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Οργανισµός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - 
Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως τροποποιήθηκε µε τις 
διατάξεις του άρθρων 27 του ν. 4210/2013 «Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), 55 
του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές 
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών 
του Δηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και 
λοιπές ρυθµίσεις» (Α΄ 74), 26 του ν. 4272/2014 «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της 
Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη 
θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-
µελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για 
την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 145), του άρθρου 30 του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και 
περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα» (Α΄ 
237), του άρθρου 7 του ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα 
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 149), του άρθρου 34 παρ. 12 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241) «Χωρικός 
σχεδιασµός - Βιώσιµη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.» και του άρθρου πέµπτου του ν. 
4464/2017 (Α΄ 46) «Κύρωση της Συµφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και 
συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της, αφενός, 
και της Μογγολίας, αφετέρου και άλλες διατάξεις», του άρθρου 49 του ν. 4508/2017 
«Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο 
Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 200) και ισχύει,  

β) του άρθρου 35 παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο 
µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρµογή του 
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226), όπως 
τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του  άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθµίσεις 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), της παρ. 3 του άρθρου 67 του ν. 4316/2014 «Ίδρυση 
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων 
αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 270) και του άρθρου 37 
παρ. 1 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας 
Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών 
και επιλογής προϊσταµένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της 
Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις»,  
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γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), 

2. την αριθ. Υ29/08-10-2015 (Β΄ 2168)  απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
αρµοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών Γεώργιο Χουλιαράκη», 

3.  την από 11.11.2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Μεταρρύθµισης, 

4. Το γεγονός ότι σύµφωνα µε τις υπ’ αριθ. Φ1/Α/595/82743/Β1/17.5.2017, 
Φ1/Α/178/25212/Β1/13.2.2018, Φ1/Α/200/28287/Β1/15.2.2018 και 
Φ1/Α/225/29368/Β1/21.2.2018 Εισηγήσεις του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) 
των Προϊσταµένων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, από τις διατάξεις του 
παρόντος διατάγµατος προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη ύψους 1.492.440,00 ευρώ 
περίπου ετησίως για την καταβολή επιδοµάτων θέσεων ευθύνης, η οποία θα καλυφθεί 
από τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις της οµάδας 200 του Ε.Φ. 19-110 του Τακτικού 
Προϋπολογισµού του ΥΠ.Π.Ε.Θ για το τρέχον και τα επόµενα έτη και στοιχεί προς 
τις δεσµεύσεις και τους στόχους του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσµου 
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, ενώ η δαπάνη 24.737.041,00 ευρώ περίπου, 
η οποία θα προκληθεί µετά το έτος 2018 λόγω της σύστασης νέων οργανικών 
θέσεων, προβλέπεται να καλυφθεί κατά τα έτη που θα πληρωθούν οι θέσεις αυτές, 
στο πλαίσιο πρόσθετων πιστώσεων που θα διατίθενται από το Υπουργείο 
Οικονοµικών (ΓΛΚ) εντός των δεσµευτικών ορίων που καθορίζονται στο 
Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής. 

5. την υπ’ αριθ. Δ28/2018 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε 
πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονοµικών και της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  
 
 

αποφασίζουµε: 
 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 
Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

 
Άρθρο 1 

Αποστολή του Υπουργείου  
 
Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (εφεξής 
Υπουργείο) είναι η ανάπτυξη και η συνεχής αναβάθµιση της παιδείας µε σκοπό:  
α) την ηθική, την πνευµατική και τη φυσική αγωγή των Ελλήνων,  
β) την ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης,  
γ) την προστασία της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης και της λατρείας και 
την εποπτεία των λειτουργών όλων των γνωστών θρησκειών,  
δ) την καλλιέργεια του σεβασµού στην ελευθερία του λόγου και της έκφρασης,  
ε) την ανοχή στη διαφορετικότητα,  
στ) τη διαπαιδαγώγηση µε βάση τις αρχές της δηµοκρατίας, της ισότητας, της 
αλληλεγγύης, της απαγόρευσης των διακρίσεων, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, 
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ζ) τον σεβασµό στο περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό, και την εµπέδωση της αρχής 
της αειφορίας, 
η) τη διαµόρφωση ελεύθερων, ενεργών και κριτικά σκεπτόµενων πολιτών,  
θ) την ανάπτυξη και την προαγωγή της επιστήµης, της έρευνας, της καινοτοµίας, της 
τεχνολογίας, της κοινωνίας της πληροφορίας, 
ι) τη µέριµνα για την ποιοτική αναβάθµιση της εκπαίδευσης της νέας γενιάς και της 
δια βίου µάθησης. 
 

 
Άρθρο 2 

Διάρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου 
 
1. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου διαρθρώνονται ως εξής: 
 
Α. Τα Γραφεία του Υπουργείου είναι:  
α) το Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού,  
β) το Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού,  
γ) τα Πολιτικά Γραφεία των Υφυπουργών, 
δ) το Γραφείο του Γενικού/Διοικητικού Γραµµατέα του Υπουργείου,  
ε) το Γραφείο του Αναπληρωτή Γενικού/Διοικητικού Γραµµατέα του Υπουργείου,  
στ) το Γραφείο του Γενικού/Τοµεακού Γραµµατέα Θρησκευµάτων,  
ζ) το Γραφείο του Γενικού/Τοµεακού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας,  
η) το Γραφείο του Γενικού/Τοµεακού Γραµµατέα Νέας Γενιάς και Διά Βίου 
Μάθησης. 
 
Β. Οι αυτοτελείς µονάδες υπαγόµενες στον Υπουργό είναι: 
α) η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, 
β) το Τµήµα κοινοβουλευτικού ελέγχου, 
γ) το Γραφείο Τύπου, 
δ) το Τµήµα Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας, 
ε) το Γραφείο Επιστηµονικών Συµβούλων. 
 
Γ. Οι Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου που υπάγονται στον Γενικό/Διοικητικό 
Γραµµατέα του Υπουργείου ή στον Αναπληρωτή Γενικό/ Διοικητικό Γραµµατέα του 
Υπουργείου, είναι:  
α) η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  
β) η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών,  
γ) η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού,  
δ) η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,  
ε) η Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,  
στ) η Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης,  
ζ) η Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεµάτων, Παιδείας Οµογενών και 
Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης 
 
Δ. Στον Γενικό/Διοικητικό Γραµµατέα του Υπουργείου ή στον Αναπληρωτή 
Γενικό/Διοικητικό Γραµµατέα του Υπουργείου υπάγονται και οι δεκατρείς (13) 
Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
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Ε. Οι αυτοτελείς µονάδες που υπάγονται στον Γενικό/Διοικητικό Γραµµατέα του 
Υπουργείου είναι:  
α) η Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, 
β) το Αυτοτελές Τµήµα Συντονισµού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης 
Προσφύγων,  
γ) Το Αυτοτελές Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού Περιφερειακών Υπηρεσιών 
δ) Η Αυτοτελής Διεύθυνση Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών και λοιπών 
θεµάτων 
 
ΣΤ. Στη Γενική Γραµµατεία Θρησκευµάτων υπάγονται: 
α) η Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης, 
β) η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων. 
 
Ζ. Στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας υπάγονται:  
α) η Διεύθυνση Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας 
και Καινοτοµίας,  
β) η Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτοµίας,  
γ) η Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων,  
δ) η Διεύθυνση Διεθνούς Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας,  
ε) Αυτοτελές Τµήµα Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας. 
 
Η. Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης:  
α) Διεύθυνση Νέας Γενιάς,  
β) Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης,  
γ) Αυτοτελές Τµήµα Υποστήριξης Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών 
Προσόντων (ΣΑΕΠ) και εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας. 
 
2.  Στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων λειτουργούν, σύµφωνα µε 
τις κείµενες σχετικές διατάξεις:  
α) Γραφείο Τύπου, υπαγόµενο στον Υπουργό, 
β) Γραφείο Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,  
γ) Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

ΙΙ. ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
 

Άρθρο 3 
Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών 

 
Στα πολιτικά γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό 
και τους Υφυπουργούς στο έργο τους ανήκει µεταξύ των άλλων η συγκέντρωση των 
αναγκαίων στοιχείων προς ενηµέρωση του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού 
και ή των Υφυπουργών κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, η επιµέλεια της 
αλληλογραφίας τους, η τήρηση του προσωπικού τους πρωτοκόλλου, η φροντίδα για 
ό,τι αφορά την επικοινωνία τους µε τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώπους 
των κοινωνικών φορέων και τους δηµόσιους γενικά λειτουργούς, καθώς και η 
µέριµνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιµοτυπικών τους υποχρεώσεων, διέπονται 
δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους, από τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις. 
 

Άρθρο 4 
Γραφεία Γενικών/Διοικητικού/Τοµεακών Γραµµατέων 
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Τα Γραφεία επικουρούν τους Γενικούς/Διοικητικό/Τοµεακούς Γραµµατείς στην 
άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιµέλεια της αλληλογραφίας τους και της 
τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία τους µε 
τις υπηρεσίες και τους πολίτες και µελετούν ειδικά θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο 
της αρµοδιότητάς τους,  διέπονται δε σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και τη λειτουργία 
τους από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΙΙΙ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 

Άρθρο 5 
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 

 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου είναι:  

α) η συστηµατική παρακολούθηση και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων των 
υπηρεσιακών µονάδων του Υπουργείου και των εποπτευόµενων από αυτό φορέων, 
στην περίπτωση που αυτοί δεν διαθέτουν τέτοια µονάδα, µε σκοπό την υποστήριξη 
της πολιτικής ηγεσίας για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων και για τη λήψη 
µέτρων, όπου απαιτείται,  

β) ο εντοπισµός, µε τη διενέργεια τακτικών ή εκτάκτων ελέγχων, ενδείξεων ή 
στοιχείων διαφθοράς ή απάτης υπαλλήλων του Υπουργείου και των εποπτευόµενων 
από αυτό φορέων και η αποτελεσµατική συµβολή της στη διερεύνηση αυτών από τα 
αρµόδια διοικητικά όργανα ή τις Δικαστικές Αρχές, 

γ) η αξιολόγηση της λειτουργίας του Υπουργείου και των δραστηριοτήτων των 
υπηρεσιών του βάσει των αρχών της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, 
 
δ) ο έλεγχος εφαρµογής των κανόνων δικαίου και του εσωτερικού κανονιστικού 
πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου, 

ε) η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιµασίας 
των χρηµατοοικονοµικών και λοιπών αναφορών, 

στ) η βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου, µέσω του 
σχεδιασµού, της καθοδήγησης και της αξιολόγησης της επάρκειας του συστήµατος 
εσωτερικού ελέγχου, 
  
ζ) ο έλεγχος πληροφοριακών συστηµάτων, προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσον 
επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωµατωθεί σε αυτά επαρκείς 
ασφαλιστικές δικλείδες/µηχανισµοί ελέγχου,  

η) η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστηµάτων διαχείρισης ελέγχου 
του Υπουργείου καθώς και η διαµόρφωση και η διαρκής βελτίωση της µεθοδολογίας 
και των εργαλείων του εσωτερικού ελέγχου, 
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θ) η καθοδήγηση των υπηρεσιών του Υπουργείου προκειµένου να ενσωµατώνουν 
στις λειτουργίες και διαδικασίες τους, τους κατάλληλους µηχανισµούς εσωτερικού 
ελέγχου, 

ι) ο χειρισµός κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 

2. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου διαρθρώνεται σε δύο (2) Τµήµατα, ως εξής: 

α) Τµήµα Α’ Προγραµµατισµού και Τεκµηρίωσης, 

β) Τµήµα Β’ Διενέργειας Ελέγχων. 

 3. Το Τµήµα Α’ Προγραµµατισµού και Τεκµηρίωσης είναι αρµόδιο για: 

α) τη διαµόρφωση µεθοδολογικού και θεσµικού πλαισίου για τον εσωτερικό έλεγχο 
των υπηρεσιών του Υπουργείου και την καθοδήγηση τους για την ανάπτυξη 
συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων,  

β) την κατάρτιση προγράµµατος εσωτερικών ελέγχων στις Υπηρεσίες του 
Υπουργείου, ετήσιου ή µεγαλύτερης διάρκειας, κατόπιν καθορισµού των ελεγκτέων 
περιοχών – διαδικασιών, σε συνδυασµό µε την αναγνώριση και αξιολόγηση των 
κινδύνων και λαµβανοµένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών 
προτεραιοτήτων του Υπουργείου, συνεκτιµώντας πάσης φύσεως αναφορές, 
καταγγελίες, εκθέσεις και κάθε άλλο στοιχείο, τηρουµένων των εκάστοτε ισχυουσών 
διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων, 

γ) την έκδοση εντολών για την διενέργεια προγραµµατισµένων και έκτακτων 
εσωτερικών ελέγχων, όπου αυτό απαιτείται, 

δ) τη διασφάλιση τήρησης των Διεθνών Προτύπων και των ορθών πρακτικών κατά 
την ελεγκτική διαδικασία, την επεξεργασία των στοιχείων των επί µέρους εκθέσεων 
εσωτερικού ελέγχου και τη σύνταξη ετήσιας ή/και ενδιάµεσης έκθεσης, στις οποίες 
καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσµατα του εσωτερικού ελέγχου, 

ε) την υποβολή της έκθεσης εσωτερικού ελέγχου στον οικείο Υπουργό µε 
κοινοποίηση στις Υπηρεσίες που έχουν αρµοδιότητα για το σχεδιασµό και τη 
λειτουργία του συστήµατος που ελέγχθηκε και την τακτική παρακολούθηση, 
αξιολόγηση και επιβεβαίωση των διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών που 
πραγµατοποιούνται από τις υπηρεσίες σε συµµόρφωση µε τις προτάσεις του 
εσωτερικού ελέγχου, µέχρι την οριστική υλοποίηση τους, 

στ) την εισήγηση για την κατάρτιση ή αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας 
Εσωτερικών Ελεγκτών και την εισήγηση για την τροποποίηση του, αν αυτό κριθεί 
αναγκαίο, 

 ζ) τη µέριµνα για την εκπαίδευση και την επιµόρφωση των Εσωτερικών Ελεγκτών, 
σε συνεργασία µε τις καθ΄ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, καθώς και την 
διερεύνηση και την πρόταση τρόπων ανάπτυξης των γνώσεων και των δεξιοτήτων 
τους. 
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η) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 

4. Το Τµήµα Β’ Διενέργειας Ελέγχων είναι αρµόδιο για: 

α) τον σχεδιασµό διενέργειας προγραµµατισµένων και έκτακτων εσωτερικών 
ελέγχων στο πλαίσιο του εγκεκριµένου προγράµµατος ελεγκτικής δράσης ή κατόπιν 
λήψης της σχετικής εντολής κατά τα προβλεπόµενα, 

β) τη διενέργεια των ελέγχων στις λειτουργίες, διαδικασίες και δραστηριότητες, 
γενικά, των υπηρεσιών και των Φορέων του Υπουργείου κατά τα προαναφερόµενα, 

γ) την υλοποίηση του προγράµµατος/επιχειρησιακού σχεδίου εσωτερικών ελέγχων, 
κατά το µέρος που αναλογεί στο Τµήµα, µε βάση σχετικούς δείκτες προόδου και η 
σύνταξη των αντίστοιχων προσωρινών ή οριστικών εκθέσεων, καθώς και ενδιάµεσων 
εκθέσεων προόδου, όπου απαιτείται, 

δ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 

Άρθρο 6 
Τµήµα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 

 
Το Τµήµα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου υπάγεται απευθείας στον Υπουργό και είναι 
αρµόδιο για: 
α) τον συντονισµό των οργανικών µονάδων και των εποπτευοµένων φορέων του 
Υπουργείου για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών σχετικά µε όλα τα θέµατα 
που αφορούν στα µέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου και τη σύνταξη και προώθηση των 
σχετικών απαντήσεων που απαιτούνται κατά την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, 
β) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 

Άρθρο 7 
Τµήµα Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας 

 
Το Τµήµα Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας υπάγεται απευθείας στον Υπουργό και είναι 
αρµόδιο για: 
α) τη συµµετοχή στο σχεδιασµό των νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων 
αρµοδιότητας του Υπουργείου και την κατάρτιση των νοµοσχεδίων που αναθέτει σε 
αυτό ο Υπουργός, 
β) την παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας στις υπηρεσίες που αναλαµβάνουν την 
εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθµίσεων, µε σκοπό την τήρηση των αρχών καλής 
νοµοθέτησης, 
γ) τη σύνταξη, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, την Ανάλυση Συνεπειών 
Ρυθµίσεων του άρθρου 7 ν. 4048/2012, επισηµαίνοντας ταυτόχρονα τις συναφείς 
νοµοθετικές ή κανονιστικές ρυθµίσεις, 
δ) τη µέριµνα, σε συνεργασία µε το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης (βλ. ν. 4048/2012 
Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης, Α 
34/23-2-2012 και το  άρθρο 76Α του π.δ.63/2009, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
77 του ν.4368/2016, Α’21), για τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και 
διαβουλεύσεων µε εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και ενδιαφερόµενων 
οµάδων, 
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ε) την επισήµανση των νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων του Υπουργείου 
που χρήζουν απλούστευσης, αναµόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης, 
στ) τη συλλογή, ταξινόµηση και προώθηση στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης 
της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης του ν. 3133/2003 κωδικοποιούµενων 
ρυθµίσεων ή ρυθµίσεων των νοµικών πεδίων, στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη 
αναµόρφωσης, 
ζ) τη σύνταξη, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, της έκθεσης αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων εφαρµογής των ρυθµίσεων του άρθρου 9 ν. 4048/2012, 
η) τη συµµετοχή υποχρεωτικά στις νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου 
και την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των τελικών προτάσεων των εν λόγω 
επιτροπών, 
θ) την ενσωµάτωση του δικαίου της Ένωσης στο εθνικό δίκαιο στους τοµείς 
αρµοδιότητας του Υπουργείου, 
ι)τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
	
 

Άρθρο 8 
Γραφείο Επιστηµονικών Συµβούλων 

 
Το Γραφείο Επιστηµονικών Συµβούλων υπάγεται απευθείας στον Υπουργό και είναι 
αρµόδιο για: 
α) την παρακολούθηση της υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής, 
β) τον εκπαιδευτικό σχεδιασµό της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
γ) την αξιολόγηση των δοµών της Εκπαίδευσης και την παιδαγωγική αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, 
δ) την παρακολούθηση, µελέτη και αποτύπωση των εκπαιδευτικών συστηµάτων σε 
Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, 
ε) την επιστηµονική επεξεργασία των ετήσιων εκθέσεων των Διευθυντών 
Περιφερειών και των Σχολικών Συµβούλων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης για τη λειτουργία των σχολείων των περιφερειών τους και την εξαγωγή 
συµπερασµάτων, 
στ) τη µελέτη του περιεχόµενου των σχολικών βιβλίων των Βαλκανικών χωρών, 
ζ)τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 

IV. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

Άρθρο 9 
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 
 
1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού, 
Προγραµµατισµού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι ο σχεδιασµός και η 
υλοποίηση της πολιτικής του Υπουργείου, ο προγραµµατισµός και η διενέργεια των 
πάσης φύσεως εξετάσεων και η εφαρµογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
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2. Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες: 
α) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού,  
β) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρµογών, 
γ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστηµάτων,  
δ) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 
ε) Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων,  
στ) Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτοµίας. 
 

Άρθρο 10 
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού 

 
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού 
είναι ο προγραµµατισµός και συντονισµός των πολιτικών και δράσεων του 
Υπουργείου. 
 
2.  Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού συγκροτείται από τις 
ακόλουθες οργανικές µονάδες: 
α) Τµήµα A’ Συντονισµού και Προγραµµατισµού Πολιτικών, 
β) Τµήµα B’ Στατιστικής και Ποιοτικής Επεξεργασίας Δεδοµένων, 
γ) Τµήµα Γ’ Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών,  
δ) Τµήµα Δ’ Στρατηγικού Σχεδιασµού της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και Διά 
Βίου Μάθησης,  
ε) Τµήµα Ε’ Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης. 
 
