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Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 63/1981 ΦΕΚ 22Α 

Περί αρτειοθεηήζεως εγγράθων ηων περιθερειακών σπηρεζιών ηοσ 
Τποσργείοσ Δθνικής Παιδείας και Θρηζκεσμάηων 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

Έρνληαο ππφςε :  

1. Σηο δηαηάμεηο : α) Σεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.Γ 3983/1959 "πεξί κέηξσλ ηηλψλ 
πξνο βειηίσζηλ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ", β) Σεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ 770/1975 "πεξί δηαξζξψζεσο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνεδξίαο 

Κπβεξλήζεσο θαη Οξγαληζκνχ Τπεξεζηψλ ηηλσλ απηνχ". 

2. Σελ ππ` άξ. 11/19.8.1980 γλσκνδφηεζε ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθψλ Μειεηψλ θαη 
Δπηκνξθψζεσο. 

3. Σελ. ππ` άξ. 1182/1980 γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, πξνηάζεη 
ησλ Τπνπξγψλ Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 
απνθαζίδνκε :  

Άρθρο 1 

Έκηαζη εθαρμογής  

1. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο 
ζρνιηθέο κνλάδεο Γεληθήο, Δπαγγεικαηηθήο θαη Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαηδεχζεσο, ζηηο 

Δθπαηδεπηηθέο Πεξηθέξεηεο θαη ζηηο Αλψηεξεο Δθπαηδεπηηθέο Πεξηθέξεηεο Γεληθήο θαη 
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαηδεχζεσο, ζηηο ρνιέο Δθπαηδεχζεσο θαη Δπηκνξθψζεσο Γηδαθηηθνχ 
Πξνζσπηθνχ θαη ζηηο Τπεξεζίεο Λατθήο Δπηκνξθψζεσο:  

2. ηνπο θαθέινπο ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο αξρεηνζεηνχληαη φια ηα 
έγγξαθα θαη ινηπά ζηνηρεία, πνχ ζρεηίδνληαη κε ηα επί κέξνπο ζέκαηα ηνπ θάζε 

θαθέινπ, κεηά ηελ πεξαίσζε ηεο ππνζέζεσο ζηελ φπνία αλαθέξνληαη θαη ηνλ 
ραξαθηεξηζκφ ηνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο ππάιιεινπο γηα ην ρξφλν δηαηεξήζεψο ηνπο, 
ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ησλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ πεξί 

εθθαζαξίζεσο ησλ Αξρείσλ.  

Άρθρο 2 

Γενικοί Φάκελοι  

Φ.1 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ  

Φ.1.1. Νφκνη, Γηαηάγκαηα θαη Απνθάζεηο θαλνληζηηθέο, εξκελεπηηθέο θαη ινηπέο βαζηθέο 
εγθχθιηνη Γηαηαγέο ζε ζέκαηα `Δθπαηδεχζεσο.  

Φ.1.2 Απνθάζεηο - γλσκνδνηήζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, Ννκηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνχ Κξάηνπο, ΑΓΤ, `Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, `Αλσηάηνπ εηδηθνχ 
Γηθαζηεξίνπ, Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ.  

Φ.2 ΙΓΡΤΗ - ΟΡΓΑΝΧΗ - ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  

Φ.2.1 Ίδξπζε, έδξα, φξηα, κεηαβνιέο, εζσηεξηθή νξγάλσζε - δηάξζξσζε, αξκνδηφηεηεο, 
εθζέζεηο ιεηηνπξγίαο, εηδηθέο εθζέζεηο πξνηάζεηο.  

Φ.2.2 Δπηρνξεγήζεηο, ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, πάζεο θχζεσο παξαζηαηηθά ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ, κηζζψζεηο θαη δαπάλεο απηψλ.  

Φ.3 ΚΣΙΡΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ  
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Φ.3.1 Δπηινγή νηθνπέδσλ - νηθεκάησλ, αγνξά ή απαιινηξίσζή ηνπο, επηηξνπέο θξίζεσο 

θαηαιιειφηεηαο, ηίηινη θπξηφηεηαο, κειέηεο - ζρέδηα αλεγέξζεσο, εθζέζεηο επηηξνπψλ 
θαηαιιειφηεηαο, πξαθηηθά παξαιαβήο, ζρεηηθή αιιεινγξαθία, δαπάλεο.  

