
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 3η Τροποποίηση της υπ’  αρ. 77602-12/07/2021 
απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων που αφορά στην «Έγκριση Ειδικού Προ-
γράμματος αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών: 
στόχοι και σύστημα διαχείρισης» (Β’ 3391).

2 Εκχώρηση δικαιώματος τελικής υπογραφής «Με 
εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» στους προϊ-
σταμένους οργανικών μονάδων του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το μέρος που 
χειρίζονται θέματα αρμοδιότητάς του, κατ’ εφαρ-
μογή της παρ. 2 του άρθρου 35 και του άρθρου 37 
του ν. 4622/2019, καθώς και του άρθρου 61 του 
ν. 4903/2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 4108/18-01-2023 (1)
3η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 77602-12/07/2021 

απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επεν-

δύσεων που αφορά στην «Έγκριση Ειδικού Προ-

γράμματος  αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών: 

στόχοι και σύστημα διαχείρισης» (Β’ 3391).

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. α) Το άρθρο 110 του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαί-

θριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός 
της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 171, διόρθωση σφάλματος Α’ 207).

β) Το Μέρος ΙΗ’ του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλά-
δα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) και ιδίως τα άρθρα 130 
και 131.

γ) Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

δ) Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

ε) Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

στ) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ζ) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121, διόρθωση σφάλαμτος Α’ 126),

η) Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α’ 15) και ιδίως το άρθρο 73.

2. Την υπ’ αρ. 38/2020 Πράξη Υπουργικού Συμβου-
λίου της 31.08.2020 «Έγκριση και προσδιορισμός των 
πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυ-
ξης (Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2021-2025» 
(Α’ 174).

3. Την υπ’ αρ. 51875/2021 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

4. Την υπ’ αρ. 141748/2021 απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «1η Αναθεώρηση Εθνικού 
Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β’ 6358).

5. Την υπ’ αρ. 62564/2021 απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης και 
Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προ-
γράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 
2021-2025» (Β’ 2442).

6. Την υπ’ αρ. 77602-12/07/2021 απόφαση «Έγκριση 
Ειδικού Προγράμματος αντιμετώπισης έκτακτων ανα-
γκών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης» του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 3391), όπως τροποποιή-
θηκε με τις υπ’ αρ. 118558-2/11/2021 (Β’ 5075) και 89285-
16/09/2022 (Β’ 4956) αποφάσεις.

7. Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 
του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης Έκτακτων 
Αναγκών, με σκοπό τη διάθεση πόρων σε λοιπά ειδικά 
αναπτυξιακά προγράμματα, σύμφωνα με τις περ. β’) και 
γ’) της παρ. 2 του άρθρου 131 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

8. Την από 13/01/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Δια-
χείρισης Εθνικού ΠΔΕ (Δι.Δι.Ε.Π.) προς τον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση της τροπο-
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ποίησης της υπ’ αρ. 77602-12/07/2021 (Β’ 3391) από-
φασης.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολο-
γισμό, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3623-16/01/2023 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 77602/12-07-2021 από-
φασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Έγκριση Ειδικού Προγράμματος αντιμετώπισης έκτα-
κτων αναγκών: στόχοι, άξονες προτεραιότητες και σύστη-
μα διοίκησης και διαχείρισης» (Β’ 3391), ως ακολούθως:

Άρθρο μόνο
Η παρ. 4 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 77602-12/07/2021 

(Β’ 3391) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 της 
υπ’ αρ. 89285 -16/09/2022 απόφασης (Β’ 4956) αντικα-
θίσταται ως εξής:

«4. Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται 
σε 305.800.000 €.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 77602/12-07-2021 από-
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων

«Έγκριση Ειδικού Προγράμματος αντιμετώπισης έκτα-
κτων αναγκών: στόχοι, άξονες προτεραιότητες και σύ-
στημα διοίκησης και διαχείρισης» (Β’ 3391).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2023

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ι   

   Αριθμ. 5658/Α7 (2)
Εκχώρηση δικαιώματος τελικής υπογραφής «Με 

εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» στους προϊ-

σταμένους οργανικών μονάδων του Υπουργεί-

ου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το μέρος 

που χειρίζονται θέματα αρμοδιότητάς του, κατ’ 

εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 35 και του άρ-

θρου 37 του ν. 4622/2019, καθώς και του άρθρου 

61 του ν. 4903/2022. 

 Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 35, το άρθρο 37 και 

ιδίως το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου αυτού, 
καθώς και την παρ. 8 του άρθρου 116 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Το άρθρο 61 του ν. 4903/2022 «Πρότυπες προτά-
σεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις» 
(Α’ 46) και ιδίως την παρ. 3 του άρθρου αυτού.

3. Το άρθρο 33 του ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού 
Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας 
στη δημόσια διοί κηση και άλλες διατάξεις για τη δημό-
σια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» (Α’ 62).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Το άρθρο 9 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
(ν. 2690/1999, Α’ 45).

6. Τον ν.  4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής δια-
χείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).

7. Τον ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υπο-
στήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).

8. Τον ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυ-
νάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136).

9. Τον ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147, διορθώσεις σφαλ-
μάτων Α’ 200 και Α’ 206).

10. Τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοι-
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ν. 3528/ 
2007, Α’ 26).

11. Τον ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημο-
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 
(Α’ 176).

12. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 70).

13. Τον ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση 
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254).

14. Το π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο 
των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν 
το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του 
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 
(Α’ 191).

15. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

16. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισί-
ου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

17. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
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αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

18. Το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121, διόρθωση σφάλματος Α’ 126).

19. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

20. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

21. Την υπό στοιχεία 135821/Γ1/02.11.2022 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1042), σε συνδυασμό με την 
υπό στοιχεία 156279/Γ1/16.12.2022 πράξη ανάληψης 
υπηρεσίας.

22. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/08.01.2020 κοινή από-
φαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογρα-
φής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουρ-
γού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους 
των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορι-
σμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων» (Β’ 8).

23. Την υπό στοιχεία 156347/Υ1/16.12.2022 απόφα-
ση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορι-
σμός κατηγοριών δαπανών με διατάκτη τον Υπουργό 
ή άλλο όργανο και ορισμός αποφαινομένου οργάνου 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 6461).

24. Το γεγονός ότι ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι διατάκτης 
του προϋπολογισμού του Υπουργείου του, με εξαίρεση 
των δαπανών για τις οποίες απόφαση του Υπουργού 
ορίζει διατάκτη τον ίδιο ή άλλο όργανο και με την επιφύ-
λαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 37 
του ν. 4622/2019.

25. Την ανάγκη ενίσχυσης της εσωτερικής αποκέ-
ντρωσης, της απλούστευσης των διαδικασιών και της 
διασφάλισης της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και της ταχείας 
διεκπεραίωσης των υποθέσεών του.

26. Τις σύμφωνες γνώμες της παρ. 3 του άρθρου 61 
του ν.  4903/2022 εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
Ειδικής Αγωγής, του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεο-
λαίας, του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, καθώς και 
Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

27. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/29/3807/Β1/13-1-2023 ει-
σήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 του Προϊστα-
μένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την 
οποία προκύπτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολο-
γισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εκχώρηση δικαιώματος τελικής υπογραφής 
«Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων

1. Στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων 
των Γενικών Γραμματειών και λοιπών υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), 
κατά το μέρος που χειρίζονται θέματα αρμοδιότητας 
του Υπηρεσιακού Γραμματέα, σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 35 και το άρθρο 37 του ν.  4622/2019 
(Α’ 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του ν. 4903/2022 
(Α’ 46), εκχωρούμε δικαίωμα τελικής υπογραφής «Με 
εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» σε αποφάσεις, πρά-
ξεις και έγγραφα αρμοδιότητάς τους, που εκδίδονται 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν στα 
ακόλουθα:

α) Αποφάσεις και έγγραφα συναρμοδιότητας υπη-
ρεσιών περισσότερων Διευθύνσεων της ίδιας Γενικής 
Διεύθυνσης.