3. Το Τµήµα Α’ Συντονισµού και Προγραµµατισµού Πολιτικών είναι αρµόδιο για: 
α) τη σύνταξη του ετήσιου Προγράµµατος Δράσης του Υπουργείου,  
β) τη διερεύνηση συστηµάτων στοχοθεσίας και µεθόδων µέτρησης: αα) της 
αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών και του προσωπικού του 
Υπουργείου, ββ) της αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των µετρήσεων και τη 
διατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων βελτίωσης της λειτουργίας των υπηρεσιών, σε 
συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, 
γ) τη διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου και τη 
διατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας τους προς 
όφελος του πολίτη, 
δ) τον συντονισµό των στόχων και τον καθορισµό των δεικτών αξιολόγησης των 
υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
δράσεων και των πολιτικών, 
ε) τον καθορισµό των δεικτών µέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσµατικότητας και 
ποιότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3230/2004, 
στ) την καθιέρωση συστηµάτων διοίκησης ολικής ποιότητας (Κοινό Πλαίσιο 
Αξιολόγησης στις διοικητικές και εκπαιδευτικές δοµές, διαδικασίες πιστοποίησης 
βάσει ΙSO), καθώς και για τον καθορισµό ενός πλαισίου αυτοαξιολόγησης, 
ζ) τη διερεύνηση µεθόδων συγκριτικής αξιολόγησης των υπηρεσιών του Υπουργείου 
και των υπηρεσιών των εποπτευόµενων φορέων, 
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η) τον σχεδιασµό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση  των δράσεων του 
Υπουργείου σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, 
θ) τη συνεργασία µε άλλα κέντρα τεκµηρίωσης, αποδοτικότητας και 
αποτελεσµατικότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, 
ι) τον εντοπισµό των καλύτερων πρακτικών και την εφαρµογή τους σε άλλες 
υπηρεσίες, 
ια)τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Β’ Στατιστικής και Ποιοτικής Επεξεργασίας Δεδοµένων είναι αρµόδιο 
για: 
α) τη συλλογή, την επεξεργασία και την ερµηνεία των δεδοµένων των δράσεων και 
των προγραµµάτων του Υπουργείου, 
β) τις µετρήσεις των αποτελεσµάτων: αα) των δεικτών, ββ) των αυτοαξιολογήσεων 
και γγ) του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης των δοµών του Υπουργείου και των 
εποπτευόµενων φορέων του, 
γ) την εισήγηση για τη βράβευση των υπηρεσιών που διακρίνονται για την 
αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητά τους, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους 
φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 
δ) τη συγκέντρωση όλων των στατιστικών εργασιών του Υπουργείου, 
ε)τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
5. Το Τµήµα Γ’ Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών είναι αρµόδιο για: 
α) τον χειρισµό όλων των θεµάτων οργάνωσης και απλούστευσης των διαδικασιών 
των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόµενων φορέων του, σε συνεργασία 
µε τους αρµόδιους φορείς, µε στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών 
ενεργειών, 
β) την ανάπτυξη και εφαρµογή σύγχρονων τεχνικών και µεθόδων εργασίας για την 
αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων, 
γ) τη µελέτη των χρησιµοποιούµενων εντύπων δικαιολογητικών, που κατά περίπτωση 
απαιτούνται να υποβάλλουν οι συναλλασσόµενοι και την εισήγηση για τη βελτίωση 
και τυποποίησή τους, 
δ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
6. Το  Τµήµα Δ’ Στρατηγικού Σχεδιασµού της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και 
Διά Βίου Μάθησης και είναι αρµόδιο για: 
α) τον σχεδιασµό και την εποπτεία εφαρµογής των πολιτικών Νέας Γενιάς και Διά 
Βίου Μάθησης,  
β) την κατάρτιση, την εφαρµογή και την αξιολόγηση του Εθνικού Προγράµµατος 
Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης και των προγραµµάτων εφαρµογής του, 
γ) τη σύνταξη συνολικής ετήσιας έκθεσης για τη Νέα Γενιά και Διά Βίου Μάθηση 
στην Ελλάδα, 
δ) την ανάθεση µελετών για την προώθηση καινοτοµιών µε στόχο την αναβάθµιση 
της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των δράσεων Νέας Γενιάς και Διά Βίου 
Μάθησης, 
ε) τη διενέργεια µελετών, ερευνών, στατιστικών και συγκριτικών αναλύσεων των 
θεµάτων που αφορούν στη Νέα Γενιά και Διά Βίου Μάθηση, 
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στ) την υλοποίηση του Προγράµµατος «Ιστορικό Αρχείο της Ελληνικής Νεολαίας», 
ζ) τη διευκόλυνση της κινητικότητας των νέων για εκπαιδευτικούς λόγους, 
η) τον διαπολιτισµικό διάλογο προς όφελος των νέων, 
θ) τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας σε 
θέµατα νεολαίας µε το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο και την παρακολούθηση της 
σύναψης και υλοποίησης συµφωνιών, 
ι) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
7. Το Τµήµα Ε’ Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης είναι αρµόδιο για: 
α) την κατάρτιση, την τήρηση, την αναµόρφωση, την προσαρµογή και την υλοποίηση 
των σχεδίων προστασίας, κινητοποίησης και δράσης των πολιτικών δυνάµεων του 
Υπουργείου σε καιρό πολέµου ή έκτακτης ανάγκης (πολιτική άµυνα),  
β) την πολιτική επιστράτευση προσωπικού, τη δέσµευση και την επίταξη υλικών και 
µέσων,  
γ) την εκπαίδευση και την εξουσιοδότηση για τη διαβάθµιση του προσωπικού της 
κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών σε θέµατα πολιτικής 
σχεδίασης έκτακτης ανάγκης (πολιτική άµυνα), 
δ) τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οργάνωσης της πολιτικής άµυνας των 
εποπτευόµενων δηµοσίων ανεξάρτητων ιδρυµάτων της Περιφέρειας Αττικής,  
ε) την παρακολούθηση και την τήρηση του Εθνικού Κανονισµού Ασφαλείας στο 
Υπουργείο και σε εποπτευόµενους φορείς,  
στ) την τήρηση και την επίβλεψη της ασφάλειας και των υποδοµών του Υπαρχείου 
ΕΤΝΑ του Υπουργείου,  
ζ) την παρακολούθηση και τον έλεγχο των συστηµάτων και των µέτρων συναγερµού 
του Υπουργείου,  
η) τα θέµατα Πολιτικής Άµυνας, όπως αυτά καθορίζονται από τα Γενικά και τα 
Ειδικά Εθνικά Σχέδια,  
θ) την ενηµέρωση και την εκπαίδευση των µαθητών πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε θέµατα αυτοπροστασίας από κινδύνους 
καταστροφικών φαινοµένων, σε συνεργασία µε την αρµόδια Γενική Διεύθυνση,  
ι) τη λειτουργία των σχολείων και των ΑΕΙ, σε περίπτωση βλάβης των οικείων 
κτιρίων από καταστροφικά φαινόµενα,  
ια) την κατάρτιση µνηµονίων µε αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες µε αντικείµενο τις 
ενέργειες για την εκκένωση των εποπτευόµενων κατασκηνώσεων, σε περίπτωση 
κινδύνου από καταστροφικά φαινόµενα,  
ιβ) τα θέµατα πολιτικής προστασίας, όπως αυτά καθορίζονται από τα γενικά και τα 
ειδικά εθνικά σχέδια,  
ιγ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 

Άρθρο 11 
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρµογών 

 
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι ο 
ψηφιακός σχεδιασµός των δράσεων και των προγραµµάτων του Υπουργείου. 
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2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρµογών 
συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες: 
α) Τµήµα Α’ Εφαρµογών Διορισµών Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,    
β) Τµήµα Β’ Εφαρµογών Κινητικότητας και Εξέλιξης Προσωπικού Πρωτοβάθµιας 
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
γ) Τµήµα Γ’ Εφαρµογών Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
δ) Τµήµα Δ’ Υποστηρικτικών Εφαρµογών, 
ε) Τµήµα Ε’ Εφαρµογών Εξετάσεων, 
στ) Τµήµα  Στ’ Εφαρµογών Γραµµατειών Έρευνας και Τεχνολογίας, Νέας Γενιάς και 
Διά Βίου Μάθησης, 
ζ) Τµήµα Ζ’ Ηλεκτρονικής Ενηµέρωσης του Πολίτη, 
η) Τµήµα Η’ Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής 
Υποστήριξης. 
 
3. Το Τµήµα Α’ Εφαρµογών Διορισµού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  είναι αρµόδιο για: 
α) την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την επέκταση των Πληροφοριακών Συστηµάτων 
που αφορούν στο διορισµό των µονίµων εκπαιδευτικών στα σχολεία της 
Πρωτοβάθµιας και της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
β) την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την επέκταση των Πληροφοριακών Συστηµάτων 
που αφορούν στην πρόσληψη των αναπληρωτών και του λοιπού προσωπικού στα 
σχολεία της Πρωτοβάθµιας και της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
γ) την εξαγωγή δεδοµένων και στατιστικών στοιχείων από τις βάσεις δεδοµένων, 
δ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Β’ Εφαρµογών Κινητικότητας και Εξέλιξης  Προσωπικού 
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για: 
α) την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την επέκταση των Πληροφοριακών Συστηµάτων 
που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη του µόνιµου εκπαιδευτικού 
και του λοιπού προσωπικού της Πρωτοβάθµιας και της Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης,  
β) την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την επέκταση των Πληροφοριακών Συστηµάτων 
που αφορούν στην κινητικότητα του µόνιµου εκπαιδευτικού και του λοιπού 
προσωπικού της Πρωτοβάθµιας και της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,  
γ) την εξαγωγή δεδοµένων και στατιστικών στοιχείων από τις βάσεις δεδοµένων, 
δ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
5. Το Τµήµα Γ’ Εφαρµογών Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για: 
α) την εποπτεία, την παρακολούθηση και τον συντονισµό των εργασιών των Φορέων 
που υλοποιούν, διαχειρίζονται και λειτουργούν τα δίκτυα και Πληροφοριακά 
Συστήµατα που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση, 
β) την ανάπτυξη και τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, 
γ) την εκπόνηση µελετών  για την απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση, 
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δ) τη δηµιουργία, την οργάνωση και τη συντήρηση των βάσεων δεδοµένων που 
αφορούν σε ιδρύµατα, φορείς, προσωπικό, φοιτητές/σπουδαστές της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, 
ε) την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων που αφορούν σε διαδικασίες του 
προσωπικού της Ανώτατης Εκπαίδευσης και των φοιτητών/σπουδαστών, 
στ) τη συντήρηση και την επέκταση Πληροφοριακών Συστηµάτων εφαρµογών και 
δικτυακών πυλών στην Ανώτατη Εκπαίδευση, 
ζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
6. Το Τµήµα Δ’ Υποστηρικτικών Εφαρµογών είναι αρµόδιο για: 
α) τη σχεδίαση και την ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστηµάτων και εφαρµογών 
του Υπουργείου, 
β) την αναβάθµιση και επέκταση παλαιότερων  εφαρµογών και τη µετατροπή τους σε 
νέες σύµφωνα µε τις σύγχρονες προδιαγραφές ανάπτυξης, ασφάλειας και λειτουργίας, 
γ) την ενοποίηση υπολογιστικών συστηµάτων µε σκοπό την εξάλειψη καταχώρισης 
και συντήρησης στοιχείων σε πολλαπλά υπολογιστικά συστήµατα, 
δ) την εξασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των µεθόδων και των 
λογισµικών που αναπτύσσει, 
ε) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
7. Το Τµήµα Ε’ Εφαρµογών Εξετάσεων είναι αρµόδιο για: 
α) τη διαχείριση, την ανάπτυξη και τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστηµάτων 
για την προετοιµασία και τη δηµιουργία αρχείου Εξετάσεων µαθητών 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και αποφοίτων, τέκνων Ελλήνων εξωτερικού, 
αλλοδαπών, αθλητών και λοιπών κατηγοριών σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση 
Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, 
β) την ανάπτυξη και τη λειτουργία Πληροφοριακών Συστηµάτων για τη συγκέντρωση 
και την επεξεργασία των βαθµολογιών και των αιτήσεων προτιµήσεων των 
υποψηφίων,  
γ) την έκδοση των αποτελεσµάτων εισαγωγής σε Ιδρύµατα της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, 
δ) τη δηµιουργία και την οργάνωση βάσεων δεδοµένων υποψηφίων για την 
πιστοποίηση ξένης γλώσσας, γνώσης Η/Υ, δεξιοτήτων και την έκδοση των σχετικών 
αποτελεσµάτων, 
ε) την εξασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των οικείων λογισµικών, 
στ) την εισήγηση προτάσεων για την απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν 
στη διεξαγωγή Εξετάσεων, 
ζ) την επεξεργασία των στατιστικών αποτελεσµάτων που εξάγονται από τις βάσεις 
δεδοµένων της Διεύθυνσης και αφορούν σε Εξετάσεις, 
η) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
8. Το Τµήµα  Στ’ Εφαρµογών των Γραµµατειών Έρευνας και Τεχνολογίας, Νέας 
Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης είναι αρµόδιο για: 
α) τη διαχείριση και την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων και εφαρµογών που 
σχετίζονται µε την Επαγγελµατική Κατάρτιση είτε σε δηµόσιες είτε σε ιδιωτικές 
δοµές, 
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β) τη διαχείριση και την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων και εφαρµογών που 
σχετίζονται µε την Εκπαίδευση Ενηλίκων,  
γ) την ανάπτυξη και τη λειτουργία Πληροφοριακών Συστηµάτων και εφαρµογών που 
αφορούν στο ανθρώπινο δυναµικό (διοικητικό και εκπαιδευτικό) της Γενικής 
Γραµµατείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, 
δ) την ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακών Συστηµάτων και εφαρµογών που 
σχετίζονται µε τις Εξετάσεις Ελληνοµάθειας,  
ε) τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων και εφαρµογών 
που αφορούν στα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης/Κολλέγια (µητρώο 
αδειοδοτήσεων, µητρώο διδασκόντων κ.τ.λ.), 
στ) τη διαχείριση και την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων και εφαρµογών της 
Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, 
ζ) την εποπτεία και την παρακολούθηση των εργασιών των φορέων που υλοποιούν 
και διαχειρίζονται Πληροφοριακά Συστήµατα της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας, 
η) την εξασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των οικείων λογισµικών,  
θ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
8. Το Τµήµα Ζ’ Ηλεκτρονικής Ενηµέρωσης του Πολίτη είναι αρµόδιο για: 
α) την ανάπτυξη και τη διαχείριση της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου, 
β) την ανάπτυξη και τη διαχείριση των ιστοσελίδων των Γενικών Γραµµατειών του 
Υπουργείου, 
γ) την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την εποπτεία των ιστοσελίδων  των 
εποπτευόµενων Φορέων, 
δ) την ενηµέρωση των πολιτών δια ζώσης, 
ε) την τηλεφωνική επικοινωνία µε το κοινό, τους εκπαιδευτικούς φορείς και τους 
εποπτευόµενους οργανισµούς του Υπουργείου, 
στ) την οργάνωση και τη λειτουργία των µεθόδων ηλεκτρονικής ενηµέρωσης των 
πολιτών, 
ζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
9) Το Τµήµα Η’ Διαλειτουργικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής 
Υποστήριξης είναι αρµόδιο για: 
α) τη συνεργασία µε τα άλλα Υπουργεία και τους εποπτευόµενους φορείς του 
δηµοσίου µε σκοπό τον καθορισµό και την εποπτεία της διαλειτουργικότητας  µεταξύ 
των οικείων πληροφοριακών συστηµάτων, 
β) τη συνεργασία  µε τις Υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εποπτευόµενους φορείς 
που παράγουν πληροφοριακά συστήµατα, προκειµένου να ορίσει και να εποπτεύσει  
τη διαλειτουργικότητα  µεταξύ των οικείων Πληροφοριακών Συστηµάτων, 
γ) τη διερεύνηση, τη µελέτη και την εφαρµογή της ψηφιακής σύγκλισης των   
Υπηρεσιών του Υπουργείου, 
δ) την ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες του Υπουργείου, 
ε) τη συλλογή προτάσεων από τις Γενικές Γραµµατείες του Υπουργείου για την 
υλοποίηση έργων που αφορούν στην ανάπτυξη και τη συντήρηση πληροφοριακών 
συστηµάτων και εφαρµογών στα πλαίσια του εκσυγχρονισµού των υπηρεσιών του 
Υπουργείου,     
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στ) τη διεκπεραίωση, την αρχειοθέτηση και τη διακίνηση των εντύπων και των 
ηλεκτρονικών εγγράφων των Τµηµάτων της Διεύθυνσης, καθώς και την 
παρακολούθηση και τη διακίνηση της έντυπης και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
και του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, 
ζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 

Άρθρο 12 
Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών  Συστηµάτων 

 
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστηµάτων 
είναι η ανάπτυξη, η διαχείριση και η λειτουργία του κεντρικού υπολογιστικού και 
δικτυακού εξοπλισµού του Υπουργείου, η εποπτεία των δικτυακών συνδέσεων των 
σχολικών µονάδων και η ασφαλής διασύνδεσή τους µε άλλα δίκτυα. 
 
2. H Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών  Συστηµάτων συγκροτείται από τις   
ακόλουθες οργανικές µονάδες: 
α) Τµήµα Α’ Υπολογιστικών Συστηµάτων, 
β) Τµήµα Β’ Τηλεπικοινωνιακών και Δικτυακών Συστηµάτων, 
γ) Τµήµα Γ’ Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων, 
δ) Τµήµα Δ’ Τεχνικής Υποστήριξης, 
ε) Τµήµα Ε’ Διαχείρισης Συστηµάτων Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας, 
στ) Τµήµα Στ’ Πρωτοκόλλου. 
 
3. Το Τµήµα Α’ Υπολογιστικών Συστηµάτων  είναι αρµόδιο για: 
α) την ανάπτυξη, τη διαχείριση και τη συντήρηση των κεντρικών υπολογιστικών 
συστηµάτων (software) του Υπουργείου, 
β) τη συντήρηση και τη λειτουργία του υλικού (hardware) των κεντρικών  
εξυπηρετητών του Υπουργείου, 
γ) τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών του υλικού (hardware) και του λογισµικού 
(software) των κεντρικών υπολογιστικών συστηµάτων του Υπουργείου, 
δ) τη διαχείριση και τη λειτουργία της υπολογιστικής δοµής «νέφους» (cloud 
infrastructure)  του Υπουργείου, 
ε) τη διαχείριση και τη λειτουργία της υποδοµής λήψης αντιγράφων ασφάλειας 
(Back-up), 
ζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Β’ Τηλεπικοινωνιακών και Δικτυακών Συστηµάτων είναι αρµόδιο για:  
α) την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη των 
τηλεπικοινωνιακών συσκευών και συστηµάτων του Υπουργείου, 
β) την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη των 
υποδοµών του δικτύου και του δικτυακού εξοπλισµού του Υπουργείου, 
γ) τη διασύνδεση του Υπουργείου µε άλλα δίκτυα του δηµοσίου ή του ιδιωτικού 
τοµέα, 
δ) τη δικτυακή σύνδεση µε τις Περιφέρειες, τις Διευθύνσεις και τις σχολικές µονάδες 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό µέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.), 
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ε) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
5. Το Τµήµα Γ’ Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων είναι αρµόδιο για: 
α) την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας για την προστασία αα) των δεδοµένων, 
ββ) των υπολογιστικών συστηµάτων και γγ) του δικτύου, 
β) την εφαρµογή και την αναθεώρηση του κανονισµού ασφάλειας των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών του Υπουργείου, 
γ) τη σύνταξη εγκυκλίων µε οδηγίες υποχρεωτικής εφαρµογής σε θέµατα που 
αφορούν στην ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων του Υπουργείου, 
δ) τη συνεργασία µε ερευνητικά και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, τις Ένοπλες δυνάµεις και 
τα Σώµατα Ασφαλείας σε θέµατα σχετικά µε την ασφάλεια των συστηµάτων, 
ε) τη συµµετοχή σε ασκήσεις κυβερνο-άµυνας (cyber security) που διοργανώνονται 
είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο, από διεθνείς οργανισµούς, από όργανα ή 
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα κράτη, 
στ) την εκπαίδευση των διαχειριστών συστηµάτων και εφαρµογών και των χρηστών  
των πληροφοριακών συστηµάτων σε θέµατα ασφάλειας, καθώς και τη 
συµβουλευτική υποστήριξη των υπαλλήλων του Υπουργείου σε θέµατα ασφάλειας, 
ζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
6. Το Τµήµα Δ’ Τεχνικής Υποστήριξης είναι αρµόδιο για:  
α) την παροχή τεχνικής υποστήριξης στους υπαλλήλους του Υπουργείου, 
β) την εγκατάσταση εφαρµογών και νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες του 
Υπουργείου, 
γ) την παροχή ενηµέρωσης και εκπαίδευσης στους χρήστες των υπολογιστών του 
Υπουργείου σε θέµατα εφαρµογών, νέων τεχνολογιών, πληροφορικής και 
αυτοµατισµού γραφείου,  
δ) τη διαχείριση, τη διακίνηση και τη συντήρηση των υπολογιστών και των 
περιφερειακών συσκευών (π.χ. εκτυπωτών, σαρωτών) των χρηστών του Υπουργείου, 
ε) τη διαχείριση και τη λειτουργία του κεντρικού διακοµιστή αποθήκευσης 
κοινόχρηστων αρχείων (fileserver) του Υπουργείου, 
στ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
7. Το Τµήµα Ε’ Διαχείρισης Συστηµάτων Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας είναι αρµόδιο 
για:  
α) τη διαχείριση: αα) του πληροφοριακού συστήµατος της ασφαλούς µετάδοσης των 
θεµάτων εξετάσεων και άλλων εγγράφων, ββ) του πληροφοριακού συστήµατος 
ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, γγ) του πληροφοριακού συστήµατος της 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, δδ) των 
ψηφιακών υπογραφών,  
β) την εισήγηση για την εκχώρηση δικαιώµατος ψηφιακής υπογραφής σε άλλες 
µονάδες του Υπουργείου,  
γ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
8. Το Τµήµα Πρωτοκόλλου είναι αρµόδιο για: 
α) τη διακίνηση κάθε είδους αλληλογραφίας, αδιαβάθµητης και διαβαθµισµένης,  
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β) την πρωτοκόλληση εγγράφων και την επικύρωση αντιγράφων που εκδίδονται  από 
τις υπηρεσίες του Υπουργείου, 
γ) την ηλεκτρονική τήρηση του αρχείου του κεντρικού πρωτοκόλλου,  
δ) τη λειτουργία του συστήµατος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων,  
ε) την τήρηση του γενικού αρχείου των διευθύνσεων των Γενικών Γραµµατειών του 
Υπουργείου, 
στ) την οργάνωση και τη διαχείριση της βιβλιοθήκης του Υπουργείου, 
ζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 

Άρθρο 13 
Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων 

 
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων είναι η 
πιστοποίηση γλωσσοµάθειας, καθώς και η οργάνωση και η διεξαγωγή των 
Εξετάσεων που διενεργούν οι αρµόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου. 
 
2. Η Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων συγκροτείται από τις ακόλουθες 
οργανικές µονάδες: 
α) Τµήµα Α’ Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων και Εξετάσεων  ΑΣΕΠ   
β) Τµήµα Β’ Πανελλαδικών Εξετάσεων Επαγγελµατικών Λυκείων και Ειδικών 
Κατηγοριών 
γ) Τµήµα Γ’ Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας. 
 