Φ.3.2 Καλνληζκφο επηζθεπήο θαη ζπληεξήζεσο δηδαθηεξίνπ, ζέκαηα ζρεηηθά κε εξγαζίεο 

επηζθεπήο - ζπληεξήζεσο επεθηάζεσο δηδαθηεξίσλ, επηθνηλσλία κε Ννκαξρηαθφ Σακείν 
θαη Ο..Κ. παξαζηαηηθά δαπαλψλ.  

Φ.4 ΔΞΟΠΛΙΜΟ  

Φ.4.1. Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο Γξαθείνπ.  

Φ.4.2 .Δπνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο, εμνπιηζκφο εξγαζηεξίσλ.  

Φ.4.3 Αζιεηηθφ πιηθφ.  

Φ.5 ΒΙΒΛΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ  

Φ.5.1 ΟΔΓΒ, δηδαθηηθά θαη ζρνιηθά βηβιία, ζρνιηθέο θαη καζεηηθέο βηβιηνζήθεο δηαλνκή 
βηβιίσλ, ειεπζέξα βνεζήκαηα, πίvαθεο εγθεθξηκέλσλ βηβιίσλ.  

Φ.5.2 Πεξηνδηθά, δεκνζηεχκαηα εθεκεξίδσλ.  

Φ.6 ΥΟΛΙΚΗ ΔΦΟΡΔΙΑ - ΥΟΛΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ  

ρεηηθή λνκνζεζία. χζηαζε δηνξηζκφο κειψλ - γξακκαηέα, δηαηάμεηο ιεηηνπξγίαο - 
δηαρεηξίζεσο, πξνυπνινγηζκφο - απνινγηζκφο - έιεγρνο δηαρεηξίζεσο, αληίγξαθα 
πξάμεσλ, πξσηφθνιια παξαδφζεσο - παξαιαβήο, εθζέζεηο ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Κπιηθεία ρνιείσλ.  

Φ.7 ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

Απνγξαθηθά δειηία θαη ζηαηηζηηθνί πίλαθεο ΤΠ.Δ.Π.Θ., δειηία θηλήζεσο πξνζσπηθνχ, 

δειηία θαη πίλαθεο ΔΤΔ, ηξηκεληαία ζηνηρεία απαζρνιήζεσο `Τπνπξγείνπ πληνληζκνχ, 
εηδηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηδησηηθήο εθπαηδεχζεσο, πάζεο θχζεσο ινηπά ζηαηηζηηθά θαη 
απνγξαθηθά δειηία θαη πίλαθεο, ζπλαθήο αιιεινγξαθία.  

Φ.8 ΘΔΜΑΣΑ ΟΡΓΑΝΧΔΧ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΧΝ  

Φ.8 1 Δηδηθή αληηγξαθεηνθξαηηθή λνκνζεζία, Γηαηάγκαηα θαη Δγθχθιηνη ζε ζέκαηα 
Οξγαλψζεσο, πξνηάζεηο θαη κειέηεο γηα ηε βειηίσζε ηνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ.  

Φ.8.2 `Οξγάλσζε αξρείνπ, ΚΑΓΤ, ζχληαμε ησλ έγγξάθσλ, ηππνπνίεζε - αλαπαξαγσγή 
ηνπο, εγθχθιηνη ζρεηηθέο κε ηελ θαζηέξσζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζηε Γεκφζηα Γη-

νίθεζε. Θέκαηα κηθξνθσηνγξαθήζεσο.  

Φ.8.3 Ννκνζεζία ζρεηηθή κε ηελ εθθαζάξηζε ηνχ αξρείνπ, επηηξνπέο, πξαθηηθά - 
θαηαζηάζεηο εθθαζαξίζεσο αξρείνπ θαη ζρεηηθή αιιεινγξαθία.  

Φ.9 ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΑ  

Πάζεο θχζεσο εκπηζηεπηηθή αιιεινγξαθία. Θέκαηα Π ΔΑ.  

