την πρόσβαση στην οποία ή για την άσκηση 

της ή έναν από τους τρόπους ασκήσεως της σε ένα κράτος µέλος απαιτείται 

αµέσως ή εµµέσως, βάσει διατάξεων, η κατοχή διπλώµατος. Τρόπους 

ασκήσεως µιας νοµοθετικά ρυθµιζόµενης επαγγελµατικής δραστηριότητας 

συνιστούν ιδίως: 

α) η άσκηση δραστηριότητας υπό επαγγελµατικό τίτλο, εφόσον η χρήση αυτού 

του τίτλου επιτρέπεται µόνον στους κατόχους διπλώµατος που καθορίζεται 

από τις διατάξεις του κράτους µέλους. 

β) η άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας στον τοµέα της υγείας, εφόσον 

για την επ' αµοιβή άσκηση αυτής της δραστηριότητας, ή / και την επιστροφή 

των ιατρικών δαπανών, απαιτείται σύµφωνα µε το εθνικό σύστηµα κοινωνικής 

ασφάλισης η κατοχή διπλώµατος. 

Εξοµοιώνεται προς νοµοθετικά ρυθµιζόµενη επαγγελµατική 

δραστηριότητα, η επαγγελµατική δραστηριότητα των µελών επαγγελµατικής 
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ένωσης ή οργάνωσης κύριος στόχος των οποίων είναι η προαγωγή και η 

διατήρηση της στάθµης του επαγγέλµατος σε υψηλά επίπεδα και οι οποίες 

για την επίτευξη αυτού του στόχου τυγχάνουν αναγνωρίσεως υπό ειδική 

µορφή σε κράτος µέλος και: 

α) χορηγούν στα µέλη τους δίπλωµα 

β) υποβάλλουν τα µέλη τους σε επαγγελµατικούς κανόνες τους οποίους 

θεσπίζουν οι ίδιες και 

γ) παρέχουν σ' αυτά το δικαίωµα να κάνουν χρήση τίτλου ή συντοµογραφίας ή 

ιδιότητας που αντιστοιχεί προς το δίπλωµα αυτό. 

Στο παράρτηµα του άρθρου 9 του παρόντος διατάγµατος 

περιλαµβάνεται ενδεικτικός κατάλογος των ενώσεων ή οργανώσεων που 

πληρούν τους όρους της παρούσας παραγράφου. Όταν Κράτος µέλος 

αναγνωρίζει µια ένωση ή οργάνωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα 

παράγραφο ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή η οποία δηµοσιεύει την 

πληροφορία αυτή στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

5. Επαγγελµατική πείρα νοείται η νόµιµη και πραγµατική άσκηση του σχετικού 

επαγγέλµατος σε ένα κράτος µέλος. 

6. Πρακτική άσκηση προσαρµογής νοείται η άσκηση νοµοθετικά ρυθµιζόµενου 

επαγγέλµατος που πραγµατοποιείται στην Ελλάδα υπό την ευθύνη 

αναγνωρισµένου επαγγελµατία και συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από 

συµπληρωµατική εκπαίδευση. Η πρακτική άσκηση προσαρµογής υπόκειται 

σε αξιολόγηση. 

7. ∆οκιµασία επάρκειας νοείται ο έλεγχος που αφορά αποκλειστικά τις 

επαγγελµατικές γνώσεις του αιτούντος, µε σκοπό να εκτιµηθεί η ικανότητα του 

να ασκήσει νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα στην Ελλάδα, συνεκτιµωµένου 

και του γεγονότος ότι ο αιτών είναι αναγνωρισµένος επαγγελµατίας στο 

κράτος µέλος καταγωγής ή προέλευσής του. 

Για τη διενέργεια της δοκιµασίας επάρκειας, το Συµβούλιο του άρθρου 

10 του παρόντος ∆ιατάγµατος, µε βάση τη σύγκριση της εκπαίδευσης του 

αιτούντος µε την εκπαίδευση που απαιτείται στην Ελλάδα, καταρτίζει 

κατάλογο των τοµέων γνώσεων, οι οποίοι δεν καλύπτονται από το δίπλωµα ή 

τους τίτλους που επικαλείται ο αιτών. Από τους ανωτέρω τοµείς επιλέγονται για 

τη δοκιµασία εκείνοι, των οποίων η γνώση αποτελεί βασική προϋπόθεση για 

την άσκηση του επαγγέλµατος στην Ελλάδα. Η δοκιµασία αυτή µπορεί να 
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καλύπτει και τη γνώση των κανόνων δεοντολογίας που ισχύουν στην Ελλάδα 

για το επάγγελµα. 

Άρθρο 104 του Συντάγµατος 1975/1986/2001 

1. Κανένας από τους υπαλλήλους που αναφέρονται στο προηγούµενο 

άρθρο δεν µπορεί να διοριστεί σε άλλη θέση δηµόσιας υπηρεσίας ή 

οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νοµικού προσώπου 

δηµοσίου δικαίου ή δηµόσιας επιχείρησης ή οργανισµού κοινής 

ωφέλειας. Κατ’ εξαίρεση µπορεί να επιτραπεί µε ειδικό νόµο ο 

διορισµός και σε δεύτερη θέση, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της 

επόµενης παραγράφου. 

2. Οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές των υπαλλήλων του 

προηγούµενου άρθρου δεν µπορεί να είναι κατά µήνα ανώτερες από 

το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης. 

3. ∆εν απαιτείται προηγούµενη άδεια για να εισαχθούν σε δίκη δηµόσιοι 

υπάλληλοι, καθώς και υπάλληλοι οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή 

άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. 
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στη δηµόσια εκπαίδευση µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου». 