3. Το Τµήµα Α’ Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Εξετάσεων 
ΑΣΕΠ  είναι αρµόδιο για: 
α)  την οργάνωση και τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων των µαθητών των 
Γενικών Λυκείων, 
β) τη σύνταξη των σχετικών υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στις πανελλαδικές 
εξετάσεις των µαθητών των ΓΕΛ και ιδίως: αα) στην πρόσβαση και τη διαδικασία 
εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, ββ) στον αριθµό των εισακτέων, γγ) στη 
διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων, δδ) στον καθορισµό του προγράµµατος των 
εξετάσεων, εε) στον καθορισµό των βαθµολογικών κέντρων, στστ) στη συγκρότηση 
των συλλογικών οργάνων που εµπλέκονται στις εν λόγω εξετάσεις,  
γ) τη σύνταξη των εγκυκλίων που παρέχουν οδηγίες που αφορούν στις πανελλαδικές 
εξετάσεις των µαθητών των ΓΕΛ και ειδικότερα: αα) στην οργάνωση και τη 
διεξαγωγή των εξετάσεων, ββ) στην ενηµέρωση των υποψηφίων και των φορέων 
σχετικά µε τις πανελλαδικές εξετάσεις, 
ε)  την οργάνωση και τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων των υποψηφίων 
που εξετάζονται σε Ειδικά Μαθήµατα, 
στ)  τη σύνταξη των υπουργικών αποφάσεων και των σχετικών εγκυκλίων µε 
αντικείµενο αα) την οργάνωση και τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων των 
Ειδικών Μαθηµάτων, ββ) τις υγειονοµικές εξετάσεις και τις πρακτικές δοκιµασίες 
των υποψηφίων των ΤΕΦΑΑ,  
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ζ)  την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 
προσωπικού στο δηµόσιο τοµέα, καθώς και τις λοιπές γενικές εξετάσεις του 
Δηµοσίου, όταν αυτές διενεργούνται µε το σύστηµα των πανελλαδικών εξετάσεων, 
η) τη συνεργασία µε τα καθ’ ύλη αρµόδια Υπουργεία για την οργάνωση της 
διαδικασίας εισαγωγής των υποψηφίων στις σχολές της αρµοδιότητάς τους µέσω των 
πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ, 
θ) τη συνεργασία µε τις οικονοµικές υπηρεσίες του Υπουργείου για θέµατα που 
αφορούν στη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων 
ι)  τη µελέτη και τον σχεδιασµό κάθε είδους έντυπου και λοιπού υλικού απαραίτητου 
για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων των ΓΕΛ, 
ια) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Β’ Πανελλαδικών Εξετάσεων Επαγγελµατικών Λυκείων και Ειδικών 
Κατηγοριών είναι αρµόδιο για: 
α) την οργάνωση και τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων των µαθητών των 
Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, 
β) την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων και των λοιπών διαδικασιών 
επιλογής για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των υποψηφίων των 
Ειδικών Κατηγοριών, 
γ) τη σύνταξη των σχετικών υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στην εισαγωγή 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των µαθητών των ΕΠΑΛ, των ειδικών και άλλων 
κατηγοριών και ιδίως: αα) στον αριθµό των εισακτέων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 
µέσω πανελλαδικών εξετάσεων των µαθητών των ΕΠΑΛ και των ειδικών 
κατηγοριών, ββ) στην πρόσβαση, την οργάνωση και τις διαδικασίες εισαγωγής στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση των µαθητών των ΕΠΑΛ, των Ειδικών Κατηγοριών 
(Ελλήνων εξωτερικού, αλλογενών, αλλοδαπών, υποτρόφων κ.λπ.), των υποψηφίων 
µε σοβαρές παθήσεις, των διακριθέντων αθλητών κ.λπ., γγ) στον καθορισµό του 
προγράµµατος των πανελλαδικών εξετάσεων, δδ) στον καθορισµό των βαθµολογικών 
κέντρων, εε) στη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων για τις εξετάσεις των 
µαθητών των ΕΠΑΛ, στστ) στον καθορισµό του προγράµµατος των Πανελλαδικών 
Εξετάσεων, τον καθορισµό των βαθµολογικών κέντρων, τη συγκρότηση των 
συλλογικών οργάνων για τις εξετάσεις των Ελλήνων του εξωτερικού,  
δ) τη σύνταξη των σχετικών εγκυκλίων αα) για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των 
πανελλαδικών εξετάσεων των µαθητών των ΕΠΑΛ και την ενηµέρωση των 
υποψηφίων σχετικά µε τις εξετάσεις αυτές, ββ) για την οργάνωση και διεξαγωγή της 
διαδικασίας εισαγωγής των υποψηφίων των ειδικών και λοιπών κατηγοριών και την 
ενηµέρωση των υποψηφίων σχετικά µε τις εξετάσεις αυτές, 
ε) τη συνεργασία µε τα καθ’ ύλη αρµόδια Υπουργεία για την οργάνωση της 
διαδικασίας εισαγωγής των υποψηφίων στις Σχολές της αρµοδιότητάς τους µέσω των 
Πανελλαδικών Εξετάσεων των µαθητών των ΕΠΑΛ και των Ελλήνων του 
Εξωτερικού, 
στ) τη συνεργασία µε τις οικονοµικές υπηρεσίες του Υπουργείου για τα θέµατα που 
αφορούν στη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων, 
ζ) τη µελέτη και τον σχεδιασµό κάθε είδους έντυπου και λοιπού υλικού απαραίτητου 
για τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑΛ, των ειδικών και λοιπών 
κατηγοριών, 
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η) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
5. Το Τµήµα Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας είναι αρµόδιο 
για: 
α) τον προγραµµατισµό των εξετάσεων και τη σύνταξη της υπουργικής απόφασης για 
την προκήρυξη των εξετάσεων σε δύο εξεταστικές περιόδους το χρόνο,  
β) την οργάνωση των ηλεκτρονικών και των συµβατικών εξετάσεων για το Κρατικό 
Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας (ΚΠΓ), τη σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος σε 
συνεργασία µε την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή, την κατανοµή υποψηφίων στα 
εξεταστικά κέντρα, τη σύνταξη των υπουργικών αποφάσεων, µε αντικείµενο τη 
συγκρότηση συλλογικών οργάνων ή τον ορισµό µονοπρόσωπων οργάνων, τον 
καθορισµό των βαθµολογικών κέντρων και την κατανοµή βαθµολογητών προφορικής 
δοκιµασίας όλων των εξεταζόµενων γλωσσών, 
γ) τη συνεργασία µε τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών των υποψηφίων, καθώς και τη σύνταξη υπουργικών αποφάσεων για 
τον καθορισµό των εξεταστικών κέντρων για την εξέταση των ατόµων µε ειδικές 
δεξιότητες, 
δ) τη διενέργεια ηλεκτρονικών και συµβατικών εξετάσεων για το Κρατικό 
Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας (ΚΠΓ) στα προκαθορισµένα κέντρα, µέσω του 
συστήµατος ασφαλούς (κρυπτογραφηµένης) µετάδοσης θεµάτων, 
ε) τη σύνταξη υπουργικών αποφάσεων για την επικύρωση και την έκδοση των 
αποτελεσµάτων των εξετάσεων του ΚΠΓ, 
στ) τη συνεργασία µε τις οικονοµικές υπηρεσίες του Υπουργείου για θέµατα που 
αφορούν στη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων για το ΚΠΓ, όπως η 
σύνταξη υπουργικών αποφάσεων για την έγκριση µετακίνησης των βαθµολογητών 
προφορικής δοκιµασίας, 
ζ) τη µελέτη και τον σχεδιασµό κάθε είδους έντυπου και λοιπού υλικού απαραίτητου 
για τη διεξαγωγή των εξετάσεων για το ΚΠΓ, 
η) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 

Άρθρο 14 
Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτοµίας 

 
1.Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και 
Καινοτοµίας είναι η αναβάθµιση και η αξιοποίηση της χρήσης Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και  Επικοινωνιών σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. 
 
2. H Διεύθυνση  Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτοµίας συγκροτείται από τις 
ακόλουθες οργανικές µονάδες: 
α) Τµήµα Α’ Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, 
β) Τµήµα  Β’ Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Νέας Γενιάς και 
Διά Βίου Μάθησης. 
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3. Το Τµήµα Α’ Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για : 
α) την προώθηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών, της εκπαίδευσης σε ψηφιακό 
περιβάλλον και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα 
τµήµατα και τις διευθύνσεις του Υπουργείου, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(Ι.Ε.Π.) και τις λοιπές αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς, 
β) τη διασφάλιση της ποιότητας και την αξιολόγηση των ψηφιακών υπηρεσιών, 
γ) την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και τη χρήση των Τεχνολογιών 
Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), µε σκοπό την επίτευξη των στόχων του 
προγράµµατος σπουδών, 
δ) την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 
υπηρεσίες και φορείς, για άτοµα µε µαθησιακές φυσικές δυσκολίες, και τη χρήση του 
υλικού αυτού µέσω των Τ.Π.Ε., 
ε) την υλοποίηση προγράµµατος για τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση και την αξιολόγηση 
των εκπαιδευτών της Πρωτοβάθµιας και της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στη 
χρήση νέων τεχνολογιών και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 
στ) τη µελέτη και την αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών σε θέµατα εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας για τις βαθµίδες της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
συµπεριλαµβανοµένης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 
ζ) την ανάπτυξη συνεργασιών µε ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα  και ελληνικούς ή διεθνείς  
φορείς για την καινοτοµία στην εκπαίδευση, 
η) τη σύνταξη κανονιστικών πράξεων που αφορούν ειδικές µεθοδολογίες, ψηφιακά  
συστήµατα εκπαίδευσης µαθητών και πρότυπα για την περιγραφή του µαθησιακού 
υλικού, 
θ) την εκπόνηση των αναγκαίων ερευνών, µελετών και εµπειρογνωµοσύνης και την 
οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων µε στόχο την προώθηση καινοτοµιών, 
ι) την προώθηση της χρήσης του ανοικτού  λογισµικού στην Πρωτοβάθµια και τη 
Δευτεροβάθµια  Εκπαίδευση, την ανάπτυξη αποθετηρίων (repository) και γενικά τη 
διάδοση της χρήσης των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων, 
ια) την ανάπτυξη, τη διαχείριση, τη συντήρηση και τη λειτουργία των 
πληροφοριακών συστηµάτων που τηρούν αα) δεδοµένα για το µαθητικό δυναµικό της 
Πρωτοβάθµιας της Δευτεροβάθµιας και της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, ββ) 
δεδοµένα των αναλυτικών και ωρολογίων προγραµµάτων σπουδών όλων των 
σχολικών µονάδων, καθώς και των διαδικασιών που αφορούν στη λειτουργία των 
σχολικών µονάδων, 
ιβ) τη συνεργασία και την  εποπτεία των εποπτευόµενων φορέων που αναπτύσσουν 
και λειτουργούν πληροφοριακά συστήµατα που απευθύνονται σε µαθητές, 
ιγ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Νέας Γενιάς και 
Διά Βίου Μάθησης είναι αρµόδιο για:  
α) τη συνεργασία µε τους εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου σε θέµατα που 
αφορούν τη χρήση και τη λειτουργία της ψηφιακής εκπαιδευτικής τεχνολογίας και 
της καινοτοµίας και σε θέµατα που αφορούν τις ανοιχτές ψηφιακές τεχνολογίες στην 
τριτοβάθµια Εκπαίδευση, 
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β) τη δηµιουργία οµάδων εργασίας για τη διεξαγωγή ερευνών και την εκπόνηση 
µελετών, σε συνεργασία µε ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, µε αντικείµενο αα) την 
επίδραση και την αξιοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων ψηφιακής τεχνολογίας 
και καινοτοµίας, ββ) την καταγραφή των αναγκών επιµόρφωσης στις Τ.Π.Ε.,  
γ) την ενηµέρωση ελληνικών και διεθνών φορέων σχετικά µε δείκτες πάνω σε 
εκπαιδευτικά θέµατα αα) ψηφιακού περιεχοµένου, ββ) ψηφιακού εξοπλισµού, γγ) 
ψηφιακών δεξιοτήτων, 
δ) την υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων που αφορούν στη χρήση των 
Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία κάθε βαθµίδας εκπαίδευσης, 
ε) τη διοργάνωση συνεδρίων, σεµιναρίων, ηµερίδων και δράσεων που προωθούν την 
εκπαιδευτική τεχνολογία και καινοτοµία, 
στ) τον συντονισµό όλων των αποθετηρίων (repository) εκπαιδευτικού περιεχοµένου, 
µε σκοπό την πρόσβαση σε αυτά µε ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτές άδειες, 
ζ) τη διασφάλιση της ποιότητας και την αξιολόγηση των παρεχόµενων ψηφιακών 
υπηρεσιών σε ενήλικες, συµπεριλαµβανοµένης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 
στο πλαίσιο της Διά Βίου µάθησης, 
η) την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την επίτευξη των στόχων του 
προγράµµατος σπουδών και τη χρήση του υλικού αυτού στο πλαίσιο της Διά Βίου 
µάθησης µε χρήση Τ.Π.Ε., 
θ) την υλοποίηση προγράµµατος για τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση των εκπαιδευτών 
της Διά Βίου µάθησης πάνω στη χρήση νέων τεχνολογιών και στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, 
ι) τη µελέτη και την αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών σε θέµατα εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας στη διά βίου µάθηση, συµπεριλαµβανοµένης και της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, 
ια) την εισήγηση µεθοδολογιών, ψηφιακών συστηµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και    
προτύπων για την περιγραφή του µαθησιακού υλικού, 
ιβ) τη χρήση νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων στη Διά 
Βίου µάθηση και στον απόδηµο ελληνισµό, 
ιγ) την προώθηση της χρήσης του ανοικτού λογισµικού, την ανάπτυξη αποθετηρίων 
(repository) και γενικά τη διάδοση της χρήσης ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων, 
ιδ) την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραµµατισµού, 
ιε) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 

Άρθρο 15 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι ο 
προγραµµατισµός, η εποπτεία και η διοίκηση τεχνικών µελετών, παροχής συναφών 
τεχνικών και λοιπών επιστηµονικών υπηρεσιών, και τεχνικών έργων των Γενικών 
Γραµµατειών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας 
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Επιµορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ), 
των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), των Δηµόσιων Βιβλιοθηκών και της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος (Ε.Β.Ε), η υποβολή αιτηµάτων για την έκδοση 
αποφάσεων ανάληψης δέσµευσης πίστωσης για θέµατα αρµοδιότητας της και η 
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απρόσκοπτη λειτουργία του Υπουργείου µέσα από τη χρηστή και αποδοτική 
διαχείριση των αναγκαίων πόρων, υλικών και τεχνικών υπηρεσιών, καθώς και 
οποιαδήποτε συναφής αρµοδιότητα της ανατεθεί από τον Υπουργό. 
 
2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές 
µονάδες: 
α) Τµήµα Α΄ Μελετών, 
β) Τµήµα Β΄ Τεχνικών Έργων, 
γ) Τµήµα Γ΄ Μελέτης και Προµήθειας Εξοπλισµού,  
δ) Τµήµα Δ’ Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδοµής.  
 
3. Το Τµήµα Α΄ Μελετών είναι αρµόδιο για: 
α) τον προγραµµατισµό και την εκπόνηση µελετών, τη σύνταξη προδιαγραφών, τη 
διαγωνιστική διαδικασία, την ανάθεση, την εποπτεία και την επίβλεψη δηµόσιων 
συµβάσεων τεχνικών µελετών, και παροχής συναφών τεχνικών και λοιπών 
επιστηµονικών υπηρεσιών, που χρηµατοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισµό 
ή το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και αφορούν: 
αα) στο Υπουργείο, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τις Δηµόσιες Βιβλιοθήκες και 
την Ε.Β.Ε., ββ) στα κτιριολογικά πρότυπα κάθε βαθµίδας εκπαίδευσης, γγ) στις 
κοινωφελείς περιουσίες αρµοδιότητας του Υπουργείου, δδ) στις εγκαταστάσεις που 
φυλάσσονται τα αρχεία του Υπουργείου, εε) στις αποθήκες του Υπουργείου, στστ) 
στα «καταλύµατα» του Υπουργείου στο Δήµο Μαραθώνα και στις µαθητικές 
κατασκηνώσεις, 
β) την εισήγηση για χορήγηση παρεκκλίσεων σε όρους δόµησης σχολικών µονάδων 
Προσχολικής, Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
γ) τη σύνταξη κτιριολογικών προγραµµάτων Προσχολικής, Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς και τον έλεγχο και την έγκριση κτιριολογικών 
προγραµµάτων των Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 
δ) την υποστήριξη εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου οι οποίοι διαθέτουν 
ελλιπείς τεχνικές υπηρεσίες, κατά: αα) τον καθορισµό των όρων και προδιαγραφών 
των διακηρύξεων για την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων τεχνικών µελετών ή 
παροχής συναφών τεχνικών και λοιπών επιστηµονικών υπηρεσιών, ββ) τις 
διαδικασίες για την ανάθεση σύµβασης µελέτης ή παροχής συναφών τεχνικών και 
λοιπών επιστηµονικών υπηρεσιών, γγ) την εποπτεία της εκτέλεσης των συµβάσεων 
µελετών ή παροχής συναφών τεχνικών και λοιπών επιστηµονικών υπηρεσιών, δδ) την 
έγκριση των µελετών και την παραλαβή τους,  
ε) τη σύνταξη των πράξεων της συγκρότησης των συλλογικών οργάνων για την 
εκτέλεση των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος, 
στ) την εποπτεία, αξιολόγηση και τον συντονισµό της υλοποίησης 
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων µε τη συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων ή άλλων οικονοµικών οργανισµών, καθώς και την προετοιµασία 
ωρίµανσης και ένταξης νέων συναφών έργων, 
ζ) τη συγκέντρωση και υποβολή για εκκαθάριση των πάσης φύσεως σχετικών 
δικαιολογητικών, καθώς και την παρακολούθηση των δαπανών που προκύπτουν από 
τις εν λόγω δράσεις του Τµήµατος, 
η) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
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4. Το Τµήµα Β΄ Τεχνικών  Έργων είναι αρµόδιο για: 
α) τον προγραµµατισµό, τη διαγωνιστική διαδικασία, την ανάθεση, την εποπτεία και 
την επίβλεψη δηµόσιων συµβάσεων τεχνικών έργων που χρηµατοδοτούνται από τον 
Τακτικό Προϋπολογισµό ή το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και 
αφορούν: αα) στο Υπουργείο, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τις Δηµόσιες 
Βιβλιοθήκες και την Ε.Β.Ε., ββ) στις κοινωφελείς περιουσίες αρµοδιότητας του 
Υπουργείου, γγ) στις εγκαταστάσεις που φυλάσσονται τα αρχεία του Υπουργείου, δδ) 
στις αποθήκες του Υπουργείου, εε) στα καταλύµατα του Υπουργείου στον Δήµο 
Μαραθώνα και στις µαθητικές κατασκηνώσεις, 
β) την υποστήριξη εποπτευοµένων φορέων του Υπουργείου οι οποίοι διαθέτουν 
ελλιπείς τεχνικές υπηρεσίες κατά: αα) τις διαδικασίες για την ανάθεση τεχνικών 
έργων, ββ) την εποπτεία της εκτέλεσής τους και την παραλαβή τους, γγ) την 
προετοιµασία των Συµβάσεων Σύµπραξης Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα και κάθε 
Παρεπόµενου Συµφώνου,  
γ) τη σύνταξη των αποφάσεων συγκρότησης του Τεχνικού Συµβουλίου του 
Υπουργείου, 
δ) την λειτουργικότητα του Τεχνικού  Συµβουλίου του Υπουργείου και τη διαβίβαση 
σε αυτό των αιτήσεων θεραπείας που υποβάλλονται για τεχνικά έργα και µελέτες, 
ε) τη σύνταξη των πράξεων της συγκρότησης των συλλογικών οργάνων για την 
εκτέλεση των αρµοδιοτήτων του τµήµατος, 
στ) τη συγκέντρωση και υποβολή για εκκαθάριση των πάσης φύσεως σχετικών 
δικαιολογητικών, καθώς και την παρακολούθηση των δαπανών που προκύπτουν από 
τις εν λόγω δράσεις του Τµήµατος, 
ζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
5. Το Τµήµα Γ΄ Μελέτης και Προµήθειας Εξοπλισµού είναι αρµόδιο για: 
α) τον ετήσιο προγραµµατισµό, τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, τη διαγωνιστική 
διαδικασία, την ανάθεση, την εποπτεία και την επίβλεψη δηµόσιων συµβάσεων 
προµήθειας εξοπλισµού, εργαστηριακού εξοπλισµού, επίπλωσης, που 
χρηµατοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισµό ή το Πρόγραµµα Δηµοσίων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και αφορούν: αα) στην κάλυψη των αναγκών των σχολικών 
µονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Δηµόσιας 
και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, ββ) στην παροχή ειδικού εκπαιδευτικού εξοπλισµού σε 
µαθητές µε ειδικές ανάγκες, γγ) στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στις Δηµόσιες 
Βιβλιοθήκες και στην Ε.Β.Ε., δδ) στις κοινωφελείς περιουσίες αρµοδιότητας του 
Υπουργείου, εε) στις εγκαταστάσεις που φυλάσσονται τα αρχεία του Υπουργείου, 
στστ) στις αποθήκες του Υπουργείου, ζζ) στα καταλύµατα του Υπουργείου στον 
Δήµο Μαραθώνα και στις µαθητικές κατασκηνώσεις,  
β) τη σύνταξη των πράξεων της συγκρότησης των συλλογικών οργάνων για την 
εκτέλεση των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος, 
γ) τη συγκέντρωση και υποβολή για εκκαθάριση των πάσης φύσεως σχετικών 
δικαιολογητικών, καθώς και την παρακολούθηση των δαπανών που προκύπτουν από 
τις εν λόγω δράσεις του Τµήµατος. 
δ) την έκδοση αποφάσεων ορισµού υπολόγων για θέµατα αρµοδιότητας του 
Τµήµατος, 
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ε) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
6. Το Τµήµα Δ΄ Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδοµής είναι αρµόδιο για: 
α) τον προγραµµατισµό, τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, τη διαγωνιστική 
διαδικασία, την ανάθεση, την εποπτεία και την επίβλεψη δηµόσιων συµβάσεων 
παροχής τεχνικών υπηρεσιών, που αφορούν στη συντήρηση και τη λειτουργική 
υποστήριξη των ηλεκτροµηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων στέγασης του 
Υπουργείου για τις ανάγκες των Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου  και των 
Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), των Δηµόσιων Βιβλιοθηκών και της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης Ελλάδος (Ε.Β.Ε), καθώς και την υποστήριξη των προαναφερθέντων 
υπηρεσιών των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
των Περιφερειακών Επιµορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ),  
β) την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου, των Περιφερειακών 
Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών 
Επιµορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ), των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), των 
Δηµόσιων Βιβλιοθηκών και της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος (Ε.Β.Ε), καθώς και 
των εποπτευόµενων φορέων και τη διαχείριση του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας 
και την συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς διαχείρισης της δηµόσιας περιουσίας, 
γ) τη διερεύνηση και καταγραφή των αναγκών σύνταξης τοπογραφικών µελετών και 
την τήρηση όλων των απαραίτητων ηλεκτρονικών µητρώων, αρχείων και 
διευθύνσεων για την λειτουργία του Κοµβικού Σηµείου Επαφής (ΚΟΣΕ) του 
Υπουργείου, 
δ) τον χειρισµό κάθε θέµατος σχετικού µε τη διοίκηση και διαχείριση των 
καταλυµάτων του Υπουργείου στον Δήµο Μαραθώνα και τις µαθητικές 
κατασκηνώσεις, 
ε) την παρακολούθηση λειτουργίας των δικτύων φωτισµού και ύδρευσης, τη λήψη 
των απαιτούµενων µέτρων πυρασφάλειας και φυσικής ασφάλειας (έλεγχος φυσικής 
πρόσβασης και η περιβαλλοντική ασφάλεια) καθώς και την τήρηση των σχετικών 
κανονισµών, των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου, 
στ) τη σύνταξη των πράξεων της συγκρότησης των συλλογικών οργάνων για την 
εκτέλεση των αρµοδιοτήτων του τµήµατος, 
ζ) τη συγκέντρωση και υποβολή για εκκαθάριση των πάσης φύσεως σχετικών 
δικαιολογητικών, καθώς και την παρακολούθηση των δαπανών που προκύπτουν από 
τις εν λόγω υπηρεσίες, 
η) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 

Άρθρο 16 
Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 
1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών είναι ο 
συντονισµός όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την αποτελεσµατική 
διαχείριση των οικονοµικών πόρων, τον έλεγχο, την εκκαθάριση, τη λογιστική 
παρακολούθηση και πληρωµή δαπανών του Υπουργείου, της Κεντρικής Υπηρεσίας 



	

25	
	

των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.), των Ανεξάρτητων Αρχών και των 
Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των 
Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών 
Επιµορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ), των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ). 
 
2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τις ακόλουθες 
οργανικές µονάδες:  
α) Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισµού και Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), 
β) Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Διαχείρισης Προϋπολογισµού Δηµοσίων 
Επενδύσεων, 
γ) Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισµού και Δηµοσιονοµικών Αναφορών 
Εποπτευόµενων Φορέων, 
δ) Διεύθυνση Προµηθειών, Διαχείρισης Υλικού, Συγκέντρωσης, Υποβολής 
Παραστατικών και λοιπών θεµάτων, 
ε) Διεύθυνση Εκκαθάρισης Αποδοχών και Λοιπών Επιδοµάτων, 
στ) Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης, 
ζ) Τµήµα Πληρωµής Δαπανών Γενικών Γραµµατειών και Ανεξάρτητων Αρχών του 
ΥΠΠΕΘ, 
η) Τµήµα Πληρωµής Δαπανών Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ, 
θ) Τµήµα Αρχείου Ενταλµάτων. 
 