Φ.10 ΤΣΑΗ - ΛΤΗ ΤΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΥΔΔΧ  

Φ.10.1 Πξνυπνζέζεηο δηνξηζκνχ, ππνβιεηέα δηθαηνινγεηηθά, πίλαθεο δηνξηζηέσλ, 
δηνξηζκφο, αλάιεςε ππεξεζίαο, νξθσκνζία, πξνζσξηλή, νξηζηηθή ηνπνζέηεζε, 

κνληκνπνίεζε αλαδηνξηζκφο, παξαίηεζε, αλάθιεζε παξαηηήζεσο, απνδνρή παξαηηήζεσο, 
απφιπζε.  
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Φ.10.2 Βεβαηψζεηο, πηζηνπνηεηηθά ππεξεζηαθήο θαηαζηάζεσο γεληθά ηνχ εθπαηδεπηηθνχ 

θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

Φ.11 ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΤΠΗΡΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΔΧ  

Φ.11.1 Πξναγσγέο, πίλαθεο πξναθηέσλ, κεηαηάμεηο, εληάμεηο, δηαβαζκίζεηο, 

πξνυπεξεζία, επεηεξίδα, πξάμεηο ρνξεγήζεσο επηδνκάησλ.  

Φ.11.2 Μεηαζέζεηο πάζεο θχζεσο, πίλαθεο κεηαηηζεκέλσλ, απνζπάζεηο, εηδηθέο 
κεηαθηλήζεηο - κεηαζέζεηο - απνζπάζεηο.  

Φ.12 ΑΓΔΙΔ - ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ  

Φ.12.1 Άδεηεο θαλνληθέο, εθπαηδεπηηθέο αλαξξσηηθέο άλεπ απνδνρψλ, θπήζεσο, ηνθεηνχ, 
κεηαθνξά άδεηψλ.  

Φ.12.2 Παξαπνκπέο ζηελ πγεηνλνκηθή επηηξνπή, πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, βηβιηάξηα 
αζζέλεηαο.  

Φ.13 ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΑ - ΠΟΙΝΔ - ΑΜΟΙΒΔ  

Φ.13.1 Πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνη, θαηαγγειία, έγεξζε πεηζαξρηθήο αγσγήο, θιήζε ζε 
απνινγία, πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα, πεηζαξρηθέο πνηλέο, εθηέιεζε πνηλψλ, παξαγξαθή 

πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο, δηαγξαθή πεηζαξρηθήο πνηλήο, δηαζεζηκφηεηα, αξγία πκβνχινπ 
`Δπηθξαηείαο.  

Φ.13.2 Ηζηθέο-πιηθέο ακνηβέο.  

Φ.14 ΜΙΘΟΓΟΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

Φ.14.1 Δθθαζαξηζηέο, κηζζφο, δψξα, θχιια ελάξμεσο-δηαθνπήο κηζζνδνζίαο, 
θαηαζηάζεηο απνδνρψλ, πεξηθνπέο απνδνρψλ, θνξνινγηθέο βεβαηψζεηο.  

Φ.14.2 Δηδηθέο ακνηβέο ζπκβνπιίσλ, επηηξνπψλ, νκάδσλ εξγαζίαο, ζπvεξγείσv: Έμνδα 
κεηαζέζεσο, απνζπάζεσο, κεηαθηλήζεσο, ηνθεηνχ, θεδείαο, λνζήιεηα. Δμαγνξά πξνυ-
πεξεζίαο αζθαιηζηηθά Tακεiα ΙΚΑ.  

Φ.14.3 `Απφθαζε, θαηαζηάζεηο, ππεχζπλεο δειψζεηο, ζρεηηθή αιιεινγξαθία γηα ηηο 
ππεξσξίεο.  

Φ.15 ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ - ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

Γηδαζθαιεία ΓΔ θαη ΜΔ, ΔΛΓΔ θαη ΔΛΜΔ, ΔΛΔΣΔ, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα ζπλέδξηα, 
`Δπηκφξθσζε, κεηεθπαίδεπζε εζσηεξηθνχ-εμσηεξηθνχ, ππνηξνθίεο, κνξθσηηθέο 
αληαιιαγέο, πίλαθεο κεηεθπαηδεπκέλσλ.  