β) Έγγραφα παροχής πληροφοριών και εγγράφων στο 
Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή σε άλλο Υπουργείο, 
καθώς και αίτησης ή παροχής πληροφοριών και εγγρά-
φων προς δημόσιες υπηρεσίες ή αρχές ή συλλογικά όρ-
γανα για την υποστήριξη και εν γένει διαχείριση υποθέ-
σεων ή θεμάτων.

γ) Ερωτήματα και αιτήματα παροχής γνώμης σε φο-
ρείς, ανεξάρτητες διοικητικές αρχές και υπηρεσίες αρμο-
διότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ή άλλων Υπουργείων.

δ) Ενημερωτικά σημειώματα για απαντήσεις σε θέμα-
τα κοινοβουλευτικού ελέγχου, διά μέσου της αρμόδιας 
οργανικής μονάδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων.

ε) Παραπομπή υπαλλήλων γενικά για θέση σε κατά-
σταση διαθεσιμότητας λόγω νόσου και έκδοση των 
σχετικών αποφάσεων.

στ) Χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές και αδειών υπη-
ρεσιακής εκπαίδευσης στους Προϊσταμένους Διευθύν-
σεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών 
Τμημάτων και υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. Ειδικά για το προσωπικό των άρθρων 70 
έως 73 και 76 του π.δ. 18/2018 (Α’ 31) του Υ.ΠΑΙ.Θ., το 
δικαίωμα τελικής υπογραφής «Με εντολή Υπηρεσιακού 
Γραμματέα» εκχωρείται στον Προϊστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και, αν απουσιάζει, 
κωλύεται ή δεν υπάρχει, εκχωρείται στον Προϊστάμενο 
της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικών Γραμ-
ματειών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

ζ) Σύσταση και συγκρότηση συνεργείων και βεβαίωση 
υλοποίησης υπερωριακής απασχόλησης.

2. Στον Γενικό Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας 
(Κ.Υ.) των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.), κατά το 
μέρος που χειρίζεται θέματα αρμοδιότητας του Υπηρεσι-
ακού Γραμματέα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 
και το άρθρο 37 του ν. 4622/2019, σε συνδυασμό με το 
άρθρο 61 του ν. 4903/2022, εκχωρούμε δικαίωμα τελι-
κής υπογραφής «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» 
σε αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα αρμοδιότητάς του, 
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που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 
αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

α) Έγγραφα παροχής πληροφοριών και εγγράφων στο 
Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή σε άλλο Υπουργείο, 
καθώς και αίτησης ή παροχής πληροφοριών και εγγρά-
φων προς δημόσιες υπηρεσίες ή αρχές ή συλλογικά όρ-
γανα για την υποστήριξη και εν γένει διαχείριση υποθέ-
σεων ή θεμάτων της Υπηρεσίας.

β) Ερωτήματα και αιτήματα παροχής γνώμης σε φο-
ρείς, ανεξάρτητες διοικητικές αρχές και υπηρεσίες αρμο-
διότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ή και άλλων Υπουργείων.

γ) Χορήγηση άδειας κατοχής δεύτερης θέσης.
δ) Χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών για το εσωτερικό 

και το εξωτερικό.
ε) Παραπομπή υπαλλήλων για θέση σε κατάσταση 

διαθεσιμότητας λόγω νόσου και έκδοση των σχετικών 
αποφάσεων.

στ) Χορήγηση κανονικών, φοιτητικών, σπουδαστικών, 
επιμορφωτικών αδειών, αδειών χωρίς αποδοχές, και λοι-
πών αδειών πλην των ειδικών και αναρρωτικών, στους 
Προϊσταμένους των Διευθύνσεων που υπάγονται στη 
Γενική Διεύθυνση των Γ.Α.Κ. Αν ο Γενικός Διευθυντής της 
Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, το 
δικαίωμα τελικής υπογραφής «Με εντολή Υπηρεσιακού 
Γραμματέα» εκχωρείται στον Προϊστάμενο της Διεύθυν-
σης Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών.

ζ) Έγκριση υπερεργασίας υπαλλήλων, προϊσταμένων 
Διευθύνσεων και Τμημάτων των Γ.Α.Κ.