 
Άρθρο 17 

Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισµού και Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής  

 
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισµού και 
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) είναι η 
αποτελεσµατική διαχείριση και ο συντονισµός των ενεργειών που αφορούν και έχουν 
επίπτωση στην κατάρτιση, την αναθεώρηση και την υλοποίηση του ΜΠΔΣ, το οποίο 
περιλαµβάνει τις ετήσιες και τις µεσοπρόθεσµες δηµοσιονοµικές προβλέψεις του 
Τακτικού Προϋπολογισµού.  
 
2. Η Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισµού και ΜΠΔΣ συγκροτείται από τις 
ακόλουθες οργανικές µονάδες:  
α) Τµήµα Α΄ Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισµού, 
β) Τµήµα Β΄ Οικονοµικών Εκπαίδευσης και λοιπών θεµάτων, 
γ) Τµήµα Γ΄ Κατάρτισης Εισηγήσεων Δηµοσιονοµικών Επιπτώσεων (άρθρο 24, παρ. 
5ε του ν. 4270/2014. 
 
3. Το Τµήµα Α΄ Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισµού είναι αρµόδιο για:  
α) τον σχεδιασµό, την κατάρτιση και την τροποποίηση του Τακτικού 
Προϋπολογισµού του Υπουργείου σε ετήσια βάση και του ΜΠΔΣ σε βάθος 
τετραετίας, κατόπιν υποβολής των σχετικών προτάσεων από τις αρµόδιες υπηρεσίες,  
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β) την κατανοµή των ανωτάτων ορίων πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισµού 
του Υπουργείου ανά µείζονα κατηγορία δαπάνης και Κωδικό Αριθµό Εξόδου,  
γ) τα αιτήµατα µεταβολών Προϋπολογισµού, ποσοστών διάθεσης και τη σύνταξη των 
Υπουργικών Αποφάσεων που επιφέρουν µεταβολές στον Προϋπολογισµό, κατόπιν 
αιτιολογηµένων σχετικών αιτηµάτων των άλλων Διευθύνσεων, 
δ) τη συνεργασία µε τη Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισµού και 
Δηµοσιονοµικών Αναφορών Εποπτευόµενων Φορέων για την προετοιµασία των 
απαιτούµενων αναλύσεων και αναφορών σχετικά µε τα στοιχεία του τακτικού 
προϋπολογισµού και το ΜΠΔΣ, 
ε) τη µεταβίβαση πιστώσεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης για την 
καταβολή υπερωριών των Διοικητικών Υπαλλήλων που είναι αποσπασµένοι σε 
γραφεία Βουλευτών,   
στ) την εισήγηση για τη µεταβίβαση πιστώσεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες 
Εκπαίδευσης για την καταβολή επιδικασθέντων χρηµατικών ποσών και δικαστικών 
εξόδων, τόκων κ.λπ., που αφορούν σε διοικητικούς υπαλλήλους των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών Εκπαίδευσης κατόπιν αιτήµατος του αρµόδιου Τµήµατος, 
ζ) την παρακολούθηση εναρµόνισης του προϋπολογισµού µε το ΜΠΔΣ, 
η) την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά µε την εκτέλεση του 
Προϋπολογισµού,  
θ) την ενηµέρωση του Μητρώου Δεσµεύσεων για τις µεταβολές του 
Προϋπολογισµού που εκτελούνται από το Τµήµα, 
ι) την παρακολούθηση των µεταβολών του προϋπολογισµού του Μητρώου 
Δεσµεύσεων, όπως αυτό τηρείται στις αρµόδιες Διευθύνσεις, 
ια) την αξιολόγηση των αναµενόµενων ή πιθανών δηµοσιονοµικών επιπτώσεων κάθε 
πρότασης, προγράµµατος ή δράσης µε επιπτώσεις στον προϋπολογισµό του 
Υπουργείου Παιδείας ή άλλων Υπουργείων και την παροχή σχετικής γνώµης, 
ιβ) την παραγωγή σχετικών δηµοσιονοµικών αναλύσεων και παρεπόµενων 
αναφορών, 
ιγ) την κοινοποίηση εγκυκλίων οικονοµικού περιεχοµένου, 
ιδ) την εισήγηση για τη µεταβίβαση πιστώσεων µε επιτροπικά εντάλµατα για την 
καταβολή των µισθωµάτων και λειτουργικών δαπανών των Γενικών Αρχείων του 
Κράτους, 
ιε) τη σύνταξη και την υποβολή στις αρµόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους του Μνηµονίου Συνεργασίας, τη σύνταξη της ετήσιας στοχοθεσίας, του 
ορίου πληρωµών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των στόχων, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις, 
ιστ) την υποβολή αιτήµατος ανάκλησης πιστώσεων για θέµατα αρµοδιότητάς του στη 
Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης, 
ιζ) τη µεταφορά των πιστώσεων (σύνταξη σχετικών αιτηµάτων και αποφάσεων) για 
αποσπάσεις και µετατάξεις, από και προς τις υπηρεσίες και τους εποπτευόµενους 
φορείς του Υπουργείου, αα) του διοικητικού προσωπικού του υπουργείου και των 
φορέων του, ββ) του διοικητικού προσωπικού των ΑΕΙ και των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών Εκπαίδευσης,  
ιη) την υποβολή αιτήµατος εγγραφής πιστώσεων για διορισµούς διοικητικών 
υπαλλήλων,  
ιθ) την παροχή απόψεων επί της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
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κ) την καταχώριση των στοιχείων του Προϋπολογισµού όλων των υπηρεσιών του 
Υπουργείου και των Ανεξάρτητων Αρχών στην ηλεκτρονική πύλη e-portal του 
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Δηµοσιονοµικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ), 
κα) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Β΄ Οικονοµικών Εκπαίδευσης και λοιπών θεµάτων είναι αρµόδιο για: 
α) την υποβολή προτάσεων κατάρτισης προϋπολογισµού στο Τµήµα Α΄, σε ετήσια 
βάση, για κάθε βαθµίδα της Εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένων της Εκπαίδευσης 
των Ελληνοπαίδων του Εξωτερικού και της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,  
β) την εισήγηση για τη µεταβίβαση πιστώσεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες 
Εκπαίδευσης για δαπάνες εκπαίδευσης και εξετάσεων, 
γ) την εισήγηση για τη µεταβίβαση πιστώσεων για τις ανάγκες της εκκλησιαστικής 
εκπαίδευσης, 
δ) τη σύνταξη οικονοµικών εκθέσεων επί σχεδίων νόµων που αφορούν στην 
Πρωτοβάθµια και τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση, καθώς και στην Εκκλησιαστική 
Εκπαίδευση, 
ε) τη σύνταξη σχεδίων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) αποζηµιώσεων 
επιτροπών και συλλογικών οργάνων που αφορούν στην εκπαίδευση, 
στ) τη σύναψη συµβάσεων για τη διευκόλυνση µετακινήσεων φοιτητών και µαθητών 
µε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), εντός των οικονοµικών περιθωρίων του 
προϋπολογισµού κατόπιν υποβολής στοιχείων από τις αρµόδιες Διευθύνσεις, 
ζ) τη σύνταξη των ΚΥΑ για συµβάσεις µεταφοράς φοιτητών που συνάπτουν τα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ), 
η) τη µεταφορά των πιστώσεων (σύνταξη των σχετικών αιτηµάτων και αποφάσεων) 
για αποσπάσεις και µετατάξεις από και προς τις υπηρεσίες και τους εποπτευόµενους 
φορείς του Υπουργείου του εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των βαθµίδων 
εκπαίδευσης, και την υποβολή αιτήµατος εγγραφής πιστώσεων για διορισµούς 
υπαλλήλων όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης όπου απαιτείται, 
θ) την υποβολή αιτήµατος ανάκλησης πιστώσεων για θέµατα αρµοδιότητάς του στη 
Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης, 
ι) την κατανοµή των πιστώσεων βάσει των υποβληθέντων προϋπολογισµών από τα 
Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης για τα λειτουργικά τους έξοδα, 
ια) την εισήγηση για τη µεταβίβαση πιστώσεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες 
Εκπαίδευσης για την καταβολή επιδικασθέντων χρηµατικών ποσών και δικαστικών 
εξόδων, τόκων, κλπ, που αφορούν σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας και της  
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς και της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, κατόπιν 
αιτήµατος του αρµοδίου Τµήµατος, 
ιβ) την ενηµέρωση του Μητρώου Δεσµεύσεων ως προς το µέρος των αρµοδιοτήτων 
του Τµήµατος, 
ιγ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
5. Το Τµήµα Γ΄ κατάρτισης Εισηγήσεων Δηµοσιονοµικών Επιπτώσεων (άρθρο 24 
παρ. 5ε του ν. 4270/2014) είναι αρµόδιο για: 
α) τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων από τις αρµόδιες υπηρεσίες, 
προκειµένου να καταρτισθούν οι εισηγήσεις της ΓΔΟΥ επί σχεδίων νόµων, 
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προεδρικών διαταγµάτων, κοινών υπουργικών αποφάσεων, υπουργικών αποφάσεων, 
προγραµµάτων ή προτάσεων του Υπουργείου, 
β) τη συγκέντρωση των απαραίτητων  στοιχείων από τις αρµόδιες υπηρεσίες των 
εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου, προκειµένου να καταρτισθούν οι 
εισηγήσεις της ΓΔΟΥ, µόνο σε περίπτωση που ο προϋπολογισµός των ως άνω 
φορέων επηρεάζεται από  τις προωθούµενες ρυθµίσεις, 
γ) την παροχή των απαραίτητων στοιχείων για προωθούµενες ρυθµίσεις που αφορούν 
το Υπουργείο Παιδείας προς το επισπεύδον Υπουργείο για την κατάρτιση των 
σχετικών εισηγήσεων, 
δ) την κατάρτιση εισηγήσεων που αφορούν στην έκδοση ΠΥΣ για διορισµούς ή 
µετατάξεις, µετά από αίτηµα της αρµόδιας υπηρεσίας, 
ε) την κατάρτιση κάθε είδους εισηγήσεων δηµοσιονοµικών επιπτώσεων, µετά από 
αίτηµα της αρµόδιας υπηρεσίας, 
στ) την παροχή οδηγιών προς τις µονάδες του Υπουργείου για την παροχή κάθε 
είδους βοήθειας και υποστήριξης για την ασφαλέστερη αποτύπωση των 
δηµοσιονοµικών  επιπτώσεων των προωθούµενων ρυθµίσεων, 
ζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 

Άρθρο 18 
Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Διαχείρισης Προϋπολογισµού Δηµοσίων 

Επενδύσεων 
 
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προγραµµατισµού και Διαχείρισης 
Δηµοσίων Επενδύσεων είναι ο προγραµµατισµός, η κατάρτιση, η εκτέλεση, η 
αποτελεσµατική διαχείριση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και ο 
συντονισµός των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση 
αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), το οποίο περιλαµβάνει τις ετήσιες και µεσοπρόθεσµες 
δηµοσιονοµικές προβλέψεις του Π.Δ.Ε.. 
2. Η Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Διαχείρισης Δηµοσίων Επενδύσεων 
συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες: 
α) Τµήµα Α' Κατάρτισης Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), 
β) Τµήµα Β' Εκτέλεσης Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). 
 
3. Το Τµήµα Α' Κατάρτισης Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) είναι 
αρµόδιο για: 
α) την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά µε την κατάρτιση και εφαρµογή 
του Προϋπολογισµού ΠΔΕ του Υπουργείου,  
β) τον σχεδιασµό, την επεξεργασία των υποβαλλόµενων προτάσεων των υπηρεσιών 
του Υπουργείου και των εποπτευόµενων φορέων του επί µακροπρόθεσµων και 
ετήσιων προγραµµάτων, σε κάθε τοµέα δραστηριότητας ανά Ειδικό Φορέα, 
Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) και ΚΑΕ,  
γ) την τροποποίηση του Προϋπολογισµού του Π.Δ.Ε. σύµφωνα µε τα αιτήµατα, τις 
ανάγκες και τις δηµοσιονοµικές δυνατότητες,  
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δ) την κατάρτιση, την αναθεώρηση και την υλοποίηση του ΜΠΔΣ, το οποίο 
περιλαµβάνει τις ετήσιες και µεσοπρόθεσµες δηµοσιονοµικές προβλέψεις του 
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων,  
ε) την αξιολόγηση, σε συνεργασία µε τα αρµόδια τµήµατα, των αναµενόµενων ή 
πιθανών δηµοσιονοµικών επιπτώσεων των πολιτικών, προγραµµάτων ή δράσεων του 
Υπουργείου,  
στ) την σύνταξη αποφάσεων ορισµού υπολόγων - διαχειριστών των έργων που 
χρηµατοδοτούνται από το Π.Δ.Ε., ανεξαρτήτως αν εκτελούνται από υπηρεσίες του 
Υπουργείου ή εποπτευόµενα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή άλλους φορείς, 
ζ) την πληροφόρηση των «φορέων εφαρµογής» και των υπηρεσιών, που είναι 
υπεύθυνες για έργα που χρηµατοδοτούνται από το Π.Δ.Ε., σχετικά µε Συλλογικές 
Αποφάσεις (Σ.Α.) και την κοινοποίηση των οικείων οικονοµικών στοιχείων για τα ως 
άνω έργα,  
η) την τακτική παρακολούθηση του Π.Δ.Ε. (π.χ. τα ανώτατα όρια και τους στόχους), 
όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και οι οικείες κανονιστικές αποφάσεις,  
θ) την αναµόρφωση του Π.Δ.Ε., σύµφωνα µε τα αιτήµατα, τις ανάγκες, τις 
δηµοσιονοµικές δυνατότητες και τις καθορισµένες προθεσµίες,  
ι) την αποστολή προς το αρµόδιο Υπουργείο αιτηµάτων για χρηµατοδότηση από τη 
Σ.Α., 
ια) τη µεταβίβαση πιστώσεων µε επιτροπικά εντάλµατα για δαπάνες του Π.Δ.Ε.,   
ιβ) τη συγκέντρωση των στοιχείων και τον συντονισµό των ενεργειών για τη σύνταξη 
και την προώθηση των προτάσεων χρηµατοδότησης του Π.Δ.Ε.,  
ιγ) τη συγκέντρωση και την παρακολούθηση των νοµικών δεσµεύσεων που 
αναλαµβάνονται σε βάρος του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα 
τεχνικά δελτία,  
ιδ) την εισήγηση τυχόν διορθωτικών ενεργειών στον προγραµµατισµό για την 
αποτελεσµατική εκτέλεση του Π.Δ.Ε.,  
ιε) την εισήγηση για έγκριση αγοράς ακινήτων των Νοµικών Προσώπων δηµοσίου 
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που εποπτεύονται από το Υπουργείο σε βάρος των πιστώσεων 
του Π.Δ.Ε., σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, 
ιστ) την πληροφόρηση των διαχειριστών έργων, σχετικά µε την οικονοµική 
κατάσταση των έργων τους, που χρηµατοδοτούνται από το Π.Δ.Ε.,  
ιζ) τη συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες σε όλα τα στάδια κατάρτισης και 
εκτέλεσης του Π.Δ.Ε.,  
ιη) την παροχή απαντήσεων επί θεµάτων που αφορούν στο Τµήµα, 
ιθ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Β' Εκτέλεσης Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) είναι 
αρµόδιο για: 
α) τη διαχείριση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων των Υπηρεσιών του 
Υπουργείου και των εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υπηρεσιών και Φορέων,  
β) την αποστολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος αιτηµάτων κατανοµής 
χρηµατοδότησης των έργων του ΠΔΕ, 
γ) τη σύνταξη αποφάσεων ορισµού υπευθύνων λογαριασµών του Π.Δ.Ε. για έργα που 
εκτελούνται από υπηρεσίες του Υπουργείου, 



	

30	
	

δ) τον έλεγχο των δικαιολογητικών για τη διασφάλιση της νοµιµότητας και της 
κανονικότητας των δαπανών και των πληρωµών των έργων του ΠΔΕ, την έκδοση 
αποφάσεων εντολών πληρωµής και αποφάσεων έγκρισης διάθεσης πίστωσης για τα 
έργα του Π.Δ.Ε., καθώς και την εκκαθάριση των ανωτέρω δαπανών, 
ε) την παρακολούθηση των κατανοµών και των απορροφήσεων των εγκεκριµένων 
πιστώσεων στο Π.Δ.Ε., 
στ) την ενηµέρωση του Μητρώου δεσµεύσεων και την επεξεργασία του 
προϋπολογισµού δεσµεύσεων στο Π.Δ.Ε., 
ζ) τη συγκέντρωση δεδοµένων από το Μητρώο δεσµεύσεων και την υποβολή 
αναφορών στη Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισµού και Δηµοσιονοµικών 
Αναφορών Εποπτευόµενων Φορέων, 
η) τη συγκέντρωση, τον έλεγχο και την επεξεργασία στοιχείων των τραπεζικών 
λογαριασµών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και αφορούν σε έργα 
του ΠΔΕ, 
θ) τη συγκέντρωση παραστατικών και στοιχείων για την έκδοση συµψηφιστικών 
ενταλµάτων και την εµφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Π.Δ.Ε. στην δηµόσια 
ληψοδοσία, 
ι) τη µέριµνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών, 
ια) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 

Άρθρο 19 
Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισµού και Δηµοσιονοµικών Αναφορών 

Εποπτευόµενων Φορέων 
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Προϋπολογισµού και 
Δηµοσιονοµικών Αναφορών Εποπτευόµενων Φορέων είναι η αποτελεσµατική 
παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού των εποπτευόµενων φορέων του 
Υπουργείου.    
2. Η Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισµού και Δηµοσιονοµικών Αναφορών 
Εποπτευόµενων Φορέων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:  
α) Τµήµα Α΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισµού και Αναφορών Εποπτευόµενων 
Φορέων και Κρατικών Ενισχύσεων, 
β) Τµήµα Β΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισµού και Αναφορών Εποπτευόµενων 
Φορέων Ανώτατης Εκπαίδευσης, Εποπτείας Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης 
Περιουσίας των Πανεπιστήµιων, των ΕΛΚΕ, των ΝΠΙΔ των ΑΕΙ και των 
Ερευνητικών Ινστιτούτων των ΑΕΙ, 
γ) Τµήµα Γ΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισµού και Αναφορών Εποπτευόµενων 
Φορέων Έρευνας και Τεχνολογίας, Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, 
δ) Τµήµα Δ΄ Οδηγιών, Δηµοσιονοµικών Αναφορών και λοιπών στοιχείων.  
 
