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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 9301/28.1.2020 από-
φασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων (Β΄ 276) για την κατανομή πιστώσεων Προ-
ϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 
στις Περιφέρειες.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ251/25089/Α5/20-2-2020 
απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δι-
αδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές 
εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, 
με το “νέο” σύστημα του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 
(Α΄ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α΄ 
167)» (Β΄ 643).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 55966 (1)
   Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 9301/28.1.2020 από-

φασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων (Β΄ 276) για την κατανομή πιστώσεων Προ-

ϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 

στις Περιφέρειες.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 80 παρ. 4α.

3. Το άρθρο 2 του ν. 2212/1952 «Περί αναγραφής εις τον 
Κρατικόν Προϋπολογισμόν από του οικονομικού έτους 
1952-1953 και εφεξής πιστώσεων διά δαπάνας προβλε-
πόμενας υπό Συμβάσεων Έργου Δ.Ο.Σ. και Ο.Κ.Α. εις βά-
ρος των κεφαλαίων της Ανασυγκροτήσεως»  (Α΄ 266).

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

5. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Την υπ΄αρ. 47/18-07-19 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3100).

8. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87) και ειδικότερα το άρθρο 186 αυτού.

9. Τον κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 2020, όπως 
ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων.

10. Τον ν. 4651/2019 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2020» (Α΄ 209).

11. Το άρθρο 9 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 
13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συ-
νεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) 
και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για 
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 104).

12. Το γεγονός ότι με το άρθρο 9 του ν. 4690/2020 
(Α΄ 104) αυξήθηκαν οι πιστώσεις του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020, στο πλαίσιο λήψης 
μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συ-
νεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, κατά 
1.250.000.000 ευρώ.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Η υπ’ αρ. 9301/28.1.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 276) αντικαθίσταται, ως εξής:

Κατανέμουμε τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δη-
μοσίων Επενδύσεων 2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, στις Περιφέρειες σύμφωνα με τον ακό-
λουθο πίνακα:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

3 Ιουνίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2142

22203



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22204 Τεύχος B’ 2142/03.06.2020

           ποσά σε ευρώ

Περιφέρεια Συγχρημ/μενο ΠΔΕ Εθνικό ΠΔΕ Σύνολο
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 95.000.000 17.015.000 112.015.000
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 175.000.000 40.440.000 215.440.000
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 80.000.000 10.655.000 90.655.000
ΗΠΕΙΡΟΣ 75.000.000 13.840.000 88.840.000
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 95.000.000 19.880.000 114.880.000
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 35.000.000 6.620.000 41.620.000
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 102.000.000 17.760.000 119.760.000
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 40.000.000 16.200.000 56.200.000
ΑΤΤΙΚΗ 235.000.000 58.615.000 293.615.000
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 65.000.000 17.100.000 82.100.000
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 50.000.000 9.705.000 59.705.000
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 60.000.000 14.420.000 74.420.000
ΚΡΗΤΗ 80.000.000 17.750.000 97.750.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.187.000.000 260.000.000 1.447.000.000

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Ιουνίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. Φ.251/66335/Α5 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ251/25089/Α5/20-2-2020 

απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-

μάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-

ση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελ-

λαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 

και εφεξής, με το “νέο” σύστημα του ν. 4186/2013 

(Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 

του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και με το άρθρο 165 του 

ν. 4635/2019 (Α΄ 167)» (Β΄ 643).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 193), όπως είχε αντικατασταθεί, αρχικώς, με την παρ. 
4 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και εκ νέου 
με την παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), 
του άρθρου 4 Α του ιδίου νόμου, όπως προστέθηκε με 
το άρθρο 100 παρ. 5 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), το άρθρο 
13 Γ του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
166 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), καθώς και το άρθρο 218 
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

2. Τις περ. α, β, γ, θ, ι, ια, ιβ, ιγ και ιε της παρ. 1 του άρ-
θρου 13 Δ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως η παράγραφος 
αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 165 
παρ. 2 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέ-
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

6. Την υπ’ αρ. Φ251/25089/Α5/20-2-2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά 
με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 
2020 και εφεξής, με το “νέο” σύστημα του ν. 4186/2013 
(Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 
4610/2019 (Α΄ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 
(Α΄ 167)» (Β΄ 643).

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/248/66305/Β1/1-6-2020 ει-
σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων.

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98), αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ251/25089/Α5/20-2-2020 
απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελ-
λαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και 
εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α΄ 
193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του 
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ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 
(Α΄ 167)» (Β΄ 643), ως ακολούθως:

1. Στην περ. δ της παρ. 4 του άρθρου 7 διαγράφεται 
το τελευταίο εδάφιο.

2. Η παρ. 5 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα γραπτά δοκίμια, πριν παραδοθούν στους βαθ-

μολογητές για βαθμολόγηση, αναμειγνύονται τυχαία 
ενώπιον μελών της Επιτροπής, τοποθετούνται σε φακέ-
λους ανά 30 και παραδίδονται στους βαθμολογητές για 
βαθμολόγηση.».

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 14 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Η Επιτροπή του Β.Κ. μεριμνά για την κάλυψη με αδι-
αφανές χαρτί του βαθμού του πρώτου βαθμολογητή/
τριας, την τυχαία ανάμειξη των γραπτών και την τοποθέ-
τηση τους σε φακέλους ανά 30, τους οποίους παραδίδει 
σε δεύτερο βαθμολογητή/τρια που υποδεικνύεται από 
τον/την Πρόεδρο του Β.Κ.».

4. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 14 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. της Διεύθυνσης στην 
οποία εδρεύει το Β.Κ., οι οποίοι δίδαξαν το οικείο μά-
θημα, για ένα τουλάχιστον έτος την τελευταία τριετία, 
εφόσον ορισθούν από τον/την Πρόεδρο του οικείου 
Β.Κ., υποχρεούνται να συμμετάσχουν στη βαθμολόγηση 
γραπτών, είτε για την πρώτη είτε για τη δεύτερη βαθ-
μολόγηση, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι 
μικρότερος των εξήντα (60).».

5. Η παρ. 4 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με όμοια απόφαση ο πρόεδρος του Β.Κ. ορίζει 

τους αναγκαίους βαθμολογητές των γραπτών κάθε μα-
θήματος, οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. της οικείας ή 
όμορης Δ/νσης και κατά προτεραιότητα από αυτούς που 
έχουν διδάξει το οικείο μάθημα στην τελευταία τάξη του 
ΓΕΛ για ένα τουλάχιστον σχολικό έτος κατά την τελευταία 
τριετία. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. της Διεύθυνσης 
στην οποία εδρεύει το Β.Κ., οι οποίοι δίδαξαν το οικείο 
μάθημα, για ένα τουλάχιστον έτος την τελευταία τριε-
τία, εφόσον ορισθούν από τον/την Πρόεδρο του οικείου 
Β.Κ., υποχρεούνται να συμμετάσχουν στη βαθμολόγηση 
γραπτών, είτε για την πρώτη είτε για τη δεύτερη βαθ-
μολόγηση, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι 
μικρότερος των εξήντα (60).».

6. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 30 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης επαρκούς αριθμού 
εκπαιδευτικών είτε για το παλαιό είτε για το νέο σύστημα, 
ως (ανα)βαθμολογητές μπορούν εναλλακτικά να ορίζο-
νται εκπαιδευτικοί, κατά προτεραιότητα με διδακτική 
εμπειρία κατά την τελευταία τριετία στο αντίστοιχο πα-
νελλαδικό μάθημα του άλλου συστήματος.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 1 Ιουνίου 2020 

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   
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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,

*02021420306200004*
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