Φ.16 ΘΔΜΑΣΑ ΜΗ ΜΟΝΙΜΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ  

Φ.16.1 Αηηήζεηο, δηθαηνινγεηηθά, δηνξηζκφο, νξθσκνζία, ηνπνζέηεζε, πηζηψζεηο, 
κηζζνδνζία, απφιπζε πξνζζέησλ-αλαπιεξσηψλ, ρεηηθή Ννκνζεζία.  

Φ.16.2 Πξφζιεςε, αλάζεζε δηδαζθαιίαο ζε σξνκίζζηνπο, ακνηβή ηνπο  

Φ.16.3 Δηδηθή λνκνζεζία, δηαδηθαζία πξνζιήςεσο, δηθαηνινγεηηθά αηηνχλησλ, απφιπζε, 

κηζζνδνζία ππαιιήισλ κε ζχκβαζε Ιδησηηθνχ δηθαίνπ.  

Φ.17 ΙΓΙΧΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

Φ.17.1 Πάζεο θχζεσο ζέκαηα νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο Ιδησηηθψλ ρνιείσλ 

Φξνληηζηεξίσλ.  

Φ.17.2 Πάζεο θχζεσο ζέκαηα πξνζσπηθνχ `Ιδησηηθήο εθπαηδεχζεσο.  
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Φ.17.3 Πάζεο θχζεσο καζεηηθά ζέκαηα.  

Φ.Ι8 ΤΠΗΡΔΙΑΚΔ ΔΚΘΔΔΙ  

χληαμε, δηαγξαθή, ηξνπνπνίεζε ππεξεζηαθήο εθζέζεσο.  

Αληίγξαθα ππεξεζηαθψλ εθζέζεσλ.  

Φ.19 ΔΓΓΡΑΦΔ - ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΔ  

Φ.19.1 Δγγξαθέο - θαηαηάμεηο  

Φ.19.2 Μεηεγγξαθέο.  

Φ.Ι9.3 Δπαλεγγξαθέο.  

Φ.20 ΦΟΙΣΗΗ  

Φ.20.1 Κχθινη, έηε ζπνπδψλ, εμάκελα, βαζκνί, έιεγρνη πξνφδνπ γξαπηψλ, επηδφζεσο, 

πνηλέο απνπζίεο, δειηία αηνκηθφηεηαο, θνηηήζεσο.  

Φ.20.2 `Τπνηξνθίεο, αξηζηεία, βξαβεία, έπαηλνη, καζεηηθή πξφλνηα, εηζηηήξηα.  

Φ.20.3 Διιελφπαηδεο εμσηεξηθνχ, αιινδαπνί ζπνπδαζηέο, καζεηέο.  

Φ.21 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ  

Φ.21.1 Έθδνζε ηίηισλ.  

Φ.21.2 Αλεπίδνηνη ηίηινη ζπνπδψλ.  

Φ.21.3 `Ιζνηηκία ηίηισλ ζπνπδψλ.  

Φ.22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ - ΜΔΘΟΓΟΙ - ΤΛΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ  

Φ.22.1 `Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα.  

Φ.22.2 Μέζνδνη θαη νδεγίεο ηξφπνπ δηδαζθαιίαο, ζρεηηθέο εγθχθιηνη θαη θαηεπζχλζεηο.  

Φ.22.3 Γηδαθηέα, δηδαρζείζα χιε, ζρεηηθή αιιεινγξαθία.  

Φ.23 ΔΞΧΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΔΚΓΗΛΧΔΙ - ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  

Δνξηέο, νκηιίεο, εθδξνκέο, πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, εθθιεζηαζκφο, θαηερεηηθά, 
πξνζθνπηζκφο, καζεηηθέο θνηλφηεηεο, έξαλνη, εξπζξφο ζηαπξφο, Διιεληθή παξάδνζε, πα-

ξαζηάζεηο, επηζθέςεηο, δηαγσληζκνί εμσζρνιηθψλ νξγαλψζεσλ, δηεζλψλ νξγαληζκψλ, 
ζρνιηθνί ζπλεηαηξηζκνί.  