3. Το Τµήµα Α΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισµού και Αναφορών Εποπτευόµενων 
Φορέων και Κρατικών Ενισχύσεων είναι αρµόδιο για:  
α) την υποβολή αιτήµατος και σύνταξη αποφάσεων δέσµευσης πίστωσης και 
αποφάσεων επιχορήγησης των ανωτέρω φορέων, πλην αυτών για τους οποίους είναι 
αρµόδιο το Τµήµα Β’ και Τµήµα Γ’. 
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β) τη σύνταξη των αποφάσεων έγκρισης και τροποποίησης των προϋπολογισµών και 
των απολογισµών των εποπτευόµενων φορέων, την παρακολούθηση εκτέλεσης των 
προϋπολογισµών, 
γ) τη σύνταξη αποφάσεων επιχορήγησης σε εκκλησιαστικούς και λοιπούς φορείς,  
δ) την σύνταξη αποφάσεων επιχορήγησης και τον απολογιστικό έλεγχο των σχολικών 
επιτροπών εξωτερικού, πανεπιστηµιακών εδρών ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό 
και των λοιπών νοµικών προσώπων που δεν εντάσσονται στην αρµοδιότητα άλλου 
Τµήµατος της Γενικής Διεύθυνσης,  
ε) την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς τους εποπτευόµενους φορείς για την 
ορθή εκτέλεση του προϋπολογισµού τους,  
στ) τη σχετική ενηµέρωση του Μητρώου δεσµεύσεων,  
ζ) τη βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισµό για τις αποζηµιώσεις 
επιτροπών και συλλογικών οργάνων εποπτευοµένων φορέων,  
η) την προετοιµασία και προώθηση σχεδίων, συµπεριλαµβανοµένων και σχεδίων 
νόµων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων που εµπεριέχουν 
στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, µε την έννοια του άρθρου 107. 1 της  Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΣΛΕΕ) καθώς και την υποβολή για 
γνωµοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του 
Υπουργείου Οικονοµικών. 
θ) Την έγκριση των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση 
(όπως οι ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας) κατόπιν οδηγιών της ΚΕΜΚΕ. 
 ιβ) Την παροχή κάθε είδους υποστήριξης και συνδροµής στην Κεντρική Μονάδα 
Κρατικών Ενισχύσεων κατά την κοινοποίηση σχεδίου από αυτήν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση πληροφοριών επί µέτρων κρατικής ενίσχυσης αρµοδιότητάς της 
ιγ) τη µέριµνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστηµα SANI, 
ιδ) την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών 
ενισχύσεων µέσω του διαδραστικού συστήµατος SARI, 
ιε) τη µέριµνα για την ενηµέρωση του Μητρώου παρακολούθησης κρατικών 
ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του ν. 4152/2013, ως προς τα µέτρα 
αρµοδιότητάς τους, 
ιστ) την εποπτεία για την εφαρµογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνοµων 
κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόµενους 
φορείς αρµοδιότητάς της, µε βάση τις οδηγίες της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών 
Ενισχύσεων (Κε.Μ.Κ.Ε.) και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην 
Κε.Μ.Κ.Ε. για την υποβολή τους στην ΕΕ. Ειδικότερα: 
αα) Την υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνοµων ενισχύσεων που χρήζουν 
ανάκτησης, κατά τον προσδιορισµό των ωφελούµενων επιχειρήσεων, των ποσών, και 
των τόκων ανά ωφελούµενο που πρέπει να ανακτηθούν, 
ββ) Τη µέριµνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες µέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόµως 
χορηγηθέντων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. εγγραφή σε πίνακα απαιτήσεων για 
δικαιούχους που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης κ.λπ.), 
ιζ)  συγκέντρωση δικαιολογητικών για την καταβολή των µισθωµάτων των Δηµοσίων 
Βιβλιοθηκών, 
ιθ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
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4. Το Τµήµα Β΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισµού και Αναφορών Εποπτευόµενων 
Φορέων Ανώτατης Εκπαίδευσης, Εποπτείας Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης 
Περιουσίας των Πανεπιστηµίων, των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας 
(ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ των ΝΠΙΔ των ΑΕΙ και των ερευνητικών πανεπιστηµιακών 
ινστιτούτων των ΑΕΙ είναι αρµόδιο για:  
α) τη σύνταξη των αποφάσεων έγκρισης και τροποποίησης των προϋπολογισµών, 
απολογισµών και την παρακολούθηση εκτέλεσης των προϋπολογισµών, των φορέων 
Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστηµίων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 
(ΤΕΙ), των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, των Πανεπιστηµιακών 
Νοσοκοµείων αρµοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και των Φοιτητικών Λεσχών των 
Πανεπιστηµίων),  
β) την υποβολή αιτήµατος και σύνταξη αποφάσεων δέσµευσης πίστωσης και 
αποφάσεων επιχορήγησης των ανωτέρω φορέων,  
γ) τις προεγκρίσεις ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος προϋπολογισµών ΑΕΙ,  
δ) τον έλεγχο και την αποστολή στοιχείων των φορέων µέσω του Τµήµατος Οδηγιών 
και Δηµοσιονοµικών αναφορών, προς το ΓΛΚ και την Ελληνική Στατιστική Αρχή,  
ε) τη µέριµνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυκλίων και την παροχή 
κατευθύνσεων και οδηγιών προς τους εποπτευόµενους φορείς για την ορθή εκτέλεση 
του προϋπολογισµού τους,  
στ) την ενηµέρωση του Μητρώου δεσµεύσεων,  
ζ) τη βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον προϋπολογισµό των ΑΕΙ για την πρακτική 
άσκηση των φοιτητών ΑΕΙ,  
η) τη βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισµό για τις αποζηµιώσεις 
επιτροπών και συλλογικών οργάνων των φορέων αρµοδιότητας του Τµήµατος,  
θ) τη σύνταξη των Μνηµονίων Συνεργασίας µε τους φορείς που εποπτεύει, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις, το καθορισµό τριµηνιαίων στόχων 
εκτέλεσης προϋπολογισµού και την παρακολούθηση εκτέλεσης αυτών, 
ι) τη σύνταξη οικονοµικών εκθέσεων επί σχεδίων νόµων που αφορούν στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, 
ια) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
5. Το Τµήµα Γ΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισµού και Αναφορών Εποπτευόµενων 
Φορέων Έρευνας και Τεχνολογίας, Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης είναι αρµόδιο 
για:  
α) τη σύνταξη των αποφάσεων έγκρισης και τροποποίησης των προϋπολογισµών και 
των απολογισµών και την παρακολούθηση εκτέλεσης των προϋπολογισµών, των 
φορέων αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), των 
ΕΛΚΕ των φορέων της ΓΓΕΤ, φορέων της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και Διά 
Βίου Μάθησης (ΓΓΝΓΔΒΜ), 
β) την υποβολή αιτήµατος και σύνταξη αποφάσεων δέσµευσης πίστωσης και 
αποφάσεων επιχορήγησης των ανωτέρω φορέων, συµπεριλαµβανοµένου του 
Ιδρύµατος Νεολαίας Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και των λοιπών φορέων της 
Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, 
γ) τον έλεγχο και την αποστολή στοιχείων των φορέων µέσω του τµήµατος οδηγιών 
και δηµοσιονοµικών αναφορών προς το ΓΛΚ και την Ελληνική Στατιστική Αρχή, 
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δ) τη µέριµνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυκλίων και την παροχή 
κατευθύνσεων και οδηγιών προς τους εποπτευόµενους φορείς για την ορθή εκτέλεση 
του προϋπολογισµού τους,  
ε) τις προεγκρίσεις για επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδροµές σε διεθνείς 
διακρατικούς και ευρωπαϊκούς οργανισµούς αρµοδιότητας ΓΓΕΤ,  
στ) την ενηµέρωση του Μητρώου δεσµεύσεων,  
η) τη βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισµό για τις αποζηµιώσεις 
επιτροπών και συλλογικών οργάνων των φορέων αρµοδιότητας του Τµήµατος,  
θ) τη σύνταξη των Μνηµονίων Συνεργασίας µε τους φορείς που εποπτεύει, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις, το καθορισµό τριµηνιαίων στόχων 
εκτέλεσης προϋπολογισµού και την παρακολούθηση εκτέλεσης αυτών, 
ι) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
6. Το Τµήµα Δ΄ Οδηγιών, Δηµοσιονοµικών Αναφορών και λοιπών στοιχείων είναι 
αρµόδιο για: 
α) τη συγκέντρωση των δηµοσιονοµικών στοιχείων από τα Μητρώα δεσµεύσεων των 
εποπτευόµενων φορέων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Επιµορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ), των Γενικών 
Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), 
β) την κατάρτιση και υποβολή των προβλεπόµενων αναφορών, 
γ) τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων και αναφορών για τους 
εποπτευόµενους φορείς και τις Γενικές Γραµµατείες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και διαβίβασή 
τους στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και σε 
άλλους προβλεπόµενους φορείς, 
δ) την παραγωγή, έλεγχο και επεξεργασία οικονοµικών απολογιστικών στοιχείων για 
την εκτέλεση του Προϋπολογισµού των εποπτευόµενων φορέων και των 
Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των 
Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών 
Επιµορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ), των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ),  του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., 
ε) τον έλεγχο της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των υποβαλλόµενων από τις 
Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και από τους εποπτευόµενους φορείς οικονοµικών 
στοιχείων, σε συνεργασία µαζί τους, 
στ) την παροχή οδηγιών στους εποπτευόµενους φορείς για την ορθή εκτέλεση των 
προϋπολογισµών τους, 
ζ) τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων και αναφορών για τις υπηρεσίες του 
υπουργείου και διαβίβασή τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), στο 
υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Π.Δ.Ε. σε συνεργασία µε τη 
Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισµού, Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράµµατος Δηµοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ), καθώς και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, 
η) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 

Άρθρο 20 
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Διεύθυνση Προµηθειών και Διαχείρισης Υλικού 
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προµηθειών, Διαχείρισης Υλικού, είναι 
η εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του υπουργείου µέσα από τη διασφάλιση όλων 
των αναγκαίων πόρων και υπηρεσιών µε τον πλέον αποδοτικό και χρονικά 
κατάλληλο τρόπο, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
 
2. Η Διεύθυνση Προµηθειών, Διαχείρισης Υλικού, συγκροτείται από τις ακόλουθες 
οργανικές µονάδες: 
α) Τµήµα Α' Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράµµατος Προµηθειών. 
β) Τµήµα Β' Διαχείρισης Υλικού. 
 
3. Το Τµήµα Α' Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράµµατος Προµηθειών είναι 
αρµόδιο για: 
α) τις προµήθειες των πάσης φύσεως αγαθών και τη φύλαξη, καθαριότητα και λοιπών 
υπηρεσιών σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράφονται στη κείµενη νοµοθεσία 
για τις ανάγκες των Γενικών Γραµµατειών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και των Περιφερειακών 
Επιµορφωτικών Κέντρων εκτός των υπηρεσιών που αναφέρονται στο Τµήµα Δ΄ 
Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδοµής της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών, 
β) τον ετήσιο προγραµµατισµό για τα υπό προµήθεια είδη και των ως άνω υπηρεσιών 
απαραίτητα για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών µέσω της συγκέντρωσης των 
προτάσεων από τις Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις ή Αυτοτελείς Διευθύνσεις ή 
Τµήµατα των Γενικών Γραµµατειών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., 
γ) τις προµήθειες πάσης φύσεως αγαθών και υπηρεσιών ως Κεντρική Αναθέτουσα 
Αρχή σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, κατόπιν έκδοσης σχετικής Υπουργικής 
Αποφάσεως ή άλλως όπως η νοµοθεσία ορίζει,  
δ) την υποστήριξη των προαναφερθέντων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, τα Περιφερειακά Επιµορφωτικά 
Κέντρα (ΠΕΚ) 
ε) τη συγκρότηση των αρµόδιων συλλογικών οργάνων για την εκτέλεση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος  
στ) τις προµήθειες που σχετίζονται: αα) µε κάθε είδους εξετάσεων, ββ) την εκτύπωση 
και µεταφορά των αριστείων  βραβείων, γγ) την εκτύπωση και µεταφορά 
ψηφοδελτίων για τα αιρετά µέλη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συµβουλίων 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε), και των Κεντρικών Υπηρεσιακών 
Συµβουλίων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.),  
ζ) την υποβολή αιτήµατος για την έκδοση αποφάσεων ανάληψης δέσµευσης 
πίστωσης για θέµατα αρµοδιότητας του, 
η) τη συγκέντρωση και υποβολή για εκκαθάριση των πάσης φύσεως σχετικών 
δικαιολογητικών καθώς και την παρακολούθηση των δαπανών που προκύπτουν από 
τις εν λόγω προµήθειες, 
θ) κάθε άλλη συναφής µε το αντικείµενο του Τµήµατος αρµοδιότητα ανατεθεί από 
τον/την Υπουργό.  
Από τις αρµοδιότητες εξαιρούνται: 
α) οι συµβάσεις κατασκευής δηµοσίων έργων, β) οι συµβάσεις εκπόνησης, µελετών 
και παροχής συναφών υπηρεσιών, γ) οι συµβάσεις που σχετίζονται µε 
συγχρηµατοδοτούµενα έργα, 
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θ) την ενηµέρωση του Μητρώου Δεσµεύσεων ως προς το µέρος των αρµοδιοτήτων 
του Τµήµατος,  
ι) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4.Το Τµήµα Β' Διαχείρισης Υλικού είναι αρµόδιο για: 
 α) την παραλαβή, αποθήκευση, ταξινόµηση και διακίνηση όλων των 
προµηθευόµενων υλικών και εφοδίων,  
β) την καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού έπειτα από τη σχετική 
διαπίστωση των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων ή Αυτοτελών Διευθύνσεων ή 
Τµηµάτων των Γενικών Γραµµατειών του ΥΠ.Π.Ε.Θ,  
γ) την εξασφάλιση µέσων αποστολής και µεταφοράς των υλικών που διαχειρίζεται το 
Τµήµα,  
δ) την επίβλεψη συσκευασίας και αποστολής υλικών στις υπηρεσίες του Υπουργείου, 
ε) τον προγραµµατισµό της συντήρησης και επισκευής των κρατικών αυτοκινήτων 
ύστερα από αίτηµα των αρµόδιων οργανικών µονάδων των Γενικών Γραµµατειών 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.,  
στ) την παρακολούθηση και ενηµέρωση για τις αναλώσεις και την ανάγκη ανανέωσης 
των αποθεµάτων της αποθήκης,  
ζ) την έκδοση αποφάσεων ορισµού υπολόγων για θέµατα αρµοδιότητας του, 
η) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 

Άρθρο 21 
 

Διεύθυνση Εκκαθάρισης Αποδοχών και Λοιπών Επιδοµάτων 
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης Αποδοχών και Λοιπών 
Επιδοµάτων είναι η διασφάλιση της νοµιµότητας και κανονικότητας των δαπανών, η 
εκκαθάριση και η έκδοση εντολής πληρωµής των αποδοχών και λοιπών επιδοµάτων 
της Γενικής Γραµµατείας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, της 
Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Γενικής Γραµµατείας Νέας 
Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, των Ανεξάρτητων Αρχών του Υπουργείου, καθώς και 
των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των 
Περιφερειακών Επιµορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ), των Γενικών Αρχείων του Κράτους 
(ΓΑΚ).  
 
2. Η Διεύθυνση Εκκαθάρισης Αποδοχών και Λοιπών Επιδοµάτων συγκροτείται από 
τις ακόλουθες οργανικές µονάδες: 
α) Τµήµα Α΄ Εκκαθάρισης Αποδοχών Γενικών Γραµµατειών Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευµάτων και Ανεξάρτητων Αρχών,  
β) Τµήµα Β΄ Εκκαθάρισης Αποδοχών των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας 
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Επιµορφωτικών Κέντρων 
(ΠΕΚ) και των Γ.Α.Κ.  
γ) Τµήµα Γ΄ Εκκαθάρισης Αποδοχών Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και 
Καταβολής Επιµισθίου, 
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δ) Τµήµα Δ΄ Καταβολής Εργοδοτικών Εισφορών, Αποζηµιώσεων λόγω 
συνταξιοδότησης και Επιδοµάτων. 
 
3. Το Τµήµα Α΄ Εκκαθάρισης Αποδοχών Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου 
είναι αρµόδιο για: 
α) τον έλεγχο νοµιµότητας, κανονικότητας και την εκκαθάριση αποδοχών πολιτικών 
και µετακλητών υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Γενικής 
Γραµµατείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, καθώς και των Ανεξάρτητων 
Αρχών, 
β) την έκδοση τίτλων πληρωµής για όλες τις παραπάνω αποζηµιώσεις και δαπάνες, 
καθώς και για την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων, 
γ)την τακτοποίηση χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής για δαπάνες αρµοδιότητας 
του Τµήµατος, 
δ) τη συγκέντρωση των καταστάσεων πληρωµής, τον έλεγχο ορθότητας και την 
υποβολή τους στην Ενιαία Αρχή Πληρωµής (ΕΑΠ) µέσω ΓΛΚ, 
ε) την παροχή στοιχείων, έκδοση βεβαιώσεων και οδηγιών για τις αποδοχές, 
κρατήσεις, πρόσθετες αµοιβές, αποζηµιώσεις (πλην των εξετάσεων) για τις οποίες 
προβαίνει στην ενοποίησή τους και ανάρτηση στο TAXIS κ.λπ., 
στ) την έκδοση πράξεων καταλογισµού για αχρεωστήτως ληφθείσες αποδοχές, 
ζ) την παροχή οδηγιών και τη διατύπωση ερωτηµάτων µισθολογικού περιεχοµένου, 
η) τη συγκέντρωση και ανάρτηση όλων των απαραίτητων στοιχείων τις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών για θέµατα αρµοδιότητάς του, 
θ) την έκδοση επιτροπικών ενταλµάτων για τη µεταβίβαση πιστώσεων στους 
δευτερεύοντες διατάκτες, 
ι) την παρακολούθηση µηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που 
γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη, 
ια) την παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΓΔΟΥ για την 
έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των 
αποδοχών δηµόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασµού, καθώς 
και εισήγηση στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισµό 
του υπερήµερου υπολόγου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 
ιβ) την τήρηση του Μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού του φορέα, 
ιγ) τη βεβαίωση επί των πράξεων διορισµών, εντάξεων, µετατάξεων, αποσπάσεων και 
προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του φορέα, για την ύπαρξη σχετικών 
προβλέψεων στον προϋπολογισµό του, 
ιδ) τη σύνταξη απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος 
από  το  διατάκτη  για  δαπάνες  µισθοδοσίας  και  ανακλήσεις  όπου  απαιτείται,  την 
καταχώριση των αναλαµβανόµενων δεσµεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και την 
ενηµέρωση του Μητρώου Δεσµεύσεων, 
ιε) τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων περί ανάληψης υποχρέωσης και την παροχή 
σχετικής βεβαίωσης. 
 
4.Το Τµήµα Β΄ Εκκαθάρισης Αποδοχών των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας 
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και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Επιµορφωτικών Κέντρων 
(ΠΕΚ) και των Γ.Α.Κ. είναι αρµόδιο για: 
α) τον έλεγχο νοµιµότητας, κανονικότητας και την εκκαθάριση αποδοχών των 
υπαλλήλων και εκπαιδευτικών των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Επιµορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ) και των Γ.Α.Κ., 
β) την έκδοση τίτλων πληρωµής για όλες τις παραπάνω αποζηµιώσεις και δαπάνες, 
µέσα στα καθοριζόµενα κατά µήνα όρια πληρωµών, καθώς και για την έκδοση 
χρηµατικών ενταλµάτων εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας από το ενωσιακό και 
εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, 
γ) την τακτοποίηση χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής για δαπάνες 
αρµοδιότητας του Τµήµατος, 
δ) τη συγκέντρωση καταστάσεων, τον έλεγχο ορθότητας και την υποβολή στην 
Ενιαία Αρχή Πληρωµής (ΕΑΠ) µέσω ΓΛΚ, 
ε) την παροχή στοιχείων, έκδοση βεβαιώσεων και οδηγιών για τις αποδοχές, 
κρατήσεις, πρόσθετες αµοιβές, αποζηµιώσεις (πλην των εξετάσεων) για τις οποίες 
προβαίνει στην ενοποίησή τους και ανάρτηση στο TAXIS κ.λπ., 
στ) την έκδοση πράξεων καταλογισµού για αχρεωστήτως ληφθείσες αποδοχές, 
ζ) την παροχή οδηγιών και τη διατύπωση ερωτηµάτων µισθολογικού περιεχοµένου, 
η) τη συγκέντρωση και ανάρτηση όλων των απαραίτητων στοιχείων στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών για θέµατα αρµοδιότητάς του, 
θ) την έκδοση επιτροπικών ενταλµάτων για τη µεταβίβαση πιστώσεων στους 
δευτερεύοντες διατάκτες, 
ι) την παρακολούθηση µηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που 
γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη, 
ια) την παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον Γενικό Διευθυντή 
των Οικονοµικών Υπηρεσιών  για την έκδοση εντολών προς τους οικείους 
εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δηµόσιων υπολόγων που 
καθυστερούν την απόδοση λογαριασµού, καθώς και εισήγηση στον αρµόδιο 
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισµό του υπερήµερου υπολόγου, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 
ιβ) την τήρηση του Μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού του φορέα, 
ιγ) τη βεβαίωση επί των πράξεων διορισµών, εντάξεων, µετατάξεων, αποσπάσεων και 
προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του φορέα, για την ύπαρξη σχετικών 
προβλέψεων στον προϋπολογισµό του, 
ιδ) τη σύνταξη απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος 
από το διατάκτη για δαπάνες µισθοδοσίας και ανακλήσεις όπου απαιτείται, την 
καταχώριση των αναλαµβανόµενων δεσµεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και την 
ενηµέρωση του Μητρώου Δεσµεύσεων κατά το µέρος των αρµοδιοτήτων του, 
ιε) τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων περί ανάληψης υποχρέωσης και την παροχή 
σχετικής βεβαίωσης. 
 
5. Το Τµήµα Γ΄ Εκκαθάρισης Αποδοχών Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και 
Καταβολής Επιµισθίου είναι αρµόδιο για: 
α) τον έλεγχο νοµιµότητας και κανονικότητας, την εκκαθάριση αποδοχών και την 
καταβολή µισθοδοσίας των εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Εκπαίδευσης που βρίσκονται 
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αα) σε 9µηνη άδεια ανατροφής τέκνου, ββ) εκπ/κή άδεια, γγ) είναι µέλη της 
Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ), δδ) µέλη που 
διατίθενται στο Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών 
Ελλάδος (ΓΣΕΕ),  
β) τον έλεγχο νοµιµότητας και κανονικότητας κάθε είδους αποζηµίωσης που αφορά 
σε καταβολή επιµισθίου των αποσπασµένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών και 
διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και των συντονιστών εκπαίδευσης,  
γ) την τακτοποίηση των χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής για καταβολή του 
επιµισθίου των αποσπασµένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών και διοικητικών 
υπαλλήλων, καθώς και των συντονιστών εκπαίδευσης, 
δ) την παροχή στοιχείων, έκδοση βεβαιώσεων και οδηγιών για τις αποδοχές, 
κρατήσεις, πρόσθετες αµοιβές, αποζηµιώσεις (πλην των εξετάσεων) για τις οποίες 
προβαίνει στην ενοποίησή τους και ανάρτηση στο TAXIS κ.λπ., 
ε) την έκδοση πράξεων καταλογισµού για αχρεωστήτως ληφθείσες αποδοχές, 
στ) την παροχή οδηγιών και τη διατύπωση ερωτηµάτων µισθολογικού περιεχοµένου, 
ζ) τη συγκέντρωση και ανάρτηση όλων των απαραίτητων στοιχείων στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών για θέµατα αρµοδιότητάς του, 
η) την έκδοση επιτροπικών ενταλµάτων για τη µεταβίβαση πιστώσεων στους 
δευτερεύοντες διατάκτες, 
θ)την παρακολούθηση µηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που 
γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη, 
ι) την παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΓΔΟΥ για την 
έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των 
αποδοχών δηµόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασµού, καθώς 
και εισήγηση στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισµό 
του υπερήµερου υπολόγου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 
ια)την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν 
τεκµηριωµένου αιτήµατος από το διατάκτη για δαπάνες µισθοδοσίας και ανακλήσεις 
όπου απαιτείται, την καταχώριση των αναλαµβανόµενων δεσµεύσεων στα οικεία 
λογιστικά βιβλία και την ενηµέρωση του Μητρώου Δεσµεύσεων κατά το µέρος των 
αρµοδιοτήτων του, 
ιβ) τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων περί ανάληψης υποχρέωσης και την παροχή 
σχετικής βεβαίωσης. 
 
6.Το Τµήµα Δ΄ Καταβολής Εργοδοτικών Εισφορών, Αποζηµιώσεων λόγω 
συνταξιοδότησης και Επιδοµάτων είναι αρµόδιο για: 
 
α) την καταβολή εργοδοτικών εισφορών για αναγνώριση χρόνου δηµόσιας υπηρεσίας 
των υπαλλήλων και εκπαιδευτικών των Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου και 
των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των 
Περιφερειακών Επιµορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ), των Γενικών Αρχείων του Κράτους 
(ΓΑΚ) και των Ανεξάρτητων Αρχών, προκειµένου να συνταξιοδοτηθούν από άλλους 
ασφαλιστικούς οργανισµούς,  
β) την καταβολή αποζηµιώσεων στους υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς των Γενικών 
Γραµµατειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και των 
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Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των 
Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών 
Επιµορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ), των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) και των 
Ανεξάρτητων Αρχών, λόγω συνταξιοδότησης,  
γ) την καταβολή κάθε είδους επιδοµάτων που καταβάλλονται από το Υπουργείο, 
δ) την παροχή οδηγιών και τη διατύπωση ερωτηµάτων για θέµατα αρµοδιότητάς του, 
ε) τη σύνταξη απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος 
από το διατάκτη για δαπάνες µισθοδοσίας και ανακλήσεις όπου απαιτείται, την 
καταχώριση των αναλαµβανόµενων δεσµεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και την 
ενηµέρωση του Μητρώου Δεσµεύσεων,  
στ) τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων περί ανάληψης υποχρέωσης και την παροχή 
σχετικής βεβαίωσης. 
 
 

Άρθρο 22 
 

Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης 
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης είναι η 
διασφάλιση της νοµιµότητας και κανονικότητας, η εκκαθάριση και η έκδοση εντολής 
πληρωµής των δαπανών της Γενικής Γραµµατείας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευµάτων, της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Γενικής 
Γραµµατείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, των Ανεξάρτητων Αρχών του 
Υπουργείου και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Επιµορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ), των Γενικών 
Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ). 
 
2.Η Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές 
µονάδες: 
α) Τµήµα Α΄ Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωµής Δαπανών, 
β) Τµήµα Β΄ Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωµής Δαπανών Εκπαίδευσης. 
γ) Τµήµα Γ΄ Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωµής Αποζηµιώσεων, 
Οδοιπορικών Εξόδων και Δαπανών Εξετάσεων. 
δ) Τµήµα Δ΄ Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωµής Δαπανών των 
Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των 
Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών 
Επιµορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ), των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) ,  
ε) Τµήµα Ε΄ Επιχορηγήσεων - Χρηµατοδοτήσεων, Εκτέλεσης Δικαστικών 
Αποφάσεων, Έκδοσης Συµψηφιστικών Ενταλµάτων και λοιπών θεµάτων,  
στ) Γραφείο Πρωτοκόλλου. 
 
