
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

«Υπεύθυνος Ενεργειακής Απόδοσης»

Σύμφωνα με το άρ. 94 του ν.3582/2010 προβλέπεται:

«στ) Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1. Η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του

εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και

ιδιαίτερα η συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων. 2.

Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών. 3. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων

δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. 4. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων

κυκλοφοριακής αγωγής. 5. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και

προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και

των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη

δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών,

κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής,

σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και

εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων. 6. Η προστασία μουσείων, μνημείων,

σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και

των εγκαταστάσεων αυτών. 7. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση

παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται

από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 8. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών

παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε

αυτά. 9. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και

διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 10. Η ανάπτυξη του

πολιτιστικού τουρισμού. 11. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών

εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών

κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης. 12. Η προώθηση και



εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση

αθλητικών εκδηλώσεων.13. Η εκτέλεση προγραμμάτων διά βίου μάθησης στο

πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με

την κείμενη νομοθεσία. 14. Η συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής

και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και

επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.

15. Η απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς

και η ανέγερση σχολικών κτιρίων, με εξαίρεση το νομό Αττικής και τη

μητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης. 16. Η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση

δημόσιων σχολικών μονάδων, η στέγαση και συστέγαση αυτών και σε

περίπτωση συστέγασης ο καθορισμός της αποκλειστικής χρήσης ορισμένων

χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και της κοινής

χρήσης των υπολοίπων χώρων και των ωρών λειτουργίας της κάθε

συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας. 17. Η διάθεση διδακτηρίου για άλλες

χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού

ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή. 18. Η μεταφορά

μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της

μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς

και σίτισης μαθητών μουσικών γυμνασίων και λυκείων. 19. Η εποπτεία και ο

έλεγχος των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. 20. Η έγκριση της

εγκατάστασης, μεταφοράς ή επισκευής τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων,

δευτερεουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία. 21. Η οργάνωση

συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν

έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής. 22. Ο διορισμός και η αντικατάσταση

διοικητών των ιδρυμάτων, που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική

σημασία. 23. Η έγκριση οποιασδήποτε μίσθωσης ιδιωτικού αυτοκινήτου

δημόσιας χρήσης για μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών

αναγκών 24. Ο καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση

παύσης της λειτουργίας τους. 25. Η κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές

Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων. 26. H

επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες

που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική

φοίτησή τους. 27. Η διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή

επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου. 28. Η

χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων

(Ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και



συγκροτημάτων μουσικής δωματίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ/τος

16/1966 (ΦΕΚ 7, Α). 29. Η συμμετοχή εκπροσώπου του οικείου δήμου στην

οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ, τοπικής εμβέλειας. 30. Η επιχορήγηση

ν.π.ι.δ. τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη

χωρική αρμοδιότητα του δήμου». 31. Η άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών

Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού

και Τουρισμού. Με την απόφαση αυτή, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης της

Κεντρικής Ένωσης Δήμων, εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος,

προσδιορίζονται ειδικότερα τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, κατ’ αντιστοιχία προς

τους οικείους δήμους, εξειδικεύονται τα θέματα που αναφέρονται στην

εποπτεία, καθώς και κάθε σχετικό τεχνικό, λεπτομερειακό και διαδικαστικό

ζήτημα».

Σύμφωνα με το άρ. 27 της υπ’ αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1

«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 των διδασκόντων» (ΦΕΚ

Β 1340/2002) προβλέπεται: ««Eργo των Διευθυντών των σχολικών μονάδων

1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής

κοινότητας και είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός παιδαγωγικός

υπεύθυνος στο χώρο αυτό. 2. Ειδικότερα ο Διευθυντής της σχολικής

μονάδας: α) Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα ώστε να θέσει υψηλούς στόχους