Φ.24 ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ  

Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εθδειψζεηο, δεκνηηθά, εζληθά ζρνιηθά Γπκλαζηήξηα, θιεηζηέο 
αίζνπζεο γπκλαζηηθήο, Κνιπκβεηήξηα, ρηνλνδξνκίεο, λαπηηθά αζιήκαηα, παξειάζεηο, 
ζεκαία, παξαζηάζεηο, αγψλεο, εμσζρνιηθφο αζιεηηζκφο, πεξηθεξεηαθνί, παλειιήληνη 

καζεηηθνί αγψλεο.  

Φ.25 ΥΟΛΙΚΗ ΤΓΙΔΙΝΗ  

Τγεηνλνκηθή εμέηαζε, πεξίζαιςε καζεηψλ, εκβνιηαζκνί, απνιπκάλζεηο, ρψξνη πγηεηλήο, 

θαζαξηφηεηα θπιηθείσλ, ζρνιίαηξνη.  

Φ.26 ΔΞΔΣΑΔΙ - ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

Φ.26.1 Παλειιήληεο εμεηάζεηο Β` θαη Γ` Λπθείνπ.  

Φ.26.2 `Δμεηάζεηο πάζεο θχζεσο, έθδνζε απνηειεζκάησλ, βειηίσζε βαζκνινγίαο, 
απαιιαγή απφ εμεηάζεηο.  
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Φ.27 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΧΝ  

Θέκαηα ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ θαη παξαζηαηηθά δαπαλψλ κεηαθνξάο.  

Φ.28 ΛΑΙΚΗ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ  

Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ιατθήο επηκνξθψζεσο θαη λπρηεξηλψλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ, 

δηνξηζκνί, εθζέζεηο, απνδεκηψζεηο.  

Φ.29 ΚΑΣΑΚΗΝΧΔΙ  

Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία, πξνυπνινγηζκνί, απνινγηζκνί καζεηηθέο εζηίεο, ζχζηαζε 

Δπηηξνπψλ Μαζεηηθψλ πζζηηίσλ θαη Δμνρψλ (ΔΜ), Απνζηφιε Δθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ 
ζηηο καζεηηθέο θαηαζθελψζεηο, ζρεηηθή αιιεινγξαθία.  

Φ.30 ΤΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ  

πγθξφηεζε, αξκνδηφηεηεο θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ 
(ζπκβνπιίσλ, επηηξνπψλ, νκάδσλ εξγαζίαο, ζπλεξγείσλ). Αληίγξαθα πξαθηηθψλ.  

Φ.31 ΓΙΑΦΟΡΑ  

Φ.31.1 Δηδηθή λνκνζεζία πεξί ζπλδηθαιηζκνχ, χιινγνη γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ, 
Οξγαλψζεηο, αηξεηνί, απεξγία, ζρεηηθή αιιεινγξαθία.  

Φ.32.2 Δπίηαμε, επηζηξάηεπζε, βνπιεπηηθέο, δεκνηηθέο, θνηλνηηθέο εθινγέο. Οπνηνδήπνηε 
ζέκα δελ πεξηιακβάλεηαη ζ` έvαv απφ ηνπο ινηπνχο θαθέινπο ηνπ άξζξνπ απηνχ.  

Άρθρο 3 

1. Κάζε Δπηζεψξεζε Γ θαη Γεληθή Δπηζεψξεζε ηεο Δθπαηδεχζεσο ηεξεί θαη αηνκηθνχο 

θαθέινπο γηα θάζε ζρνιηθή κνλάδα Γεκνζίαο θαη Ιδησηηθήο Δθπαηδεχζεσο θαη θξν-
ληηζηήξην ηεο πεξηθεξείαο ηεο, ζηνπο φπνίνπο ηνπνζεηνχληαη εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα, πνχ 
αθνξνχλ θάζε ζρνιηθή κνλάδα ρσξηζηά, φπσο ίδξπζε, ιεηηνπξγία, πξναγσγή, 