42.5. Ν.1800/18-8-1988 «Συνταξιοδοτικά θέµατα των ιδιωτικών 

εκπαιδευτικών που µονιµοποιούνται στο δηµόσιο µε τις διατάξεις του 

Ν. 1600/1986». 

42.6. Ν. 2009/ 14-2-1992 «Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις». 

42.7. Ν. 2327/31-7-1995 «Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας, ρύθµιση θεµάτων 

έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπ/κών και άλλες διατάξεις». 

42.8. Ν. 2413/17-6-1996 «Η Ελληνική Παιδεία στο Εξωτερικό, η 

διαπολιτισµική εκπ/ση και άλλες διατάξεις». 

42.9. Ν. 2517/11-8-1997 «Εκλογή ∆ιδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις». 

42.10.Ν. 2525/23-9-1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του 

στην Τριτοβάθµια Εκπ/ση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου  και 

άλλες διατάξεις». 

42.11.Ν. 2690/09-3-1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και 

άλλες διατάξεις». 
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42.12.Ν. 2721/3-6-1999 «Τροποποίηση και αντικατάσταση των Ν. 

1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α΄) και 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α΄), του Ποινικού 

Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, του Κώδικα Πολιτικής 

∆ικονοµίας και άλλες διατάξεις». 

42.13.Ν. 2817/14-3-2000 «Εκπ/ση των ατόµων µε ειδικές Εκπ/κές ανάγκες 

και άλλες διατάξεις». 

42.14.Ν. 2839/12-9-2000 «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπ. Εσωτερικών, 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις». 

42.15.Ν. 2986/13-2-2002 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της 

Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπ/σης, αξιολόγηση του εκπ/κού έργου και των 

Εκπ/κών, επιµόρφωση των Εκπ/κών και άλλες διατάξεις». 

42.16.Ν. 3027/28-6-2002 «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών 

Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

42.17.Ν. 3075/5-12-2002 «Τροποποίηση και συµπλήρωση της 

συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου και άλλες διατάξεις». 

42.18.Ν. 3149/10.06.2003 « Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, ∆ηµόσιες 

Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις». 

42.19.Ν. 3194/28-11-2003 «Ρύθµιση εκπαιδευτικών θεµάτων και άλλες 

διατάξεις». 

42.20.Ν. 3205/23-12-2003 «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και 

υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ … και άλλες διατάξεις». 

42.21.Ν. 3260/6-8-2004 «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και 

θεµάτων δηµόσιας διοίκησης». 

42.22.Ν. 3255/22-7-2004 «Ρυθµίσεις θεµάτων όλων των εκπαιδευτικών 

βαθµίδων». 

42.23.Ν. 3432/3-2-2006 «∆οµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής 

Εκπαίδευσης».  

42.24.Ν. 3467/21-6-2006 «Επιλογή στελεχών Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπ/σης,  

ρύθµιση θεµάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

42.25.Ν. 3528/9-2-2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων  

Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ∆∆». 

42.26.Ν. 3577/8-6-2007 «∆ηµιουργία φορέα ∆ιαχείρισης Ολοκληρωµένου 

Προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις». 

43. Προεδρικά ∆ιατάγµατα 
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43.1. Π.∆. 429/2-11-87 «Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης 

εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης». 

43.2. Π.∆. 50/8-3-96 «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις Εκπ/κών Π/θµιας και 

∆/θµιας Εκπ/σης». 

43.3. Π.∆. 100/22-5-97 «Τροποποίηση του Π.∆. 50/96 (ΦΕΚ 45 Α΄) – 

µεταθέσεις και τοποθετήσεις των Εκπ/κών της ∆ηµόσιας Π/θµιας και 

∆/θµιας Εκπ/σης». 

43.4. Π.∆. 200/13-7-1998 «Οργάνωση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων». 

43.5. Π.∆. 201/13-7-1998 «Οργάνωση και λειτουργία των ∆ηµοτικών 

Σχολείων». 

43.6. Π.∆. 25/7-2-2002 «Προσδιορισµός των προσόντων και κριτηρίων 

επιλογής των στελεχών της Π/θµιας και ∆/θµιας  Εκπ/σης και 

τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής αυτών». 

43.7. Π.∆. 1/3-1-2003 «Σύνθεση,   συγκρότηση  και λειτουργία των 

Υπηρεσιακών Συµβουλίων Π/θµιας και Β/θµιας  Εκπ/σης και Ειδικής 

Αγωγής, αρµοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία 

εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των 

συµβουλίων αυτών». 

43.8. Π.∆. 127/12-5-2003 «Συγκρότηση, οργάνωση, λειτουργία, διοικητική 

υποστήριξη και έδρα του Εθνικού συµβουλίου Παιδείας». 

43.9. Π.∆. 182/26-8-2004 «Αναπροσδιορισµός των αρµοδιοτήτων του 

Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου  ∆ιοικητικού Προσωπικού 

(ΚΥΣ∆ΙΠ), των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων 

Προσωπικού (ΠΥΣ∆ΙΠ) και του τρόπου λειτουργίας αυτών…». 

43.10.Π.∆. 47/2-3-2006 «Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης 

εκπ/κού προσωπικού Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπ/σης». 

44. Υπουργικές Αποφάσεις 

44.1. Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/∆1/16-10-2002 «Καθορισµός των 

ειδικότερων καθηκόντων και αρµοδιοτήτων των προϊσταµένων των 

περιφερειακών υπηρεσιών Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπ/σης, των 

διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών µονάδων και ΣΕΚ και 

των συλλόγων διδασκόντων». 

44.2. Υ.Α. Αρ.35357/∆2/17-4-2003 «Ρύθµιση θεµάτων πρόσληψης 

προσωρινών αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών για τις 
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ανάγκες λειτουργίας των δηµοσίων σχολείων πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης». 

 

 
 