και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους για ένα σχολείο

δημοκρατικό και ανοικτό στην κοινωνία. β) Καθοδηγεί και βοηθεί τους

εκπαιδευτικούς στο έργο τους, και ιδιαίτερα τους νεότερους, αναλαμβάνει

πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα και οφείλει να

αποτελεί παράδειγμα. γ) Φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης

μονάδα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά

και επιστημονικά. δ) Προίσταται των εκπαιδευτικών και συντονίζει το έργο

τους. Συνεργάζεται μαζί τους ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγγύης. Διατηρεί και

ενισχύει την συνοχή του Συλλόγου Διδασκόντων, αμβλύνει τις αντιθέσεις,

ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, εμπνέει και παρέχει θετικά

κίνητρα σ΄ αυτούς. ε) Ελέγχει την πορεία των εργασιών και κατευθύνει τους

εκπαιδευτικούς ώστε να ανταποκρίνονται έγκαιρα στις υποχρεώσεις που



ανέλαβαν. Τέλος, αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς, όπως η νομοθεσία ορίζει,

έχοντας ως γνώμονα της αξιολόγησής του τους στόχους της αξιολόγησης.

Περαιτέρω, το άρ. 28 της ίδιας Απόφασης ορίζει: «Γενικά καθήκοντα

και αρμοδιότητες των Διευθυντών σχολείων 1. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος

σχολείου συνεργάζεται με τους Σχολικούς Συμβούλους, τα Στελέχη της

Διοίκησης, τους εκπαιδευτικούς, καθώς και τους μαθητές και τους γονείς για

την από κοινού επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Ενθαρρύνει το διδακτικό

προσωπικό να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες οι οποίες συμβάλλουν στη

διαπαιδαγώγηση ελεύθερων, υπεύθυνων, δημοκρατικών και

ευαισθητοποιημένων πολιτών. 2. Ειδικότερα: α) Εκπροσωπεί το σχολείο σε

όλες τις σχέσεις του με τους τρίτους. β) Παραμένει στο σχολείο όλες τις

εργάσιμες ώρες και είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και

το συντονισμό της σχολικής ζωής. γ) Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά

διατάγματα, τις κανονιστικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές

εντολές των Στελεχών Διοίκησης, είναι υπεύθυνος για την τήρησή τους και

υλοποιεί τις αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων. δ) Προωθεί, σε

συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων, το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή

Προϊστάμενο Γραφείου και τους Σχολικούς Συμβούλους, τη λειτουργία τμημάτων

Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, Ενισχυτικής Διδασκαλίας, τάξεων υποδοχής,

φροντιστηριακών τμημάτων, τμημάτων διευρυμένου ωραρίου, Ολοήμερου

σχολείου και των λοιπών εκπαιδευτικών καινοτομιών και έχει την ευθύνη για

την οργάνωση και τη λειτουργία αυτών. ε) Συγκροτεί με πράξη του τις

επιτροπές για τις εξετάσεις, για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών και την

έκδοση των αποτελεσμάτων και όσες άλλες προβλέπονται για τη λειτουργία του

σχολείου. στ) Συντάσσει τις αξιολογικές εκθέσεις για το διδακτικό και διοικητικό

προσωπικό, όπως προβλέπει η νομοθεσία. ζ) Ενημερώνει το διδακτικό

προσωπικό, τους γονείς και τους μαθητές, για την εκπαιδευτική πολιτική, τους

στόχους και το έργο του σχολείου. η) Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ο

Διευθυντής ενημερώνει και φυλάσσει τους φακέλους των υπηρεσιακών

μεταβολών των εκπαιδευτικών του σχολείου του και, σε περίπτωση μετάθεσης,

τους διαβιβάζει στα νέα τους σχολεία. "θ. Έχει την ευθύνη συγκέντρωσης και

αποστολής των στοιχείων εκκαθάρισης των αποδοχών του προσωπικού της

σχολικής μονάδας στο Γραφείο ή τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης". ι) Eχει την

παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο και για

την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας.

