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Τη Βουλή των Ελλήνων 

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού 

Ελέγχου  

-Τμήμα Aναφορών 

 

KOIN: 1.Yπουργεία 
-Eσωτερικών 
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(γραφείο κ. Υπουργών με 
ηλεκτρονική διαβίβαση  
μέσω της Βουλής) 
2.Βουλευτή                                                                                               
-κ.Nότη Μηταράκη 
(δια της Βουλής των Ελλήνων) 

  

 
ΘΕΜΑ : «Απάντηση σε Αναφορά» 

  ΣΧΕΤ.:  ΄Εγγραφό σας: ΠΑB 674/12-3-2018 
 
         Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και σε επιστολή του αντιπεριφερειάρχη Χίου, 
την οποία κατέθεσε ως αναφορά ο Βουλευτής κ Νότης Μηταράκης σχετικά με το προσωπικό 
γενικών καθηκόντων στα σχολεία της Χίου και κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, σας κάνουμε 
γνωστά τα ακόλουθα: 

Στις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 19 του Ν. 1566/85 (Α΄ 167), όπως ισχύουν 
ορίζεται ότι: 
«6.Σε κάθε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μαθητές πάνω από 200 λειτουργεί 
γραμματεία, στην οποία τοποθετείται ένας διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΑΤ, ΑΡ ή ΜΕ. Στη 
γραμματεία των λυκείων που έχουν περισσότερους από 500 μαθητές τοποθετείται και δεύτερος 
γραμματέας, καθώς και τρίτος, αν έχουν περισσότερους από 800 μαθητές. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών 
μπορεί να οριστεί ότι σε κάθε 12θέσιο και πάνω δημοτικό σχολείο τοποθετείται διοικητικός 
υπάλληλος ως γραμματέας αυτού. 
7. Σε κάθε λύκειο ή γυμνάσιο ή τεχνική - επαγγελματική σχολή, με μαθητές πάνω από 200 καθώς 
και σε κάθε δεκαθέσιο και πάνω δημοτικό σχολείο, τοποθετείται ένας κλητήρας επιστάτης φύλακας 
– νυκτοφύλακας». 
       Από τα διαλαμβανόμενα στον  ως άνω νόμο προσδιορίζεται σαφώς το νομοθετικό πλαίσιο 
εντός του οποίου δύναται να λειτουργήσει η γραμματειακή υποστήριξη μιας σχολικής μονάδας. Στην 
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περίπτωση που στην επίμαχη σχολική μονάδα φοιτούν άνω των διακοσίων μαθητών, δύναται να 
υπηρετεί ένας υπάλληλος σε θέση γραμματειακής υποστήριξης και ένας επιστάτης. 
     Εν τούτοις και εν όψει του νέου Οργανισμού ΥΠΠΕΘ (ΠΔ 18/18-Α΄ 31), διοικητικά,                               
η υπηρεσία υπαλλήλων σε σχολικές μονάδες δεν αντιστοιχεί στην κάλυψη κάποιας κενής οργανικής 
θέσης, δεν δύναται δηλαδή να υπάρξει διορισμός απευθείας στη γραμματειακή υποστήριξη ενός 
σχολείου, παρά μόνο σε οργανική θέση στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.  
     Επιπλέον, στις διατάξεις της παρ. 6α του άρθρου 20 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι:  
«Οι τοποθετήσεις των υπαλλήλων γίνονται κατά νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα με απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.), και η περαιτέρω τοποθέτησή τους 
σε συγκεκριμένες θέσεις του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του οικείου 
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού 
Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.). 
Για τις ως άνω τοποθετήσεις λαμβάνεται μέριμνα για σύμμετρη στελέχωση όλων των Υπηρεσιών 
και σχολικών μονάδων». 
      Κατά συνέπεια, ο Υπουργός Παιδείας δύναται να τοποθετήσει έναν υπάλληλο στις 
Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε επίπεδο νομού και                
η οριστική τοποθέτηση του υπαλλήλου σε υπηρεσία, γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού 
Διευθυντή Εκπαίδευσης κατόπιν γνώμης του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου Διοικητικού 
Προσωπικού. Ως εκ τούτου μέριμνα και αρμοδιότητα του Υπουργού Παιδείας αποτελεί                            
η στελέχωση των περιφερειακών υπηρεσιών σε επίπεδο νομού και από εκεί και ύστερα                                
ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, ως όργανο εγγύτερο σε αυτές τις υπηρεσίες, τοποθετεί 
οριστικά τους υπαλλήλους λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες σε προσωπικό.  
     Κατά τα λοιπά, αρμόδια να απαντήσουν είναι τα Υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στα οποία διαβιβάζουμε το παρόν και την 
Aναφορά, ηλεκτρονικά μέσω της Βουλής. 
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    Περ/κών Δ/νσεων Εκπ/σης & Δ/νσεων 
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