η) Ενημερωτικά σημειώματα για απαντήσεις σε θέμα-
τα κοινοβουλευτικού ελέγχου, δια μέσου της αρμόδιας 
οργανικής μονάδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων.

3. Μέχρι την τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας του 
Γενικού Διευθυντή των Γ.Α.Κ., το δικαίωμα τελικής υπο-
γραφής «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» σύμφωνα 
με την παρ. 2 εκχωρείται στον νόμιμο αναπληρωτή του. 
Αν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει ο νόμιμος αναπληρω-
τής του Γενικού Διευθυντή των Γ.Α.Κ., το δικαίωμα τελικής 
υπογραφής «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» εκχω-
ρείται στον υπάλληλο που ορίζεται κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 87 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), 
με την επιφύλαξη της περ. στ) της παρ. 2 του παρόντος.

Άρθρο 2
Εκχώρηση δικαιώματος τελικής υπογραφής 
«Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» στους 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων

1. Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων ή Αυτοτε-
λών Διευθύνσεων των Γενικών Γραμματειών του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το μέρος που 
χειρίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπηρεσιακού 
Γραμματέα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 και το 
άρθρο 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), σε συνδυασμό με το 
άρθρο 61 του ν. 4903/2022 (Α’ 46), εκχωρούμε δικαίωμα 
τελικής υπογραφής «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμμα-
τέα» σε αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα αρμοδιότητάς 

τους, που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
και αφορούν στα ακόλουθα:

α) Έγγραφα παροχής πληροφοριών και εγγράφων στο 
Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή σε άλλο υπουργείο, 
καθώς και αίτησης ή παροχής πληροφοριών και εγγρά-
φων προς δημόσιες υπηρεσίες ή αρχές ή συλλογικά όρ-
γανα για την υποστήριξη και εν γένει διαχείριση υποθέ-
σεων ή θεμάτων.

β) Ερωτήματα και αιτήματα παροχής γνώμης σε φορείς 
και υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων ή άλλων Υπουργείων.

γ) Απαντήσεις σε αναφορές και ερωτήματα ιδίως πο-
λιτών και συλλόγων, που σχετίζονται με την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους.

δ)Ενημερωτικά σημειώματα για απαντήσεις σε θέμα-
τα κοινοβουλευτικού ελέγχου, διά μέσου της αρμόδιας 
οργανικής μονάδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων.

ε) Αποφάσεις ορισμού επιβλεπόντων, συγκρότηση 
επιτροπής παραλαβής υλικών, ειδών εξοπλισμού ή ερ-
γασιών εγκατάστασης και λειτουργίας εξοπλισμού.

στ) Ερωτήματα, διαβίβαση αιτημάτων και εν γένει 
παραπομπή ζητημάτων και εισηγήσεις προς το αρμό-
διο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για θέματα μεταβολής της 
υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων.

ζ) Αποφάσεις μονιμοποίησης, κατάταξης, ένταξης και 
χορήγησης μισθολογικών κλιμακίων και επιδομάτων του 
κάθε σχέσης εργασίας προσωπικού του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων. Ειδικότερα, στον Προϊστάμενο 
της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικών Γραμ-
ματειών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Υ.ΠΑΙ.Θ.) εκχωρείται το δικαίωμα τελικής υπογραφής 
«Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» των εν λόγω απο-
φάσεων όσο αφορά στο προσωπικό του Υ.ΠΑΙ.Θ. των 
άρθρων 70 έως 73 και 76 του π.δ. 18/2018 (Α’ 31).

η) Αποφάσεις για τη βαθμολογική ένταξη και τα Ατομικά 
Δελτία Βαθμολογικής Κατάταξης Υπαλλήλου (Α.Δ.Β.Κ.Υ.) 
και τα Ατομικά Δελτία Κατάταξης Υπαλλήλου σε Μισθολο-
γικά Κλιμάκια (Μ.Κ.) (Α.Δ.Κ.Υ.), καθώς και τροποποιήσεις 
αυτών, λόγω υπηρεσιακής εξέλιξης ή μεταβολής για την 
οποία γνωμοδότησε το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβού-
λιο. Ειδικότερα, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αν-
θρώπινου Δυναμικού Γενικών Γραμματειών του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
εκχωρείται το δικαίωμα τελικής υπογραφής «Με εντολή 
Υπηρεσιακού Γραμματέα» των εν λόγω αποφάσεων όσο 
αφορά στο προσωπικό του Υ.ΠΑΙ.Θ. των άρθρων 70 έως 
73 και 76 του π.δ. 18/2018, ύστερα από γνωμοδότηση 
του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού 
Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.