ια) Ενημερώνει τους νεοδιόριστους, τους αναπληρωτές και τους ωρομίσθιους



εκπαιδευτικούς σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και τους χορηγεί

αντίγραφα των βασικών νόμων, αποφάσεων και εγκυκλίων σχετικών με την

εκπαίδευση. ιβ) Στην περίπτωση που υπηρετούν στο σχολείο περισσότεροι

του ενός Υποδιευθυντές, ορίζει με πράξη του έναν υποδιευθυντή ως νόμιμο

αναπληρωτή του και καταμερίζει τις αρμοδιότητες και τις εργασίες σ` αυτούς.

ιγ) Είναι υπεύθυνος σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή, το γραμματέα του

σχολείου και τον αρμόδιο εκπαιδευτικό για την τήρηση της αλληλογραφίας του

σχολείου και των πάσης φύσεως βιβλίων και εντύπων που προβλέπονται από

τις ισχύουσες διατάξεις. ιδ) Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο

συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου. «ιε) Χορηγεί στο

εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της σχολικής μονάδας που προΐσταται

τις άδειες που προβλέπονται από τα άρθρα 48, 50 (ειδικές), 53 παρ. 6-7

(παρακολούθησης σχολικής επίδοσης), 54 (αναρρωτικές) και 60 (εξετάσεων)

του Ν. 3528/2007 (26 Α΄), όπως ισχύουν, ενημερώνοντας αμελλητί τον

οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης».

Σύμφωνα με το άρ. 32 της ίδιας ως άνω αποφάσεως προβλέπεται:

«Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σε σχέση με τα όργανα λαϊκής

συμμετοχής και τους άλλους συντελεστές εκπαίδευσης 1. Ο Διευθυντής της

σχολικής μονάδας καλεί τα μέλη του Σχολικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις

του οργάνου με γραπτή πρόσκληση που την απευθύνει τρεις (3) τουλάχιστον

ημέρες νωρίτερα και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ύστερα από εισηγήσεις

των οργάνων που μετέχουν στο Σχολικό Συμβούλιο. 2. Καλεί τους γονείς και

κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση και συμμετέχει στις συνεδριάσεις τους,

όταν προσκαλείται και το θεωρεί αναγκαίο. 3. Παρέχει πληροφορίες σε κάθε

πολίτη που έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και δεν

τον παραπέμπει σε άλλες υπηρεσίες για θέματα που εκείνος οφείλει να

γνωρίζει».

Με την κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ.

ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/2022 (ΦΕΚ 3424/Β/2-7-2022) «Μέτρα για τη

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε

κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς

του Δημόσιου Τομέα» προβλέφθηκε μεταξύ άλλων «Άρθρο 5 Διοικητικός

Υπεύθυνος Για το σύνολο των εγκαταστάσεων κάθε φορέα του άρθρου 1

ορίζονται ένας ή περισσότεροι Διοικητικά Υπεύθυνοι. Ο Διοικητικός Υπεύθυνος

διαχειρίζεται με τον πλέον αποδοτικό τρόπο τις υποδομές του φορέα που του

ανατίθενται, ώστε να επιτευχθεί μείωση στην κατανάλωση της τελικής ενέργειας



και προς το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τον Ενεργειακό Υπεύθυνο της

Δ6/Β/14826/17.06.2008 (Β' 1122) κοινής υπουργικής απόφασης, όταν και

εφόσον το κρίνει αναγκαίο».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων αλλά και εκ του γεγονότος, ότι οι

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας αλλά και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν είναι

ανήκουν οργανικά στους Οικείους ΟΤΑ, οι οποίοι και έχουν όλες τις

αρμοδιότητες, που συνδέονται με την συντήρηση και την λειτουργία των

σχολικών κτηρίων, προκύπτει κατά την άποψη μου το συμπέρασμα, ότι οι

Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων δεν μπορούν να οριστούν από τους

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ως Διοικητικά Υπεύθυνοι των Σχολικών

Μονάδων. Τούτο ενισχύεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι κατά το

ισχύον νομοθετικό καθεστώς, δεν προβλέπονται ρητά αρμοδιότητα των

Διευθυντών Σχολικών Μονάδων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των

σχολικών κτηρίων, που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Οικείων ΟΤΑ.

Αθήνα, 19/9/2022

Παραμένω στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Η γνωμοδοτούσα Δικηγόρος