3.Το Τµήµα Α΄ Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωµής Δαπανών είναι 
αρµόδιο για: 
α) τον έλεγχο νοµιµότητας, κανονικότητας, και την εκκαθάριση κάθε είδους δαπάνης 
ύδρευσης, φυσικού αερίου, ηλεκτροδότησης, µισθωµάτων, τηλεπικοινωνιακών τελών 
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συµπεριλαµβανοµένου και του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, κοινόχρηστων 
δαπανών, δαπανών από προµήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών και ταχυδροµικών 
τελών της Γενικής Γραµµατείας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, 
της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Γενικής Γραµµατείας Νέας 
Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, καθώς και υποχρεώσεων καταργούµενων φορέων και 
υπηρεσιών και της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), 
καθώς και δαπανών από προµήθεια βιβλίων σε Σχολεία Τεχνικής Επαγγελµατικής 
Εκπ/σης και σε Εκκλησιαστικά Σχολεία κ.λπ.  
β) την έκδοση εντολών πληρωµής για όλες τις παραπάνω δαπάνες, µέσα στα 
καθοριζόµενα κατά µήνα όρια πληρωµών, καθώς και για την έκδοση χρηµατικών 
ενταλµάτων εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας από το ενωσιακό και εθνικό 
κανονιστικό πλαίσιο,  
γ) τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου 
νοµιµότητας και κανονικότητας των δαπανών αρµοδιότητας του Τµήµατος και την 
υποβολή της µετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισµού και Ελέγχου 
Εφαρµογής Δηµοσιολογιστικών Διατάξεων, µε σχετική κοινοποίηση στη Γενική 
Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
(Γ.Λ.Κ.), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 
4270/2014, 
δ)  τη  σύνταξη  έκθεσης  προς  την  αρµόδια  Υπηρεσία  προκειµένου  να  κινηθεί  η 
προβλεπόµενη  από  τις  κείµενες  διατάξεις  διαδικασία  του  επιτόπου  ελέγχου  για 
δαπάνες αρµοδιότητας του Τµήµατος, 
ε) την τακτοποίηση των χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής που έχουν εκδοθεί 
για όλες τις παραπάνω δαπάνες, 
στ) την εισήγηση αρµοδίως για καταλογισµό δηµόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα 
αχρεώστητης πληρωµής, 
ζ) την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του 
µητρώου αυτών, 
η) την αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών, 
θ) τη µέριµνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών, 
ι) τη συγκέντρωση δεδοµένων από το Μητρώο Δεσµεύσεων και υποβολή σχετικών 
αναφορών στη Δ/νση Παρακολούθησης Προϋπολογισµού και Δηµοσιονοµικών 
Αναφορών Εποπτευόµενων Φορέων, 
ια) την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των γενικών αρχών 
και κανόνων για τη δηµοσιονοµική διαχείριση του ν.4270/2014, 
ιβ)την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν 
τεκµηριωµένου αιτήµατος από το διατάκτη και την καταχώριση των 
αναλαµβανόµενων δεσµεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο 
Δεσµεύσεων για δαπάνες αρµοδιότητας του Τµήµατος, 
ιγ) τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων περί ανάληψης υποχρέωσης και την παροχή 
σχετικής βεβαίωσης, 
ιδ) τη συγκέντρωση δικαιολογητικών από τα άλλα Τµήµατα της Διεύθυνσης και τη 
σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης 
υποχρεώσεων Προεδρικού Διατάγµατος, 
ιε) την τήρηση του Μητρώου Δεσµεύσεων, 
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ιστ) την τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις, κατά το µέρος των αρµοδιοτήτων του, 
ιζ) την έκδοση επιτροπικών ενταλµάτων για τη µεταβίβαση πιστώσεων στους 
δευτερεύοντες διατάκτες, 
ιη)  την  παρακολούθηση  µηνιαίως  σε  ξεχωριστή  κατάσταση  των  εγγραφών  που 
γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη, 
ιθ) την παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΓΔΟΥ για την 
έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των 
αποδοχών δηµόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασµού, καθώς 
και εισήγηση στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισµό 
του υπερήµερου υπολόγου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 
κ) την έκδοση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου από προµήθεια αγαθών και παροχή 
υπηρεσιών, 
 
4.Το Τµήµα Β΄ Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωµής Δαπανών 
Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για: 
α) τον έλεγχο νοµιµότητας, κανονικότητας, και την εκκαθάριση κάθε είδους δαπάνης 
που αφορά σε συγγράµµατα που διανέµονται στους φοιτητές, και σε επιδότηση 
επιτοκίων δανείων που χορηγούνται σε φοιτητές για µεταπτυχιακές σπουδές, 
 β) την έκδοση εντολών πληρωµής για όλες τις παραπάνω δαπάνες, µέσα στα 
καθοριζόµενα κατά µήνα όρια πληρωµών, καθώς και για την έκδοση χρηµατικών 
ενταλµάτων εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας από το ενωσιακό και εθνικό 
κανονιστικό πλαίσιο,  
γ) τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου 
νοµιµότητας και κανονικότητας των δαπανών αρµοδιότητας του Τµήµατος και την 
υποβολή της µετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισµού και Ελέγχου 
Εφαρµογής Δηµοσιολογιστικών Διατάξεων, µε σχετική κοινοποίηση στη Γενική 
Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
(Γ.Λ.Κ.), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 
4270/2014,  
δ) τη σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια Υπηρεσία προκειµένου να κινηθεί η 
προβλεπόµενη από τις κείµενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου για 
δαπάνες αρµοδιότητας του Τµήµατος,  
ε) την εισήγηση αρµοδίως για καταλογισµό δηµόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα 
αχρεώστητης πληρωµής, 
στ) την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του 
µητρώου αυτών,  
ζ) την αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών, 
η) τη µέριµνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών, 
θ) την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των γενικών αρχών 
και κανόνων για τη δηµοσιονοµική διαχείριση του ν.4270/2014,  
ι) την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν 
τεκµηριωµένου αιτήµατος από το διατάκτη, την καταχώριση των αναλαµβανόµενων 
δεσµεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και την ενηµέρωση του Μητρώου 
Δεσµεύσεων κατά το µέρος των αρµοδιοτήτων του,  
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ια) τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων περί ανάληψης υποχρέωσης και την παροχή 
σχετικής βεβαίωσης, 
ιβ) την τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις, κατά το µέρος των αρµοδιοτήτων του,  
ιγ) την έκδοση επιτροπικών ενταλµάτων για τη µεταβίβαση πιστώσεων στους 
δευτερεύοντες διατάκτες, 
ιδ)  την  παρακολούθηση  µηνιαίως  σε  ξεχωριστή  κατάσταση  των  εγγραφών  που 
γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη, 
ιε) την παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΓΔΟΥ για 
τηνέκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των 
αποδοχών δηµόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασµού, καθώς 
και εισήγηση στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισµό 
του υπερήµερου υπολόγου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 
ιστ) την έκδοση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου από προµήθεια αγαθών και 
παροχή υπηρεσιών. 
 
5.Το Τµήµα Γ΄ Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωµής Αποζηµιώσεων, 
Οδοιπορικών Εξόδων και Δαπανών Εξετάσεων είναι αρµόδιο για: 
α) τον έλεγχο νοµιµότητας, κανονικότητας και την εκκαθάριση κάθε είδους 
αποζηµίωσης που αφορά σε καταβολή οδοιπορικών εξόδων και ηµερήσιας 
αποζηµίωσης της πολιτικής ηγεσίας, πολιτικών και µετακλητών υπαλλήλων του 
Υπουργείου, καθώς και αποζηµίωσης µελών συλλογικών οργάνων,  
β) τον έλεγχο νοµιµότητας, κανονικότητας και την εκκαθάριση κάθε είδους δαπάνης 
που αφορά στην οργάνωση και διενέργεια των εισιτηρίων εξετάσεων στην 
Τριτοβάθµια Εκπ/ση, των εξετάσεων ΚΠΓ και εξετάσεων Ελληνοµάθειας, καθώς και 
λοιπών εξετάσεων που διενεργούνται µε ευθύνη των Γενικών Γραµµατειών του 
Υπουργείου,  
γ) την έκδοση εντολών πληρωµής για όλες τις παραπάνω αποζηµιώσεις και δαπάνες, 
µέσα στα καθοριζόµενα κατά µήνα όρια πληρωµών, καθώς και για την έκδοση 
χρηµατικών ενταλµάτων εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας από το ενωσιακό και 
εθνικό κανονιστικό πλαίσιο,  
δ) τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου 
νοµιµότητας και κανονικότητας των δαπανών αρµοδιότητας του Τµήµατος και την 
υποβολή της µετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισµού και Ελέγχου 
Εφαρµογής Δηµοσιολογιστικών Διατάξεων, µε σχετική κοινοποίηση στη Γενική 
Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
(Γ.Λ.Κ.), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 
4270/2014,  
ε) τη σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια Υπηρεσία προκειµένου να κινηθεί η 
προβλεπόµενη από τις κείµενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου για 
δαπάνες αρµοδιότητας του Τµήµατος,  
στ) την εισήγηση για καταλογισµό δηµόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα 
αχρεώστητης πληρωµής στον ΓΔΟΥ, 
ζ) την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων αποζηµιώσεων και την τήρηση του 
µητρώου αυτών,  
η) την αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών, 
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θ) τη µέριµνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών, 
ι) την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των γενικών αρχών 
και κανόνων για τη δηµοσιονοµική διαχείριση του Ν.4270/2014,  
ια) την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν 
τεκµηριωµένου αιτήµατος από το διατάκτη, την καταχώριση των αναλαµβανόµενων 
δεσµεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και την ενηµέρωση του Μητρώου 
Δεσµεύσεων κατά το µέρος των αρµοδιοτήτων του, 
ιβ) τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων περί ανάληψης υποχρέωσης και την παροχή 
σχετικής βεβαίωσης, 
ιγ) την τακτοποίηση Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για δαπάνες 
αρµοδιότητας του Τµήµατος, 
ιδ) την τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις σχύουσεςδιατάξεις, 
κατά το µέρος των αρµοδιοτήτων του, 
ιε) την έκδοση επιτροπικών ενταλµάτων για τη µεταβίβαση πιστώσεων στους 
δευτερεύοντες διατάκτες, 
ιστ)  την  παρακολούθηση  µηνιαίως  σε  ξεχωριστή  κατάσταση  των  εγγραφών  που 
γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη, 
ιζ) την παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΓΔΟΥ για την 
έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των 
αποδοχών δηµόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασµού, καθώς 
και εισήγηση στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισµό 
του υπερήµερου υπολόγου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 
ιη) την έκδοση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου από προµήθεια αγαθών και παροχή 
υπηρεσιών. 
 
6.Το Τµήµα Δ΄ Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωµής Δαπανών των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών είναι αρµόδιο για: 
α) τον έλεγχο νοµιµότητας, κανονικότητας, και την εκκαθάριση κάθε είδους δαπάνης 
ύδρευσης, φυσικού αερίου, ηλεκτροδότησης, µισθωµάτων, τηλεπικοινωνιακών 
τελών, κοινόχρηστων δαπανών και δαπανών από προµήθεια αγαθών και παροχή 
υπηρεσιών και ταχυδροµικών τελών των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών 
Επιµορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ), των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ),  
β) την έκδοση εντολών πληρωµής για όλες τις παραπάνω δαπάνες, µέσα στα 
καθοριζόµενα κατά µήνα όρια πληρωµών, καθώς και για την έκδοση χρηµατικών 
ενταλµάτων εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας από το ενωσιακό και εθνικό 
κανονιστικό πλαίσιο,  
γ) τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου 
νοµιµότητας και κανονικότητας των δαπανών αρµοδιότητας του Τµήµατος και την 
υποβολή της µετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισµού και Ελέγχου 
Εφαρµογής Δηµοσιολογιστικών Διατάξεων, µε σχετική κοινοποίηση στη Γενική 
Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
(Γ.Λ.Κ.), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 
4270/2014,  
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δ) τη σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια Υπηρεσία προκειµένου να κινηθεί η 
προβλεπόµενη από τις κείµενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου για 
δαπάνες αρµοδιότητας του Τµήµατος,  
ε) την τακτοποίηση των χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής που έχουν εκδοθεί 
για όλες τις παραπάνω δαπάνες, 
στ) την εισήγηση αρµοδίως για καταλογισµό δηµόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα 
αχρεώστητης πληρωµής, 
ζ) την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του 
µητρώου αυτών, 
η) την αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών, 
θ) τη µέριµνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών, 
ι) τη συγκέντρωση δεδοµένων από το Μητρώο Δεσµεύσεων και υποβολή σχετικών 
αναφορών στη Δ/νση Παρακολούθησης Προϋπολογισµού και Δηµοσιονοµικών 
Αναφορών Εποπτευόµενων Φορέων, 
ια) την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των γενικών αρχών 
και κανόνων για τη δηµοσιονοµική διαχείριση του ν. 4270/2014, 
ιβ) την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν 
τεκµηριωµένου αιτήµατος από το διατάκτη και την καταχώριση των 
αναλαµβανόµενων δεσµεύσεωνς στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο 
Δεσµεύσεων για δαπάνες αρµοδιότητας του Τµήµατος, 
ιγ) τον έλεγχο τήρησης και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων σχετικών πράξεων για 
την ύπαρξη της απαιτούµενης πίστωσης και για τη µη υπέρβαση του οριζόµενου κάθε 
φορά από το αρµόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της, για δαπάνες αρµοδιότητας του 
Τµήµατος, 
ιδ) τη συγκέντρωση δικαιολογητικών από τα άλλα Τµήµατα της Διεύθυνσης και τη 
σύνταξη έκθεσης προς την αρµόδια Δ.Υ.Ε.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και του ΠΔ 80/2016 περί ανάληψης 
υποχρεώσεων, 
ιε) την τήρηση του Μητρώου Δεσµεύσεων, 
ιστ)  την  τήρηση  των  λογιστικών  βιβλίων  που  προβλέπονται  από  τις  ισχύουσες 
διατάξεις, κατά το µέρος των αρµοδιοτήτων του, 
ιζ)την έκδοση  επιτροπικών ενταλµάτων για τη µεταβίβαση πιστώσεων στους 
δευτερεύοντες διατάκτες, 
ιη)  την  παρακολούθηση  µηνιαίως  σε  ξεχωριστή  κατάσταση  των  εγγραφών  που 
γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη, 
ιθ) την παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΓΔΟΥ για την 
έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των 
αποδοχών δηµόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασµού, καθώς 
και εισήγηση στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισµό 
του υπερήµερου υπολόγου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 
κ) την έκδοση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου από προµήθεια αγαθών και παροχή 
υπηρεσιών,  
κα) µέριµνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος ασκούνται µε την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 24 παρ. 3 του ν. 4270/2014. 
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7.Το Τµήµα Ε’ Επιχορηγήσεων – Χρηµατοδοτήσεων, Εκτέλεσης Δικαστικών 
Αποφάσεων, Έκδοσης Συµψηφιστικών Ενταλµάτων και λοιπών θεµάτων είναι 
αρµόδιο για: 
α) τον έλεγχο νοµιµότητας, κανονικότητας, και την εκκαθάριση επιχορηγήσεων-
χρηµατοδοτήσεων καθώς και οδοιπορικών εξόδων των αποσπασµένων στο εξωτερικό 
εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και των συντονιστών 
εκπαίδευσης, και κάθε είδους δαπάνης σε συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ, αστικά 
και υπεραστικά ΚΤΕΛ κ.λπ.) για τη µετακίνηση µε µειωµένο κόµιστρο των µαθητών 
και φοιτητών της χώρας, 
 β) τον έλεγχο νοµιµότητας, κανονικότητας, και την εκκαθάριση κάθε είδους δαπάνης 
που αφορά σε καταβολή εισφορών σε Ιδρύµατα και σε Οργανισµούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και στους διεθνείς οργανισµούς, βάσει συµβατικών υποχρεώσεων, 
 γ) την τακτοποίηση των χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής για καταβολή των 
οδοιπορικών εξόδων  των αποσπασµένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών και 
διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και των συντονιστών εκπαίδευσης, 
δ) την τακτοποίηση των χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής για κάλυψη 
λειτουργικών εξόδων και ενοικίων Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης στο 
Εξωτερικό, 
ε) την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν στο διοικητικό προσωπικό των 
Γενικών Γραµµατειών και των περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου, 
στ) την έκδοση εντολών πληρωµής για όλες τις παραπάνω δαπάνες, µέσα στα 
καθοριζόµενα κατά µήνα όρια πληρωµών, καθώς και για την έκδοση χρηµατικών 
ενταλµάτων  εντός  της  προβλεπόµενης  προθεσµίας  από  το  ενωσιακό  και  εθνικό 
κανονιστικό πλαίσιο, 
ζ) την έκδοση συµψηφιστικών ενταλµάτων (τακτικών και προπληρωµής) για την 
εµφάνιση  των  εξόδων  που  βαρύνουν  το  Πρόγραµµα  Δηµοσίων  Επενδύσεων  στη 
Δηµόσια Ληψοδοσία, καθώς και την έκδοση λοιπών συµψηφιστικών χρηµατικών 
ενταλµάτων, όπου απαιτείται, 
η) την κοινοποίηση στην αρµόδια Δηµοσιονοµική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου 
(Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον 
προϋπολογισµό του φορέα, 
θ) τον έλεγχο προϋπολογισµών – απολογισµών, την επιχορήγηση φορέων του 
Υπουργείου (Ν.Π.Δ.Δ ., Ν.Π.Ι.Δ ., φορείς αρµοδιότητας ΓΓΕΤ κλπ.) η εποπτεία 
και παρακολούθηση των οποίων υπάγεται στην αρµοδιότητα της Διεύθυνσης 
Παρακολούθησης Προϋπολογισµού, Δηµοσιονοµικών Αναφορών Εποπτευόµενων 
Φορέων, Κρατικών Ενισχύσεων, Τήρησης και Παρακολούθησης Μητρώου 
Δεσµεύσεων Τακτικού Προϋπολογισµού και ΠΔΕ των Γενικών Γραµµατειών και 
λοιπών Υπηρεσιών του Υπουργείου, 
ι)  τη  σύνταξη  έκθεσης  προς  την  αρµόδια  Υπηρεσία  προκειµένου  να  κινηθεί  η 
προβλεπόµενη  από  τις  κείµενες  διατάξεις  διαδικασία  του  επιτόπου  ελέγχου  για 
δαπάνες αρµοδιότητας του Τµήµατος, 
ια) την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων και την τήρηση του µητρώου 
αυτών, 
ιβ) την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των γενικών αρχών 
και κανόνων για τη δηµοσιονοµική διαχείριση του ν. 4270/2014, 
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ιγ) την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν 
τεκµηριωµένου αιτήµατος από το διατάκτη και την καταχώριση των 
αναλαµβανόµενων δεσµεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο 
Δεσµεύσεων, 
ιδ) τον έλεγχο τήρησης και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων σχετικών πράξεων για 
την ύπαρξη της απαιτούµενης πίστωσης και για τη µη υπέρβαση του οριζόµενου κάθε 
φορά από το αρµόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της, 
ιε) την τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις, κατά το µέρος των αρµοδιοτήτων του, 
ιστ) την έκδοση επιτροπικών ενταλµάτων για τη µεταβίβαση πιστώσεων στους 
δευτερεύοντες διατάκτες, 
ιζ)  την  παρακολούθηση  µηνιαίως  σε  ξεχωριστή  κατάσταση  των  εγγραφών  που 
γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη,  
ιη) την παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΓΔΟΥ για την 
έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των 
αποδοχών δηµόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασµού, καθώς 
και εισήγηση στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισµό 
του υπερήµερου υπολόγου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 
ιθ) την έκδοση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου από προµήθεια αγαθών και παροχή 
υπηρεσιών, 
κ) Σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε το διατάκτη ως προς τη νοµιµότητα & 
κανονικότητα των εκκαθαριζόµενων δαπανών και υποβολή της µετά του σχετικού 
φακέλου στη Δ/νση Συντονισµού & Ελέγχου Εφαρµογής Δηµ/κών Διατάξεων µε 
σχετική κοινοποίηση στην αρµόδια Γ. Δ/νση του Γ.Λ.Κράτους, για δαπάνες 
αρµοδιότητας του Τµήµατος. 
 
8. Το Γραφείο Πρωτοκόλλου είναι αρµόδιο για την πρωτοκόλληση των αιτηµάτων, 
δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων προς τη Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης, 
καθώς και για τη διεκπεραίωση της εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας 
της Διεύθυνσης. 
 
 

Άρθρο 23 
 

Αυτοτελή Τµήµατα Πληρωµών και Αρχείου 
1.Αυτοτελές Τµήµα Πληρωµής Δαπανών Γενικών Γραµµατειών & Ανεξάρτητων 
Αρχών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. 
 Το Α΄ Αυτοτελές Τµήµα Πληρωµής Δαπανών Γενικών Γραµµατειών & 
Ανεξάρτητων Αρχών του ΥΠΠΕΘ είναι αρµόδιο για: 
α) την παραγωγή στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Δηµοσιονοµικής 
Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών µεταφοράς και πίστωσης λογαριασµού 
προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόµενων χρηµατικών 
ενταλµάτων (τακτικών και προπληρωµής) µε πίστωση των τραπεζικών λογαριασµών 
των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούµενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε 
αυτούς,  
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β) τη µέριµνα για τη διενέργεια συµψηφισµών και την απόδοση στο Δηµόσιο και στα 
οικεία ασφαλιστικά ταµεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις 
σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών,  
γ) την ενηµέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηµατικών 
ενταλµάτων και την πληρωµή των δικαιούχων,  
δ) την καταχώριση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούµενα 
µητρώα,  
ε) την τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις, κατά το µέρος των αρµοδιοτήτων του,  
στ) την παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της συγκέντρωσης εσόδων, 
ζ) την έκδοση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου από προµήθεια αγαθών και παροχή 
υπηρεσιών, 
η) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
2.Αυτοτελές Τµήµα Πληρωµής Δαπανών Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. 
   Το Β΄ Αυτοτελές Τµήµα Πληρωµής Δαπανών Περιφερειακών Υπηρεσιών του 
ΥΠΠΕΘ είναι αρµόδιο για: 
α) την παραγωγή στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Δηµοσιονοµικής 
Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών µεταφοράς και πίστωσης λογαριασµού 
προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόµενων χρηµατικών 
ενταλµάτων (τακτικών και προπληρωµής) µε πίστωση των τραπεζικών λογαριασµών 
των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούµενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε 
αυτούς,  
β) τη µέριµνα για τη διενέργεια συµψηφισµών και την απόδοση στο Δηµόσιο και στα 
οικεία ασφαλιστικά ταµεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις 
σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών,  
γ) την ενηµέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηµατικών 
ενταλµάτων και την πληρωµή των δικαιούχων,  
δ) την καταχώριση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούµενα 
µητρώα,  
ε) την τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις, κατά το µέρος των αρµοδιοτήτων του,  
στ) την παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της συγκέντρωσης εσόδων, 
ζ) την έκδοση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου από προµήθεια αγαθών και παροχή 
υπηρεσιών, 
η) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.  
 