θ) Κύρωση πινάκων προακτέων.
ι) Έκδοση αποφάσεων προαγωγής υπαλλήλων του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικότερα, 
στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Γενικών Γραμματειών του Υ.ΠΑΙ.Θ. εκχωρείται το 
δικαίωμα τελικής υπογραφής «Με εντολή Υπηρεσιακού 
Γραμματέα» των εν λόγω αποφάσεων όσο αφορά στο 
προσωπικό του Υ.ΠΑΙ.Θ. των άρθρων 70 έως 73 και 76 
του π.δ. 18/2018.
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ια) Χορήγηση κανονικών, φοιτητικών, σπουδαστικών, 
επιμορφωτικών, υπηρεσιακών αδειών αναπλήρωσης, 
αιμοδοτικών, αδειών μητρότητας και ανατροφής τέκνου 
και λοιπών αδειών, πλην των ειδικών και αναρρωτικών 
αδειών, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Αυτοτε-
λών Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και 
υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των. Ειδικότερα, το δικαίωμα τελικής υπογραφής «Με 
εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» των εν λόγω αποφά-
σεων εκχωρείται στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αν-
θρώπινου Δυναμικού Γενικών Γραμματειών του Υ.ΠΑΙ.Θ., 
όσο αφορά στο προσωπικό του Υ.ΠΑΙ.Θ. των άρθρων 70 
έως 73 του π.δ. 18/2018, και, αν απουσιάζει, κωλύεται ή 
δεν υπάρχει, στον Προϊστάμενο του αντίστοιχου Τμή-
ματος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικών 
Γραμματειών του Υπουργείου.

ιβ) Ειδικά στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκ-
καθάρισης Αποδοχών και Λοιπών Επιδομάτων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εκχωρείται 
το δικαίωμα τελικής υπογραφής «Με εντολή Υπηρε-
σιακού Γραμματέα» για την εκκαθάριση και έκδοση 
εντολής πληρωμής τακτικών και έκτακτων αποδοχών, 
αποζημιώσεων και λοιπών απολαβών του προσωπικού 
κάθε φύσης και σχέσης εργασίας, ανεξάρτητα από το 
ύψος του ποσού.

2. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών και 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) των 
Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.), κατά το μέρος 
που χειρίζεται θέματα αρμοδιότητας του Υπηρεσιακού 
Γραμματέα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 και 
το άρθρο 37 του ν. 4622/2019, σε συνδυασμό με το άρ-
θρο 61 του ν. 4903/2022, εκχωρούμε το δικαίωμα τελι-
κής υπογραφής «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» 
σε αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα αρμοδιότητάς του, 
που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 
αφορούν στα ακόλουθα: α) Έκδοση αποφάσεων ανα-
γνώρισης προϋπηρεσίας και προαγωγής υπαλλήλων.

β) Έκδοση Ατομικών Δελτίων Κατάταξης Υπαλλήλων 
σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο.

γ) Κύρωση πινάκων προακτέων.
δ) Έγκριση συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια.
ε) Έκδοση αποφάσεων μισθολογικής κατάταξης και 

βαθμολογικής ένταξης, καθώς και χορήγησης μισθολο-
γικών κλιμακίων και επιδομάτων.

στ) Χορήγηση ειδικών και αναρρωτικών αδειών.
ζ) Χορήγηση κανονικών, φοιτητικών, σπουδαστικών, 

επιμορφωτικών αδειών, αδειών χωρίς αποδοχές και 
λοιπών αδειών, με εξαίρεση αυτών για την έγκριση των 
οποίων ορίζεται διαφορετικά από την παρούσα απόφα-
ση, σε υπαλλήλους που είναι Προϊστάμενοι Τμημάτων.

η) Χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές στους υπαλλή-
λους.

θ) Εισηγήσεις για θέματα μεταβολής της υπηρεσια-
κής κατάστασης των υπαλλήλων των Γ.Α.Κ. προς τον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Αποκεντρωμένων 
Υπηρεσιών, προκειμένου αυτά να εισαχθούν στο Κεντρι-
κό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού 
(Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Άρθρο 3
Εκχώρηση δικαιώματος τελικής υπογραφής 
«Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» στους 
Προϊσταμένους Τμημάτων

1. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων των Γενικών 
Γραμματειών, λοιπών Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημά-
των του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά 
το μέρος που χειρίζονται θέματα αρμοδιότητας του 
Υπηρεσιακού Γραμματέα, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 35 και το άρθρο 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), 
σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του ν. 4903/2022 (Α’ 46), 
εκχωρούμε το δικαίωμα τελικής υπογραφής «Με εντο-
λή Υπηρεσιακού Γραμματέα» σε αποφάσεις, πράξεις και 
έγγραφα αρμοδιότητάς τους, που εκδίδονται σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν στα ακόλουθα:

α) Βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας των υπαλλήλων 
που αποσπώνται ή μετατίθενται στο Υπουργείο Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων. Ειδικότερα, για το προσωπικό 
που αποσπάται ή μετατίθεται στις Γενικές Γραμματείες 
του Υπουργείου και τις μονάδες που υπάγονται στον 
Υπουργό και τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η αρμοδιότητα ασκείται 
από το αντίστοιχο Τμήμα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού Γενικών Γραμματειών (Γ.Γ.) του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.).

β) Ερωτήματα σε υγειονομικές επιτροπές, ενόψει χει-
ρισμού ζητημάτων αρμοδιότητας Υπηρεσιακού Γραμ-
ματέα.

γ) Υποβολή στοιχείων προς τα Υπηρεσιακά Συμβούλια 
και άλλα συλλογικά όργανα αρμοδιότητας Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενόψει χειρισμού ζητημά-
των αρμοδιότητας Υπηρεσιακού Γραμματέα.

δ) Πάσης φύσεως διαβιβαστικά και υπομνηστικά έγ-
γραφα ενόψει χειρισμού ζητημάτων αρμοδιότητας Υπη-
ρεσιακού Γραμματέα.

ε) Έγγραφα προς την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) για τη χορήγηση βεβαίωσης για την 
ύπαρξη πίστωσης.

στ) Έγγραφα αίτησης ή παροχής πληροφοριών και 
εγγράφων προς δημόσιες υπηρεσίες ή αρχές ή συλλο-
γικά όργανα για την υποστήριξη και εν γένει διαχείριση 
υποθέσεων ή θεμάτων.

ζ) Χορήγηση των ειδικών, αναρρωτικών αδειών και 
ιδιαίτερα των αδειών των άρθρων 50 και 54 του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, 
Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμη-
μάτων και υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, με εξαίρεση των περιπτώσεων για τις 
οποίες ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα απόφαση. 
Ειδικά, όσον αφορά στο προσωπικό του Υ.ΠΑΙ.Θ. των 
άρθρων 70 έως 73 του π.δ. 18/2018 (Α’ 31), το δικαίωμα 
τελικής υπογραφής «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμμα-
τέα» των εν λόγω αδειών εκχωρείται στον Προϊστάμενο 
του αντίστοιχου Τμήματος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού Γενικών Γραμματειών του Υ.ΠΑΙ.Θ. και αν κω-
λύεται ή απουσιάζει, ασκείται από τον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Γενικών Γραμματειών του Υ.ΠΑΙ.Θ.
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η) Κοινοποίηση αποφάσεων μεταβολών υπηρεσιακής 
κατάστασης.

θ) Έγγραφα προς τα ασφαλιστικά ταμεία για την επι-
στροφή κρατήσεων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.

ι) Αποστολή στην Υπηρεσία Συντάξεων των δικαιολο-
γητικών συνταξιοδότησης των υπαλλήλων.

2. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικής Υπο-
στήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) των Γενικών 
Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.), κατά το μέρος που χει-
ρίζεται θέματα αρμοδιότητας του Υπηρεσιακού Γραμ-
ματέα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 και το 
άρθρο 37 του ν. 4622/2019, σε συνδυασμό με το άρθρο 
61 του ν. 4903/2022, εκχωρούμε το δικαίωμα τελικής 
υπογραφής «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» σε 
αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα αρμοδιότητάς του, που 
εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφο-
ρούν στα ακόλουθα:

α) Βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας των υπαλλήλων 
που αποσπώνται ή μετατίθενται στα Γενικά Αρχεία του 
Κράτους.

β) Κοινοποίηση αποφάσεων μεταβολών υπηρεσιακής 
κατάστασης.

γ) Χορήγηση κανονικών και λοιπών αδειών, με εξαίρε-
ση αυτών για την έγκριση των οποίων ορίζεται διαφορε-
τικά στην παρούσα απόφαση, για τους υπαλλήλους που 
υπηρετούν στην Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.

δ) Η χορήγηση των κανονικών και λοιπών αδειών, με 
εξαίρεση αυτών για την έγκριση των οποίων ορίζεται 
διαφορετικά στην παρούσα απόφαση, για τους υπαλ-
λήλους που υπηρετούν στις περιφερειακές οργανικές 
μονάδες των Γ.Α.Κ. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαίωμα 
τελικής υπογραφής «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμμα-
τέα» εκχωρείται στον Προϊστάμενο της αντίστοιχης ορ-
γανικής μονάδας.

ε) Υποβολή στοιχείων προς τα Υπηρεσιακά Συμβούλια 
και άλλα συλλογικά όργανα αρμοδιότητας Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, ενόψει χειρισμού ζητημάτων αρμοδιότητας 
Υπηρεσιακού Γραμματέα.

στ) Ερωτήματα προς Υγειονομικές Επιτροπές, ενόψει 
χειρισμού ζητημάτων αρμοδιότητας Υπηρεσιακού Γραμ-
ματέα.

ζ) Αποστολή στην Υπηρεσία Συντάξεων των δικαιολο-
γητικών συνταξιοδότησης των υπαλλήλων.

η) Πράξεις αλλαγής στοιχείων προσωπικού μητρώου 
και καταστάσεων υπαλλήλων των Γ.Α.Κ.

Άρθρο 4
Λοιπές διατάξεις

1. Οι Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, 
Αυτοτελούς Διεύθυνσης, Τμήματος, Αυτοτελούς Τμή-
ματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.), στους οποίους 
εκχωρείται δικαίωμα τελικής υπογραφής «Με εντολή 
Υπηρεσιακού Γραμματέα» σε αποφάσεις, πράξεις και 
λοιπά έγγραφα με βάση την παρούσα απόφαση, θέ-
τουν τις εν λόγω αποφάσεις ή πράξεις και τα εν λόγω 
έγγραφα στο αρχείο με επισημειωματική πράξη τους, 
καθώς και επικυρώνουν, εκδίδουν και χορηγούν ακριβή 

αντίγραφα αυτών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Ομοίως προβαίνουν στις ίδιες πράξεις ή ενέργειες όσον 
αφορά και στις αποφάσεις, πράξεις και λοιπά έγγραφα 
αρμοδιότητάς τους, στα οποία τελικώς υπογράφων πα-
ραμένει ο Υπηρεσιακός Γραμματέας. Οι Προϊστάμενοι 
των Διευθύνσεων συγκροτούν επιτροπές εκκαθάρισης 
των αρχείων της οικείας Διεύθυνσης και του προσωπικού 
μητρώου των υπαλλήλων αρμοδιότητάς τους κατά τις 
γενικώς ισχύουσες διατάξεις.