ππνβηβαζκφο κεηνλνκαζία, ζπγρψλεπζε, άξζε, αλαλέσζε άδείαο, πξαθηηθά 
θαηαιιειφηεηαο, θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο, πξνζσλπκία, κεηαβίβαζε, κεηαθνξά, 
νηθνηξνθείν, πξνζζήθε ηάμεσο, νξηζκφο Γηεπζπληψλ ρνιείσλ, εθζέζεηο Δπηζεσξήζεηο, 

Πεηζαξρηθά πνηλέο, σξνιφγηα πξνγξάκκαηα θ.ι.π.  

2. Κάζε Αλψηεξε Δθπαηδεπηηθή πεξηθέξεηα Γεληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαηδεχζεσο 
ηεξεί θαθέινπο ησλ Δπηζεσξήζεσλ ή Γεληθψλ Δπηζεσξήζεσλ ηεο πεξηθεξείαο ηεο ζηνπο 

φπνίνπο θαηαρσξνχληαη ηα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πνχ αθνξνχλ ηελ Δπηζεψξεζε ή Γεληθή 
Δπηζεψξεζε.  

Άρθρο 4 

Φάκελοι Αρτείοσ Τπηρεζιών, Λαϊκής Δπιμορθώζεως (Λ.Δ)  

Κάζε Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Λατθήο Δπηκνξθψζεσο (ΝΔΛΔ) θαη Κέληξν Δπηκνξθψζεσο 
(ΚΔ) ηεξεί ηνπο πην θάησ θαθέινπο :  

Φ1. ΝΟΜΟΘΔΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ  

Νφκνη, δηαηάγκαηα, απνθάζεηο θαλνληζηηθέο, εξκελεπηηθέο θαη ινηπέο βαζηθέο εγθχθιηεο 
δηαηαγέο. Απνθάζεηο, γλσκνδνηήζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, Ννκηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ. πλαθήο 
αιιεινγξαθία κε ηα αλσηέξσ ζέκαηα, ζε ζέκαηα Λατθήο Δπηκνξθψζεσο.  

Φ2. ΙΓΡΤΗ - ΟΡΓΑΝΧΗ - ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  
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Ίδξπζε, έδξα, φξηα, ιεηηνπξγία, εζσηεξηθή νξγάλσζε, δηάξζξσζε, αξκνδηφηεηεο, 

κεηαβνιέο.  

Φ3. ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

Θέκαηα ζηεγάζεσο, αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη κε αλαιψζηκνπ πιηθνχ, ηίηινη θπξηφηεηαο, 

ζέκαηα δηαθηλήζεσο πιηθνχ, ζρεηηθή αιιεινγξαθία.  

Φ4. ΤΜΒΟΤΛΙΟ - ΠΡΑΚΣΙΚΑ  

πγθξφηεζε θαη αλαζπγθξφηεζε πκβνπιίνπ, Δπηηξνπήο, πξνζθιήζεηο ζπλεδξηάζεσλ, 

εκεξήζηεο δηαηάμεηο ζπλεδξηάζεσλ, πξαθηηθά, αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα απνθάζεσλ 
θαη θάζε ζρεηηθή πξνο ηα αλσηέξσ αιιεινγξαθία.  

Φ5. ΠΡΟΧΠΙΚΟ  

Οξηζκφο Δπφπηνπ, νξηζκφο πξντζηακέλνπ ηεο ππεξεζίαο, γεληθήο θχζεσο ζέκαηα θαη 
θαηαζηάζεηο πξνζσπηθνχ ΝΔΛΔ, Κέληξσλ Δπηκνξθψζεσο θαη Νπθηεξηλψλ Γεκνηηθψλ 
ζρνιείσλ, ζέκαηα κεηεθπαηδεχζεσο θαη ζεκηλαξίσλ πξνζσπηθνχ, αηνκηθνί θάθεινη 

πξνζσπηθνχ ΝΔΛΔ θαη θάζε ζρεηηθή πξνο ηα αλσηέξσ αιιεινγξαθία.  

