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 ΠΡΟ:  1.   Περιφερειακζσ Διευθφνςεισ 
                   Εκπαίδευςησ 
                   όλησ τησ χώρασ  
               2. Διευθφνςεισ Πρωτοβάθμιασ  
                   Εκπαίδευςησ 
                   όλησ τησ χώρασ  
               3. Διευθφνςεισ    

Δευτεροβάθμιασ  
                   Εκπαίδευςησ 
                   όλησ τησ χώρασ  
 

 

ΘΕΜΑ: « Υποβολή ερωτημάτων »  

 Δλόςεη ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο δηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζαο ππελζπκίδνπκε 

ην αξηζκ. Φ.350/75//89384/Δ3/5-6-2015 έγγξαθό καο, πεξί ηεξαξρηθήο ππνβνιήο 

εξσηεκάησλ ζην νπνίν κεηαμύ άιισλ πξνβιέπεηαη όηη: 

 Τα ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλήθνπλ ζηελ 
αξκνδηόηεηα ησλ Γηεπζύλζεσλ Δθπαίδεπζεο ή ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Γηεπζύλζεσλ 
Δθπαίδεπζεο, θαηά πεξίπησζε. 

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

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

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

 Oη Γηεπζπληέο ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί, απεπζύλνληαη ζηελ νηθεία 
Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο, ε νπνία, ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη δηεπθξίληζε, 
απεπζύλεηαη ζηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 
Δθπαίδεπζεο, ή, εθόζνλ θξηζεί αλαγθαίν, ζηελ Κεληξηθή Υπεξεζία ηνπ 
Υπνπξγείνπ.  
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Σπλεπώο ε Υπεξεζία καο ζα απαληά ζε εξσηήκαηα ηα νπνία ππνβάιινληαη κέζσ 
ησλ Γηεπζύλζεσλ Δθπαίδεπζεο ή κέζσ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Γηεπζύλζεσλ Δθπαίδεπζεο κε 
ηελ πξνϋπόζεζε όηη ππάξρεη αζάθεηα ή αλππαξμία δηαηάμεσλ θαη δελ έρνπλ δνζεί ζρεηηθέο 
νδεγίεο ή δηεπθξηλίζεηο από ηηο Υπεξεζίεο καο. Οη Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα 
ζπγθεληξώλνπλ εξσηήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ, λα ηα απαληνύλ, θαη όηαλ θξίλνπλ όηη ππάξρεη 
αζάθεηα ή αλππαξμία δηαηάμεσλ θαη δελ έρνπλ δνζεί ζρεηηθέο νδεγίεο ή δηεπθξηλίζεηο λα ηα 
νκαδνπνηνύλ θαη λα απεπζύλνληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ηνπ 
Υπνπξγείνπ, πξνθεηκέλνπ εθόζνλ θξηζεί αλαγθαίν λα εθδνζεί ζρεηηθή εγθύθιηνο. 

 

 

 

 

            Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

               

             ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ 

 
 
 
Εσωτερική Διανομή 
Απηνηειέο Τκήκα Σηειερώλ Δθπαίδεπζεο 
Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

 

 