2. Αν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει Προϊστάμενος 
Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Αυτοτελούς Διεύθυν-
σης, Τμήματος, Αυτοτελούς Τμήματος του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και οι Προϊστάμενοι 
της Διεύθυνσης Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών 
και του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Κεντρι-
κής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) των Γενικών Αρχείων του Κράτους 
(Γ.Α.Κ.), το δικαίωμα τελικής υπογραφής «Με εντολή Υπη-
ρεσιακού Γραμματέα» εκχωρείται, σύμφωνα με όσα ορί-
ζονται στην παρούσα απόφαση, στον νόμιμο αναπληρω-
τή τους, όπως ορίζεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 87 του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), 
εκτός εάν έχει εκχωρηθεί κατά ειδικότερο και διάφορο 
τρόπο με βάση την παρούσα απόφαση.

3. Στις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, στις οποίες δεν προβλέπεται ή δεν 
έχει επιλεγεί και τοποθετηθεί Προϊστάμενος Γενικής Δι-
εύθυνσης, το δικαίωμα τελικής υπογραφής «Με εντολή 
Υπηρεσιακού Γραμματέα» σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στην παρούσα απόφαση εκχωρείται στον Προϊστάμε-
νο της καθ’ ύλην αρμόδιας Διεύθυνσης της αντίστοιχης 
Γενικής Γραμματείας.

4. Οι Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων επιπέδου Γενι-
κής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Αυτοτελούς Διεύθυνσης, Τμή-
ματος και Αυτοτελούς Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, οι οποίες σύμφωνα με το π.δ. 18/2018 
(Α’ 31) υπάγονται καταρχήν σε Γενικό Γραμματέα, αν ασκούν 
το δικαίωμα τελικής υπογραφής «Με εντολή Υπηρεσιακού 
Γραμματέα» που εκχωρείται με την παρούσα απόφαση σε 
αποφάσεις ή πράξεις, υλοποιούν την υποχρέωση συνεργα-
σίας Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα που 
προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 36 και στην περ. γ) 
της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), με 
την αναγραφή απαραίτητα επισημειωματικής πράξης του 
αρμόδιου κατά περίπτωση Γενικού Γραμματέα επί της υπο-
γραφόμενης απόφασης ή πράξης ότι έλαβε γνώση του 
περιεχομένου της. Με επιμέλεια των Προϊσταμένων του 
πρώτου εδαφίου η εν λόγω επισημειωματική πράξη τίθεται 
και σε όλες τις αποφάσεις ή πράξεις αρμοδιότητας των 
οργανικών μονάδων στις οποίες προΐστανται, πριν υπο-
βληθούν στον Υπηρεσιακό Γραμματέα, στις περιπτώσεις 
που παραμένει τελικώς υπογράφων.

5. Το αρμόδιο ανώτερο ιεραρχικά όργανο μπορεί, κατά 
την κρίση του, να ζητά από το αρμόδιο κατώτερο ιεραρ-
χικά όργανο να του προσκομίζει για υπογραφή αποφά-
σεις ή πράξεις ή λοιπά έγγραφα, αν αυτό επιβάλλεται 
από ειδικούς λόγους.

6. Το αρμόδιο όργανο μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώ-
σεις, να προσκομίζει για υπογραφή στο ανώτερο ιεραρ-
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χικά όργανο αποφάσεις ή πράξεις ή λοιπά έγγραφα, με 
αιτιολογημένη επισημείωσή του στο έγγραφο.

7. Τα εκχωρούμενα σύμφωνα με την παρούσα απόφα-
ση δικαιώματα τελικής υπογραφής «Με εντολή Υπηρε-
σιακού Γραμματέα» μπορούν να ασκούνται παράλληλα 
και από τον εκχωρούντα Υπηρεσιακό Γραμματέα.

Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις

1. Η απόφαση αυτή κατισχύει κάθε άλλης προγενέστε-
ρης απόφασης που ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό 
θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των άρθρων 37 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133), σε συνδυασμό με την παρ. 2 
του άρθρου 35 και την παρ. 3 του άρθρου 37 του ίδιου 
νόμου, καθώς και με το άρθρο 61 του ν.  4903/2022 
(Α’ 46), με την επιφύλαξη της υπό στοιχεία 156347/Υ1/

16.12.2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων (Β’ 6461).

2. Κατά τα λοιπά, παραμένει σε ισχύ η υπό στοιχεία 
1614/Υ1/08.012020 κοινή απόφαση της Υπουργού και 
των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 8).

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 18 Ιανουαρίου 2023

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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