Φ6. ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΓΡΑΗ ΝΔΛΔ  

Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηκεκάησλ καζήζεσο, πξφγξακκα δξάζεσο, δειηίν αλαιπηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο, εθηέιεζε πξνγξακκάησλ, νξγάλσζε θαη εθηέιεζε κεκνλσκέλσλ 
εθδειψζεσλ. εηδηθφηεξα πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο, έξεπλεο, 

κειέηεο, εθδφζεηο, δεκνζηεχκαηα. Κάζε ζρεηηθή πξνο ηα αλσηέξσ αιιεινγξαθία.  

Φ7. ΚΔΝΣΡΑ ΔΠΙΜΟΡΦΧΔΧ (Κ.Δ)  

Θέκαηα ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο Κ.Δ. νξηζκφο Γηεπζπληψλ θαη `Δπηηξνπψλ, θαηαζηάζεηο 

πξνζσπηθνχ Κ.Δ.,Κ.Δ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, θάζε ζρεηηθή πξνο ηα αλσηέξσ γεληθήο 
θχζεσο αιιεινγξαθία, αηνκηθνί θάθεινη γηα θάζε Κ.Δ. φπνπ ηνπνζεηνχληαη ηα 
εμεηδηθεπκέλα γηα θάζε Κ.Δ ζέκαηα.  

Φ8. ΝΤΚΣΔΡΙΝΑ ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ (Ν.Γ.)  

Θέκαηα ηδξχζεσο, νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Ν.Γ. δηαηάμεηο ππνρξεσηηθήο 
θνηηήζεσο θπξψζεηο, ζρεηηθή γεληθήο θχζεσο αιιεινγξαθία, αηνκηθνί θάθεινη γηα θάζε 

Ν. Γ..  

Φ9. ΠΟΤΓΑΣΙΚΑ  

Γεληθήο θχζεσο ζέκαηα ζπνπδαζηψλ ΝΔΛΔ, Κ.Δ θαη Ν.Γ.. εηδηθέο δηαηάμεηο θαη ζέκαηα 

εμεηάζεσλ γηα απφθηεζε ηίηινπ Ν.Γ..  

Φ10. ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ  

Δθζέζεηο πεπξαγκέλσλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, πξνγξάκκαηα θαη αμηνιφγεζε δξάζεσο, 

ηκήκαηα καζήζεσο, κεκνλσκέλεο εθδειψζεηο, εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ ζρεηηθή αιιε-
ινγξαθία.  

Φ11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ  

Πξνυπνινγηζηηθά ζηνηρεία, απνινγηζκνί, πηζηψζεηο απφ πξνυπνινγηζκφ Ννκαξρίαο, 
αλαιήςεηο πηζηψζεσλ επηρνξεγήζεηο ΤΠ.Δ.Π.Θ. επηρνξεγήζεηο απφ άιινπο θνξείο 

επηδνηήζεηο ΔΟΚ θαη ινηπψλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, απνδεηθηηθά θαηαζέζεσλ ηξαπεδψλ, 
δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ εγθξίζεσο δαπαλψλ, δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ 
πιεξσκή ησλ δαπαλψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο, απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ, ζρεηηθή 

αιιεινγξαθία.  
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Φ12. ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

Όια ηα αλαθεξφκελα ζηελ δηα βίνπ εθπαίδεπζε ζέκαηα θαη ζρεηηθή αιιεινγξαθία.  

Φ13. ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΑ - ΠΔΑ  

Πάζεο θχζεσο εκπηζηεπηηθή αιιεινγξαθία. Πάζεο θχζεσο ζέκαηα θαη αιιεινγξαθία 

Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο (ΠΔΑ).  

Φ14. ΓΙΑΦΟΡΑ  

Δθδειψζεηο δηεζλνχο ραξαθηήξα, ζέκαηα πνχ δελ εκπίπηνπλ ζε πξνεγνχκελνπο 

θαθέινπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζε πεξηζζνηέξνπο απφ έλα 
θαθέινπο θαη πνπ δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ.  

ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αλαζέηνπκε ηε δεκνζίεπζε θαη 

εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο. 

 