3. Αυτοτελές Τµήµα Αρχείου Ενταλµάτων 
Το Γ ΄ Αυτοτελές Τµήµα Αρχείου Ενταλµάτων είναι αρµόδιο για: 
α) την τήρηση του αρχείου των Χρηµατικών Ενταλµάτων που εκδίδονται από την 
Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης και την Διεύθυνση Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας 
και εξοφλούνται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πληρωµής Δαπανών αλλά και των 
Επιτροπικών Ενταλµάτων που εξοφλούνται από τις κατά τόπους Δ.Υ.Ε.Ε. του 
Υπουργείου Οικονοµικών.  
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β) την αποστολή των καταστάσεων και των Ενταλµάτων (Χρηµατικών & 
Επιτροπικών) στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον 
κατασταλτικό έλεγχο.  
γ) την χορήγηση βεβαίωσης καταχώρησης στο ΟΠΣΔΠ των αναµορφώσεων του 
Προϋπολογισµού 
δ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 

Άρθρο 24 
Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού 

1. Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού (Γ.Δ.Α.Δ.) 
είναι η διοίκηση του προσωπικού, διοικητικού και αποσπασµένων εκπαιδευτικών, 
των Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου (Γενική Γραµµατεία του ΥΠΠΕΘ, Γενική 
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Γενική Γραµµατεία Θρησκευµάτων, Γενική 
Γραµµατεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης). 
 
2. Η Γ.Δ.Α.Δ. συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:  
α) Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου, 
β) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, 
γ) Διεύθυνση Υπαλληλικής Υποστήριξης,  
δ)Διεύθυνση Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναµικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και 
Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών 
ε) Αυτοτελές Τµήµα Παιδικού Σταθµού. 
 
 

Άρθρο 25 
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου   

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού των Γενικών 
Γραµµατειών του Υπουργείου (Γενική Γραµµατεία του ΥΠΠΕΘ, Γενική Γραµµατεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας, Γενική Γραµµατεία Θρησκευµάτων, Γενική Γραµµατεία 
Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης) είναι ο χειρισµός κάθε υπηρεσιακού θέµατος 
του προσωπικού των ως άνω Γενικών Γραµµατειών.  
 
2. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού των Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου 
συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:  
α) Τµήµα Α’ Ανθρώπινου Δυναµικού της Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου και 
της Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων,  
β) Τµήµα Β’ Ανθρώπινου Δυναµικού της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας και της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, 
 
3. Το Τµήµα Α’ Ανθρώπινου Δυναµικού Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου και 
της Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων είναι αρµόδιο για: 
α) τον χειρισµό όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως 
προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου και της Γενικής Γραµµατείας 
Θρησκευµάτων, πλην των πειθαρχικών θεµάτων και των θεµάτων κινητικότητας, 
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 β) τον χειρισµό όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως 
προσωπικού του πολιτικού γραφείου του Υπουργού και των γραφείων του Γενικού 
Γραµµατέα του Υπουργείου και του Γενικού Γραµµατέα Θρησκευµάτων καθώς και 
των λοιπών πολιτικών γραφείων µε βάση τις αρµοδιότητες που τους ανατίθενται, 
γ) το χειρισµό κάθε συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Β’ Ανθρώπινου Δυναµικού της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας και της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης είναι 
αρµόδιο για: 
α) τον χειρισµό όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως 
προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας και της Γενικής 
Γραµµατείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, πλην των πειθαρχικών θεµάτων 
και των θεµάτων κινητικότητας, 
β) τον χειρισµό όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως 
προσωπικού των γραφείων του Γενικού/Τοµεακού Γραµµατέα Έρευνας και 
Τεχνολογίας και του Γενικού/Τοµεακού Γραµµατέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας 
Γενιάς καθώς και των πολιτικών γραφείων µε βάση τις αρµοδιότητες που τους 
ανατίθενται, 
γ) το χειρισµό κάθε συναφούς θέµατος. 
 
 

Άρθρο 26 
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης είναι η 
διοικητική και υπαλληλική υποστήριξη του προσωπικού των Γενικών Γραµµατειών 
του Υπουργείου.  
 
2. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές 
µονάδες:  
α) Τµήµα Α’ Υπηρεσιακών Συµβουλίων Διοικητικού Προσωπικού,  
β) Τµήµα Β’ Πειθαρχικών Θεµάτων και σχετικών Διοικητικών Μέτρων, 
γ) Τµήµα Γ’ Κινητικότητας Προσωπικού.  
 
3. Το Τµήµα Α’ Υπηρεσιακών Συµβουλίων Διοικητικού Προσωπικού είναι αρµόδιο 
για:  
α) τη σύνταξη σχεδίων πράξεων συγκρότησης και ορισµού µελών των Συµβουλίων 
Διοικητικού Προσωπικού των Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου και την παροχή 
κάθε είδους υποστήριξης στη διεκπεραίωση του έργου των εν λόγω Συµβουλίων, 
β) τη σύνταξη σχεδίων πράξεων συγκρότησης και ορισµού µελών των Πειθαρχικών 
Συµβουλίων και την παροχή κάθε είδους υποστήριξης στη διεκπεραίωση του έργου 
των εν λόγω Συµβουλίων,  
γ) τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών ανάδειξης των αιρετών εκπροσώπων των 
διοικητικών υπαλλήλων των υπηρεσιακών συµβουλίων,  
δ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
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4. Το Τµήµα Β’ Πειθαρχικών Θεµάτων και σχετικών Διοικητικών Μέτρων είναι 
αρµόδιο για τον χειρισµό των πειθαρχικών θεµάτων και σχετικών διοικητικών 
µέτρων του Ανθρώπινου Δυναµικού των Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου και 
τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
5. Το Τµήµα Γ’ Κινητικότητας Προσωπικού είναι αρµόδιο για την κινητικότητα του 
ανθρώπινου δυναµικού των Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου και ιδίως για:  
α) τη σύνταξη πράξεων, αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών που αφορούν στις 
προπαρασκευαστικές ενέργειες και στην υλοποίηση των πράξεων τοποθετήσεων, 
µετακινήσεων, αποσπάσεων και µετατάξεων: αα) των διοικητικών υπαλλήλων, ββ) 
των εκπαιδευτικών, 
β) την παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων κινητικότητας της 
προηγούµενης περίπτωσης (α), 
γ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 

 
Άρθρο 27 

Διεύθυνση Υπαλληλικής Υποστήριξης 
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Υπαλληλικής Υποστήριξης είναι ο 
χειρισµός θεµάτων υπαλληλικής υποστήριξης του προσωπικού των Γενικών 
Γραµµατειών του Υπουργείου. 
 
2. Η Διεύθυνση Υπαλληλικής Υποστήριξης συγκροτείται από τις ακόλουθες 
οργανικές µονάδες:  
α) Τµήµα Α’ Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Προσωπικού, 
β) Τµήµα Β’ Κινήσεως,  
γ) Γραφείο Ιατρού. 
 
3. Το Τµήµα Α’ Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Προσωπικού είναι αρµόδιο για:  
α) την εισαγωγική εκπαίδευση, σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης 
(ΙΝΕΠ), των νεοδιόριστων διοικητικών υπαλλήλων: αα) των Γενικών Γραµµατειών 
του Υπουργείου, ββ) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, γγ) των ΓΑΚ και δδ) των Δηµοσίων Βιβλιοθηκών και 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας (ΕΒΕ),  
β) την κατάρτιση προγραµµάτων για την εκπαίδευση και επιµόρφωση: αα) των 
διοικητικών υπαλλήλων των Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου και ββ) των 
αποσπασµένων στο Υπουργείο εκπαιδευτικών, 
γ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Β’ Κινήσεως είναι αρµόδιο για:  
α) την καθηµερινή κίνηση των υπηρεσιακών οχηµάτων που ανήκουν στις Γενικές 
Γραµµατείες του Υπουργείου,  
β) την εισήγηση, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Προµηθειών, Διαχείρισης Υλικού, 
Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών, για τον προγραµµατισµό της 
συντήρησης των υπηρεσιακών οχηµάτων, 
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γ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 
5. Το Γραφείο Ιατρού είναι αρµόδιο για:  
α) την αντιµετώπιση σε πρώτο βαθµό προβληµάτων υγείας του πάσης φύσεως 
προσωπικού των Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου,  
β) τη συνταγογράφηση φαρµάκων και εργαστηριακών εξετάσεων στο πάσης φύσεως 
προσωπικό των Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου,  
γ) τον κατ’ οίκο έλεγχο των υπαλλήλων των Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου 
που είναι ασθενείς, µέσω των ελεγκτών – ιατρών,  
δ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 

Άρθρο 28 
 

Διεύθυνση Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναµικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και 
Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών 

 
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναµικού 
ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και αποκεντρωµένων υπηρεσιών είναι η εποπτεία και ο χειρισµός των 
υπηρεσιακών θεµάτων του προσωπικού των αποκεντρωµένων υπηρεσιών, των ΝΠΔΔ 
και των ΝΠΙΔ, πλην αυτών που εποπτεύονται από άλλη Διεύθυνση ή Γενική 
Διεύθυνση. 
 
2. Η Διεύθυνση Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναµικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και 
Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες: 
α) Τµήµα Α΄ Ανθρώπινου Δυναµικού ΝΠΔΔ και Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών,  
β) Τµήµα Β’ Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναµικού ΝΠΙΔ, 
γ) Τµήµα Γ’ Βιβλιοθηκών, 
δ) Τµήµα Δ’ Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ). 
 
3. Το Τµήµα Α΄ Ανθρώπινου Δυναµικού ΝΠΔΔ και Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών 
είναι αρµόδιο για: 
α) την εποπτεία του πάσης φύσεως προσωπικού και τον χειρισµό των πειθαρχικών 
θεµάτων του προσωπικού της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, των Δηµόσιων 
Βιβλιοθηκών και των Γενικών Αρχείων του Κράτους, 
β) την εποπτεία του πάσης φύσεως προσωπικού των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου 
Δικαίου, εκτός εκείνων που ανήκουν εξ αντικειµένου στην καθ’ ύλη αρµοδιότητα 
άλλων Γενικών Γραµµατειών, Γενικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων, 
γ) την εποπτεία των αποκεντρωµένων υπηρεσιών που δεν εποπτεύονται κατά το 
παρόν, από άλλη Γενική Γραµµατεία, Γενική Διεύθυνση ή Διεύθυνση, 
δ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Β’ Ανθρώπινου Δυναµικού ΝΠΙΔ είναι αρµόδιο για την εποπτεία του 
πάσης φύσεως προσωπικού των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και τον 
χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
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5. Το Τµήµα Γ’ Βιβλιοθηκών είναι αρµόδιο για: 
α) την εποπτεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, και των λοιπών δηµοσίων 
Βιβλιοθηκών, 
β) την οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη, ενίσχυση και εποπτεία Βιβλιοθήκης στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, 
γ) την εποπτεία και τον έλεγχο των Βιβλιοθηκών του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας,  
δ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
6. Το Τµήµα Δ’ Γενικών Αρχείων του Κράτους είναι αρµόδιο για: 
α) την εποπτεία των Γενικών Αρχείων του Κράτους και των Παραρτηµάτων τους, 
β) την εποπτεία και τον έλεγχο των Αρχειακών Συλλογών του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας,  
γ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 

Άρθρο 29 
Αυτοτελές Τµήµα Παιδικού Σταθµού 

 
Το Αυτοτελές Τµήµα Παιδικού Σταθµού είναι αρµόδιο για την παροχή ηµερήσιας 
φροντίδας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας του προσωπικού που απασχολείται στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, τη δηµιουργική απασχόληση και φύλαξή τους 
κατά το χρόνο εργασίας των ασκούντων τη γονική τους µέριµνα και την ανάλογη 
προς την ηλικία τους διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία, µε σκοπό την πολύπλευρη 
νοητική, συναισθηµατική, κοινωνική και ψυχοσωµατική ανάπτυξή τους.  
 
 

Άρθρο 30 
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι η παιδαγωγική, επιστηµονική και διοικητική 
υποστήριξη της εφαρµογής της εκπαιδευτικής πολιτικής για τα θέµατα της 
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

2. Η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες: 

α) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραµµάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης, 

β) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραµµάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, 

γ) Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 

δ) Διεύθυνση Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, 
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ε) Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής, 

στ) Διεύθυνση υποστήριξης προγραµµάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, 

ζ) Αυτοτελές Τµήµα Πρότυπων και Πειραµατικών Σχολείων. 
 
 

Άρθρο 31 
Διεύθυνση Σπουδών, Προγραµµάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

 
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραµµάτων και Οργάνωσης 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης είναι η κατάρτιση των Αναλυτικών και Ωρολόγιων 
Προγραµµάτων Σπουδών, η εποπτεία των Σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, η 
διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης και η ρύθµιση των 
µαθητικών θεµάτων.  
 
2. Η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραµµάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες: 
α) Τµήµα Α΄ Σπουδών και Εφαρµογής Προγραµµάτων, 
β) Τµήµα Β΄ Μαθητικής Μέριµνας και Σχολικής Ζωής. 
 
3. Το Τµήµα Α΄ Σπουδών και Εφαρµογής Προγραµµάτων είναι αρµόδιο για: 
α) την κατάρτιση των Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραµµάτων Σπουδών  των 
σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και τον χειρισµό των θεµάτων που 
ανακύπτουν από την εφαρµογή τους, σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (ΙΕΠ),  
β) την οργάνωση και λειτουργία όλων των τύπων των σχολικών µονάδων 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (π.χ. ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση, διαίρεση, 
προαγωγή, υποβιβασµός σχολικών µονάδων, µεταφορά έδρας, ίδρυση και κατάργηση 
παραρτηµάτων νηπιαγωγείων κ.α.) συµπεριλαµβανοµένων και των σχολικών 
µονάδων που εφαρµόζουν ολοήµερο πρόγραµµα, των σχολείων διαπολιτισµικής 
εκπαίδευσης καθώς και των σχολικών µονάδων στις οποίες λειτουργούν Δοµές 
Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Π.Ε.), 
γ) την έγκριση, έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση των διδακτικών και άλλων βιβλίων, 
καθώς και κάθε µορφής εκπαιδευτικού υλικού και µέσων διδασκαλίας στις σχολικές 
µονάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης,  
δ) τις άδειες εισόδου, τη διεξαγωγή ερευνών και πρακτικών ασκήσεων φοιτητών στα 
σχολεία στο πλαίσιο των µαθηµάτων,  
ε) τις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.),  
στ) την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών 
Τµηµάτων,  
ζ) την υλοποίηση προγραµµάτων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και ενισχυτικής 
διδασκαλίας στις σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 
η) τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών δεδοµένων για όλες τις ανωτέρω 
περιπτώσεις, 
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θ) τη συγκρότηση ειδικών επιστηµονικών οµάδων για την αξιολόγηση των 
διδακτικών βιβλίων και του εκπαιδευτικού υλικού για τη δεύτερη ξένη γλώσσα, 
ι) την παροχή υποστήριξης και κατευθύνσεων στους σχολικούς συµβούλους σχετικά 
µε θέµατα σπουδών,  
ια) την εποπτεία της εφαρµογής των Προγραµµάτων Σπουδών και των Ωρολογίων 
Προγραµµάτων,  
ιβ) την σύνταξη αποφάσεων ή εγκυκλίων περί αναθέσεων µαθηµάτων στους 
εκπαιδευτικούς, 
ιγ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
2. Το Τµήµα Β΄ Μαθητικής Μέριµνας και Σχολικής Ζωής είναι αρµόδιο για:  

α) τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν: αα) στην οργάνωση και λειτουργία των 
σχολείων, όπως η σύνταξη εγγράφων, αποφάσεων και πράξεων σχετικά µε την 
έναρξη και τη λήξη του διδακτικού έτους, τον καθορισµό των αργιών και των 
διακοπών, ββ) στην τήρηση των υπηρεσιακών βιβλίων, των εντύπων και των τίτλων 
σπουδών κάθε τύπου σχολικής µονάδας πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, γγ) στην 
αξιολόγηση των µαθητών και την αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών µονάδων, δδ) 
στις  εγγραφές, τις µετεγγραφές και τη φοίτηση µαθητών όλων των τύπων σχολείων 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, εε) στον καθορισµό του πλαισίου λειτουργίας των 
µαθητικών κοινοτήτων, των εκδροµών των περιπάτων, των εκπαιδευτικών 
επισκέψεων, των µετακινήσεων, των προγραµµάτων ανταλλαγής µαθητών, καθώς και 
για κάθε θέµα που αφορά στη µαθητική ζωή, 
β) την παροχή υποστήριξης και κατευθύνσεων στους σχολικούς συµβούλους σχετικά 
µε  προγράµµατα και εκδηλώσεις της σχολικής ζωής, 
γ) τη λειτουργία των σχολικών συνεταιρισµών,  
δ) τη σίτιση των µαθητών,  
ε) την οργάνωση και λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών, πολιτιστικών και 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, των µαθητικών διαγωνισµών, καθώς και την οργάνωση 
και διεξαγωγή µαθητικών αγώνων, 
στ) τον χειρισµό θεµάτων επαγγελµατικού προσανατολισµού, εκπαιδευτικής και 
επαγγελµατικής πληροφόρησης, 
ζ) τις Οργανώσεις Γονέων και Κηδεµόνων Περιφερειακής Ενότητας, τις Σχολικές 
Επιτροπές, τα Κυλικεία των Δηµόσιων Σχολείων, 
η) την άδεια εισόδου σε σχολικές µονάδες Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης,  
θ) τον σχεδιασµό, την προώθηση, υποστήριξη και αξιολόγηση της εφαρµογής 
καινοτόµων εκπαιδευτικών προγραµµάτων και δράσεων για την υποστήριξη µαθητών 
που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές οµάδες (Ροµά, αλλοδαποί µαθητές) και 
στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισµού, 
ι) τη χορήγηση αιγίδας σε δράσεις (συνέδρια, σεµινάρια και παρόµοιες εκδηλώσεις 
εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιµόρφωσης) που αφορούν στην πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση, 
ια) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 

Άρθρο 32 
Διεύθυνση Σπουδών, Προγραµµάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
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1.Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραµµάτων και Οργάνωσης 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι η κατάρτιση των Αναλυτικών και Ωρολόγιων 
Προγραµµάτων Σπουδών, η εποπτεία των Σχολείων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, η 
διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης και η ρύθµιση των 
µαθητικών θεµάτων.  
 
2. Η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραµµάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες: 
α) Τµήµα Α΄ Σπουδών και Εφαρµογής Προγραµµάτων, 
β) Τµήµα Β΄ Μαθητικής Μέριµνας, Σχολικής Ζωής και Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού.   
 
3. Το Τµήµα Α΄ Σπουδών και Εφαρµογής Προγραµµάτων είναι αρµόδιο για: 
α) την κατάρτιση των Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραµµάτων Σπουδών  των 
γυµνασίων και των γενικών λυκείων και στον χειρισµό των θεµάτων που ανακύπτουν 
από την εφαρµογή τους, σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(ΙΕΠ),  
β) την εποπτεία της εφαρµογής των προγραµµάτων σπουδών στα γυµνάσια, γενικά 
λύκεια, µουσικά, καλλιτεχνικά σχολεία και σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, 
καθώς και των σχολείων στα οποία λειτουργούν Δοµές Υποδοχής Εκπαίδευσης 
Προσφύγων(Δ.Υ.Π.Ε.), 
γ) τον καθορισµό της εξεταστέας και της διδακτέας ύλης των πανελλαδικά 
εξεταζόµενων µαθηµάτων, τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, καθώς και 
στον τρόπο αξιολόγησης των µαθηµάτων,  
δ) τα προγράµµατα ενισχυτικής διδασκαλίας,  
ε) τις σπουδές και τα βιβλία των καλλιτεχνικών και µουσικών σχολείων,  
στ) την έγκριση του διδακτικού υλικού και κάθε µορφής εκπαιδευτικού υλικού και 
λοιπών µέσων διδασκαλίας στα γυµνάσια, γενικά λύκεια, µουσικά, καλλιτεχνικά 
σχολεία και σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, καθώς και των σχολείων στα 
οποία λειτουργούν Δοµές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Π.Ε.), 
ζ) τη λειτουργία όλων των τύπων σχολικών µονάδων καθώς και των σχολείων στα 
οποία λειτουργούν Δοµές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (π.χ. ίδρυση, 
συγχώνευση, κατάργηση, µεταφορά έδρας),  
η) τις άδειες εισόδου, τη διεξαγωγή ερευνών και πρακτικών ασκήσεων φοιτητών σε 
σχολεία στο πλαίσιο των µαθηµάτων, 
θ) τη χορήγηση αιγίδας σε δράσεις (π.χ. συνέδρια, σεµινάρια και παρόµοιες 
εκδηλώσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιµόρφωσης) που αφορούν στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 
ι) την ανάθεση µαθηµάτων στους εκπαιδευτικούς των γυµνασίων και γενικών 
λυκείων,  
ια) την παροχή υποστήριξης και κατευθύνσεων στους σχολικούς συµβούλους σχετικά 
µε θέµατα σπουδών,  
ιβ) τον σχεδιασµό, την προώθηση, υποστήριξη και αξιολόγηση εφαρµογής 
καινοτόµων εκπαιδευτικών προγραµµάτων, 
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ιγ) την ανάπτυξη, λειτουργία και υποστήριξη των εργαστηρίων στις σχολικές µονάδες 
των γυµνασίων και γενικών λυκείων,  
ιδ) την οργάνωση και διεξαγωγή µαθητικών αγώνων, 
ιε) την ενηµέρωση για συνέδρια, σεµινάρια και ηµερίδες που απευθύνονται σε 
εκπαιδευτικούς δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
ιστ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Β’  Μαθητικής Μέριµνας,  Σχολικής Ζωής και Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού είναι αρµόδιο για: 
α) τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν: αα)  στην οργάνωση και λειτουργία των 
σχολείων, όπως η σύνταξη πράξεων, αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών σχετικά µε 
την έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους, τον καθορισµό των αργιών και των 
διακοπών, την επιβολή ποινών, τη διαγωγή µαθητών, τις εκθέσεις λειτουργίας 
Δ/νσεων, ββ) στην τήρηση των υπηρεσιακών βιβλίων, στη σύνταξη των εντύπων και 
των τίτλων σπουδών των γυµνασίων, γενικών λυκείων, µουσικών και καλλιτεχνικών 
σχολείων και σχολείων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, γγ) στις εγγραφές, τις 
µετεγγραφές, καθώς και τα θέµατα φοίτησης µαθητών, δδ) στη λειτουργία των 
µαθητικών κοινοτήτων, εε) στις εκδροµές, τους περίπατους, τις εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, τις µετακινήσεις ή άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση της µαθητικής 
ζωής, στστ) στις εξετάσεις, στην αξιολόγηση των µαθητών και στην αυτοαξιολόγηση 
των εκπαιδευτικών µονάδων, ζζ) στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), 
στη λειτουργία των τάξεων υποδοχής, στη δηµιουργία φροντιστηριακών τµηµάτων 
και στην υλοποίηση προγραµµάτων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στα γυµνάσια και 
τα γενικά λύκεια, καθώς και στη λειτουργία των Δοµών Υποδοχής Εκπαίδευσης 
Προσφύγων (Δ.Υ.Π.Ε.), 
β) την λειτουργία των σχολικών συνεταιρισµών, 
γ) την οργάνωση και λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών,  
δ) τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, τους µαθητικούς διαγωνισµούς και 
τα µαθητικά συνέδρια, 
ε) την παροχή υποστήριξης και κατευθύνσεων στους σχολικούς συµβούλους σε 
θέµατα προγραµµάτων και εκδηλώσεων της σχολικής ζωής, 
στ) τα θέµατα που αφορούν στις Οργανώσεις Γονέων και Κηδεµόνων Περιφερειακής 
Ενότητας, τις Σχολικές Επιτροπές, τα κυλικεία των γυµνασίων και των γενικών 
λυκείων,  
ζ) την άδεια εισόδου στα γυµνάσια και γενικά λύκεια των Μέσων Μαζικής 
Ενηµέρωσης, των ιδιωτικών και δηµόσιων φορέων και λειτουργών, 
η) τον σχεδιασµό, την προώθηση, υποστήριξη και αξιολόγηση καινοτόµων 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων και δράσεων για την υποστήριξη µαθητών που 
προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές οµάδες και την πρόληψη του κοινωνικού 
αποκλεισµού των µαθητών, 
θ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 

 
 

Άρθρο 33 
Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
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1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης είναι η 
κατάρτιση Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραµµάτων Σπουδών, η µέριµνα επί 
ζητηµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προγραµµατισµού του εκπαιδευτικού έργου, 
η διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας των αντίστοιχων Σχολικών Δοµών και 
εκπαιδευτικών πλαισίων, καθώς και η προστασία των Δικαιωµάτων των µαθητών µε 
αναπηρία και η προώθηση της Ενταξιακής Εκπαίδευσης. 
 
2. Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες 
οργανικές µονάδες: 
α) Τµήµα Α΄ Σπουδών και Εφαρµογής Προγραµµάτων, 
β) Τµήµα Β΄ Σχολικών Δοµών, Μαθητικής Μέριµνας και Σχολικής Ζωής, 
γ) Τµήµα Γ΄ Προάσπισης Δικαιωµάτων µαθητών µε αναπηρία ή/και µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 
 
3. Το Τµήµα Α΄ Σπουδών και Εφαρµογής Προγραµµάτων, είναι αρµόδιο για: 
α) την κατάρτιση των Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραµµάτων Σπουδών των 
Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) πρωτοβάθµιας, 
δευτεροβάθµιας και επαγγελµατικής  εκπαίδευσης  και τον χειρισµό των θεµάτων που 
ανακύπτουν από την εφαρµογή τους, σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (ΙΕΠ),  
β) την έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση των βιβλίων και κάθε µορφής εκπαιδευτικού 
υλικού και µέσων στις εκπαιδευτικές µονάδες για την εκπαίδευση των µαθητών µε 
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,  
γ) τη µέθοδο διδασκαλίας και αξιολόγησης των µαθητών µε αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και τον σχεδιασµό Εξατοµικευµένων Προγραµµάτων 
Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) σε όλες τις δοµές ειδικής και γενικής εκπαίδευσης για τους εν 
λόγω µαθητές,  
δ) την οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης, 
Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) των Τµηµάτων Ένταξης (Τ.Ε.), των 
Σ.Μ.Ε.Α.Ε., της εξειδικευµένης διδακτικής εκπαιδευτικής υποστήριξης και 
συνεκπαίδευσης και της κατ’ οίκον διδασκαλίας,  
ε) την οργάνωση και λειτουργία (όπως έναρξη και λήξη σχολικού έτους, καθορισµός 
αργιών και διακοπών, εκθέσεις λειτουργίας) και τον προγραµµατισµό του 
εκπαιδευτικού έργου των Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,  
στ) την ανάθεση µαθηµάτων στους εκπαιδευτικούς των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε συνεργασία 
µε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), 
ζ) την παροχή υποστήριξης και κατευθύνσεων στους Σχολικούς Συµβούλους σχετικά 
µε θέµατα σπουδών, 
η) την ανάπτυξη και οργάνωση προγραµµάτων πρώιµης παρέµβασης, σε συνεργασία 
µε το Ι.Ε.Π., 
θ) τη συγκρότηση ειδικών επιστηµονικών οµάδων για την έγκριση προτεινόµενων 
προγραµµάτων σπουδών, 
ι) τη σύνταξη εισηγήσεων σχετικά µε: αα) τους εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης των 
µαθητών µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις προαγωγικές και 
απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές εξετάσεις στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, 
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κατόπιν συνεργασίας µε τις Διευθύνσεις Σπουδών Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας 
και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης καθώς και µε τη Διεύθυνση Εξετάσεων και 
Πιστοποιήσεων του Υπουργείου, ββ) τους κανονισµούς αρµοδιοτήτων, καθηκόντων 
και επαγγελµατικής δεοντολογίας των Εκπαιδευτικών, του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), 
ια) τη διερεύνηση και τη διαπίστωση αα) του είδους των εκπαιδευτικών αναγκών των 
ατόµων µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και ββ)  τρόπων επαρκούς 
υποστήριξης των οικογενειών των µαθητών,  
ιβ) τη συνεργασία µε συναρµόδιους φορείς και υπηρεσίες Υπουργείων σε θέµατα 
σχετικά µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα τίτλων και προσόντων, που αποκτώνται στο 
πλαίσιο της δευτεροβάθµιας ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης, 
ιγ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Β΄ Σχολικών Δοµών, Μαθητικής µέριµνας και σχολικής ζωής είναι 
αρµόδιο για: 
α) τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν: αα) στις σχολικές µεταβολές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 
(όπως ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασµός, κατάργηση, µετονοµασία), ββ) στην 
προσθήκη και την κατάργηση τοµέων, ειδικοτήτων και εργαστηρίων στην ειδική 
επαγγελµατική εκπαίδευση, γγ) στις µεταφορές εδρών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και δδ) στην 
ίδρυση, την κατάργηση και τη µετονοµασία Τµηµάτων Ένταξης (Τ.Ε.) πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εε) στην τήρηση υπηρεσιακών βιβλίων, εντύπων 
και τίτλων σπουδών στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στστ) στον καθορισµό του αριθµού των 
µαθητών ανά τµήµα στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ζζ) στις εγγραφές, µετεγγραφές και στα θέµατα 
φοίτησης των µαθητών, ηη) στην έκδοση αποφάσεων για παροχή εκπαιδευτικών και 
υποστηρικτικών υπηρεσιών σε µαθητές µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες που φοιτούν σε όλους τους τύπους των εκπαιδευτικών δοµών, θθ) στη 
λειτουργία των µαθητικών κοινοτήτων, ιι) στις εκδροµές, τους περίπατους, τις 
εκπαιδευτικές επισκέψεις, τις µετακινήσεις ή άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση 
της µαθητικής ζωής στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., 
β)  την άδεια εισόδου για τη διεξαγωγή ερευνών και πρακτικών ασκήσεων φοιτητών 
στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., 
γ) την έγκριση διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων φοιτητών και σπουδαστών στο 
πλαίσιο προγραµµάτων σπουδών στους κλάδους Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, 
Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π και µεταπτυχιακών ερευνών σε θέµατα αναπηρίας ή/και ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών,  
δ) την αυτοαξιολόγηση των Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,  
ε) τη χορήγηση αιγίδας 
στ) τη διεξαγωγή σχετικών δράσεων (π.χ. συνέδρια, σεµινάρια και παρόµοιες 
εκδηλώσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιµόρφωσης στο αντικείµενο της ειδικής 
αγωγής και εκπαίδευσης) και την έγκριση εκπαιδευτικών και λοιπών προγραµµάτων 
που αφορούν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση,  
ζ) τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν: αα) στον εξοπλισµό των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και στις 
προδιαγραφές  για  όλα τα εξοπλιστικά µέσα των µονάδων και των εργαστηρίων, ββ) 
στην ανάπτυξη, λειτουργία και υποστήριξη των Σχολικών Εργαστηρίων των 
Σ.Μ.Ε.Α.Ε., γγ) στον ειδικό εξοπλισµό,  τα τεχνικά  βοηθήµατα και το ειδικό 
παιδαγωγικό υλικό που κρίνεται απαραίτητο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του 
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µαθητή µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό 
περιβάλλον και στη µαθησιακή διαδικασία,  
η) την άδεια εισόδου στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, των 
ιδιωτικών και δηµόσιων φορέων και λειτουργών, 
θ) τη σύνταξη απαντήσεων επί ερωτήσεων κοινοβουλευτικού ελέγχου, 
ι) τη σύνταξη εκθέσεων απόψεων για Δικαστήρια, 
ια) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 
5. Το Τµήµα Γ΄ Προάσπισης των Δικαιωµάτων µαθητών µε αναπηρία/ή και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες είναι αρµόδιο για: 
α) τη συνεργασία µε συναρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και φορείς σε δράσεις 
καταπολέµησης κάθε µορφής διακρίσεων µε στόχο τη δηµιουργία ενός σχολείου για 
όλους τους µαθητές, 
β) τον σχεδιασµό και την προώθηση προγραµµάτων ενταξιακής εκπαίδευσης για 
µαθητές µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε συνεργασία µε το 
Ι.Ε.Π., 
γ) τα θέµατα επιµόρφωσης και επαγγελµατικής κατάρτισης του προσωπικού όλων 
των κλάδων σε ζητήµατα αναπηρίας ή/και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και 
ενταξιακής εκπαίδευσης,  
δ) την προώθηση ερευνητικών και καινοτόµων δράσεων σε ζητήµατα ενταξιακής 
εκπαίδευσης για µαθητές µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την 
υλοποίηση συναφών προγραµµάτων σχολικών δραστηριοτήτων,   
ε) την οργάνωση, την τήρηση και την ενηµέρωση ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων, 
καθώς και τη συλλογή και την επεξεργασία ποσοτικών και ποιοτικών στατιστικών 
στοιχείων, σχετικά µε την ειδική και την ενταξιακή εκπαίδευση για τους µαθητές µε 
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε συνεργασία µε αρµόδιους φορείς, 
στ) τη συνεργασία µε το Αναπηρικό Κίνηµα, µε οργανώσεις Γονέων και τον 
Συνήγορο του Πολίτη µε στόχο την υιοθέτηση µέτρων και δράσεων για την 
προάσπιση των δικαιωµάτων των µαθητών µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, 
ζ) τη σύναψη διυπουργικών συνεργασιών µε φορείς παροχής ψυχοκοινωνικής 
µέριµνας και µε λοιπούς κοινωνικούς, επιστηµονικούς και επαγγελµατικούς φορείς 
για: αα) τον σχεδιασµό και τη διοργάνωση ενηµερωτικών εκδηλώσεων, ηµερίδων, 
δράσεων, εκστρατειών ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης σε ζητήµατα αναπηρίας, 
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και ενταξιακής εκπαίδευσης, ββ) τη  διάχυση καλών 
πρακτικών, 
η) τη σύνταξη εισηγήσεων για την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε σχετικές 
εκδηλώσεις που οργανώνονται από συλλόγους και φορείς, καθώς και σε διεθνείς 
συναντήσεις που αφορούν στην προάσπιση των δικαιωµάτων των µαθητών µε 
αναπηρία ή/και µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,  
θ) την εποπτεία της εφαρµογής: αα) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη σε θέµατα 
εκπαίδευσης των µαθητών µε αναπηρία, ββ) της διεθνούς σύµβασης για τα 
δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία στον τοµέα της εκπαίδευσης,  
ι) τη διαµόρφωση στρατηγικών και βέλτιστων πρακτικών για την ισότιµη εκπαίδευση 
των µαθητών µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
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ια) την ένταξη και τη φοίτηση παιδιών των προσφύγων µε αναπηρία που διαµένουν 
στα κέντρα φιλοξενίας και σε άλλες δοµές φιλοξενίας προσφύγων σε συνεργασία µε 
το αρµόδιο Αυτοτελές Τµήµα Συντονισµού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης 
Προσφύγων,  
ιβ) την εκπροσώπηση του Υπουργείου στον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ανάπτυξη της 
Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης (ΕΦΕΑ) − European Agency for Special 
Needs & Inclusive Education,  
ιγ) τη συνεργασία: αα) µε ευρωπαϊκούς φορείς και δίκτυα που δραστηριοποιούνται 
στον χώρο της αναπηρίας, των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και της ενταξιακής 
εκπαίδευσης και ββ) µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για θέµατα που 
αφορούν σε πολιτικές και στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες εµπίπτουν 
στο πεδίο της διασφάλισης ισότιµης πρόσβασης στο εκπαιδευτικό αγαθό των 
µαθητών µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (µε ιδιαίτερη έµφαση στην 
επαγγελµατική εκπαίδευσή τους και τη διασύνδεσή τους  µε την αγορά εργασίας),  
ιδ) την παροχή ειδικευµένης εκπαιδευτικής υποστήριξης µαθητών µε αναπηρία ή/µε 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο, 
 ιε) την παροχή υποστήριξης µαθητών µε αναπηρία ή/µε ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες στο γενικό σχολείο από Σχολικό Νοσηλευτή ή Ειδικό Βοηθητικό 
Προσωπικό,  
ιστ) τη λειτουργία Σχολικών Συνεταιρισµών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,  
ιζ) την πρακτική άσκηση των µαθητών στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.),  
ιη) τον συντονισµό και την εποπτεία δράσεων µαθητείας για την επαγγελµατική 
εκπαίδευση των µαθητών µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τον 
σχεδιασµό δράσεων µετάβασής τους στην αγορά εργασίας, 
 ιθ) την εύρεση θέσεων µαθητείας σε µαθητές µε αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και τη διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών µάθησής τους 
στον χώρο εργασίας, σε συνεργασία µε συναρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, 
άλλων Υπουργείων, µε εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, καθώς και µε 
εκπροσώπους της αγοράς εργασίας, 
 κ) την επιµέλεια της κατάρτισης ειδικού οδηγού για τα θέµατα µαθητείας των 
αποφοίτων Ενιαίων Ειδικών Επαγγελµατικών Γυµνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) 
σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µαθητευόµενων και των 
επιχειρήσεων,  
κα) την εισήγηση για την επιµόρφωση του προσωπικού περί των θεµάτων σύνδεσης 
της επαγγελµατικής εκπαίδευσης των ατόµων µε αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες µε την αγορά εργασίας,  
κβ) την παρακολούθηση, σε συνεργασία µε συναρµόδιους φορείς και οργανισµούς, 
εργαλείων/µηχανισµών καταγραφής και τεκµηρίωσης των αναγκών της αγοράς 
εργασίας, των επαγγελµατικών περιγραµµάτων και του συστήµατος πιστωτικών 
µονάδων και την αξιοποίησή τους, σε συνεργασία µε το Τµήµα Α’ της Διεύθυνσης, 
σε θέµατα σχετικά µε τις ειδικότητες, τα προγράµµατα σπουδών της µαθητείας και τις 
υπηρεσίες µετάβασης, 
κγ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
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Άρθρο 34 
Διεύθυνση Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 

1.Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης είναι η 
εφαρµογή και η κατάρτιση των Προγραµµάτων Σπουδών, η εποπτεία των σχολικών 
µονάδων Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, η εφαρµογή καινοτόµων 
εκπαιδευτικών δράσεων που αφορούν στη Δευτεροβάθµια Επαγγελµατική 
Εκπαίδευση, καθώς και η διασύνδεση των µαθητών της Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας, η διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόµενης 
εκπαίδευσης και η ρύθµιση των Μαθητικών Θεµάτων.  
 
2. Η Διεύθυνση Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης  συγκροτείται από τις ακόλουθες 
οργανικές µονάδες µε τις αντίστοιχες αναφερόµενες αρµοδιότητες: 
α) Τµήµα Α΄ Σπουδών και Εφαρµογής Προγραµµάτων Δευτεροβάθµιας 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, 
β) Τµήµα Β΄ Μαθητικής Μέριµνας και Σχολικής Ζωής, 
γ) Τµήµα Γ΄ Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο χώρο εργασίας. 
 
3. Το Τµήµα Α΄ Σπουδών και Εφαρµογής Προγραµµάτων Δευτεροβάθµιας 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για:  
α) την κατάρτιση των Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραµµάτων Σπουδών και τον 
χειρισµό των θεµάτων που ανακύπτουν από την εφαρµογή των προγραµµάτων, σε 
συνεργασία µε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ),  
β) την έκδοση, την κυκλοφορία και τη διάθεση των βιβλίων και κάθε µορφής 
εκπαιδευτικού υλικού και µέσων στις εκπαιδευτικές µονάδες της Δηµόσιας και 
Ιδιωτικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΙΕΠ),  
γ) τον καθορισµό της εξεταστέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης στις προαγωγικές και τις απολυτήριες εξετάσεις, καθώς 
και τον τρόπο αξιολόγησης των µαθηµάτων,  
δ) τον καθορισµό της διδακτέας ύλης, τον αριθµό των διαγωνισµάτων τετραµήνων 
και τη  διδασκαλία των µαθηµάτων,  
ε) τη χορήγηση αιγίδας σε δράσεις (συνέδρια, σεµινάρια και παρόµοιες εκδηλώσεις 
εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιµόρφωσης) που αφορούν στην επαγγελµατική 
εκπαίδευση,  
στ) τη λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ), τη δηµιουργία φροντιστηριακών 
τµηµάτων, την υλοποίηση προγραµµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στα σχολεία της 
δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης, τις Ζώνες Εκπαιδευτικής 
Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών δεδοµένων 
για όλα τα παραπάνω, 
 ζ) τον καθορισµό του αριθµού των µαθητών ανά τµήµα στις σχολικές µονάδες  
επαγγελµατικής εκπαίδευσης,  
η) την οργάνωση, τη λειτουργία και το εκπαιδευτικό έργο των σχολικών µονάδων της 
δηµόσιας δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης, καθώς και τις σχολικές 
µεταβολές (π.χ. ίδρυση, συγχώνευση και κατάργηση των µονάδων),   
θ) τη διασύνδεση των µαθητών επαγγελµατικής εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας, 
σε συνεργασία µε το Τµήµα Γ΄ της Διεύθυνσης,  
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ι) την αξιοποίηση εργαλείων/µηχανισµών καταγραφής και τεκµηρίωσης των αναγκών 
της αγοράς εργασίας για τη διαµόρφωση ειδικοτήτων και προγραµµάτων σπουδών, 
σε συνεργασία µε συναρµόδιους φορείς και οργανισµούς,  
ια) την παρακολούθηση και αξιοποίηση των επαγγελµατικών περιγραµµάτων και του 
συστήµατος πιστωτικών µονάδων, σε συνεργασία µε το Τµήµα Γ’ της Διεύθυνσης, 
ιβ) την παρακολούθηση και τη συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου σχετικά µε πολιτικές και στρατηγικές της Ε.Ε., σε θέµατα που αφορούν 
στην επαγγελµατική εκπαίδευση, 
ιγ) την εποπτεία της Σιβιτανιδείου Δηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων σε 
θέµατα που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης, 
ιδ) την ανάθεση µαθηµάτων, γενικής παιδείας, τοµέα και ειδικότητας, όλων των 
τάξεων των Επαγγελµατικών Λυκείων,  
ιε) τη συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς και τα Υπουργεία σε θέµατα σχετικά 
µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των τίτλων και προσόντων που αποκτώνται στο 
πλαίσιο της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης, 
ιστ) την έγκριση, διοργάνωση και ενηµέρωση σχετικά µε συνέδρια, σεµινάρια, 
ηµερίδες που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς,  
ιζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Β΄ Μαθητικής Μέριµνας και Σχολικής Ζωής είναι αρµόδιο για: 
α) τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν: αα) στην τήρηση των υπηρεσιακών βιβλίων, 
στη σύνταξη των εντύπων και των τίτλων σπουδών, ββ) στην αξιολόγηση των 
µαθητών, καθώς και στην αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών µονάδων, γγ) στις 
εγγραφές, τις µετεγγραφές, τα προγράµµατα ανταλλαγής µαθητών και τα θέµατα 
φοίτησης στις σχολικές µονάδες της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης, 
δδ) στη λειτουργία των µαθητικών κοινοτήτων, εε) στις εκδροµές, τους περιπάτους, 
τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, τις µετακινήσεις, ή άλλο θέµα σχετικό µε την 
οργάνωση της µαθητικής ζωής, στστ) στην ανάπτυξη, λειτουργία και υποστήριξη των 
εργαστηρίων στις σχολικές µονάδες, καθώς και των σχολικών εργαστηρίων της 
δευτεροβάθµιας δηµόσιας και ιδιωτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης, ζζ) στις άδειες 
εισόδου, διεξαγωγής έρευνας και πρακτικών ασκήσεων φοιτητών στα σχολεία, 
β) τη λειτουργία των κυλικείων των σχολικών µονάδων της δηµόσιας επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης, 
γ) τον σχεδιασµό, την προώθηση, υποστήριξη και αξιολόγηση καινοτόµων 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων και δράσεων για την υποστήριξη µαθητών που 
προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές οµάδες και την πρόληψη του κοινωνικού 
αποκλεισµού, 
δ) την εποπτεία των δοµών του Κέντρου Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού 
(ΚΕΣΥΠ) και των Γραφείων Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 
(ΓΡΑΣΕΠ), τον χειρισµό θεµάτων επαγγελµατικού προσανατολισµού, τη διενέργεια 
ερευνών για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την παροχή εκπαιδευτικής και 
επαγγελµατικής πληροφόρησης, 
ε) τη ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας σχολικών συνεταιρισµών, 
στ) την οργάνωση και λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών,  
ζ) τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και τους µαθητικούς διαγωνισµούς, 
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η) την παροχή υποστήριξης και κατευθύνσεων στους σχολικούς συµβούλους σε 
θέµατα προγραµµάτων και εκδηλώσεων της σχολικής ζωής, 
θ) τη χορήγηση άδειας εισόδου σε σχολικές µονάδες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών 
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ), 
ι) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
5. Το Τµήµα Γ’ Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο χώρο εργασίας είναι αρµόδιο 
για:  
α) τα θέµατα που αφορούν στη διασύνδεση των µαθητών επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας και ειδικότερα στη µαθητεία και τη µάθηση στο 
χώρο εργασίας,  
β) τη συνεργασία: αα) µε συναρµόδιες υπηρεσίες για την χάραξη στρατηγικής, τον 
συντονισµό και την εποπτεία δράσεων µαθητείας για την επαγγελµατική εκπαίδευση, 
ββ)  µε συναρµόδιες υπηρεσίες και εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και της 
αγοράς εργασίας για την εύρεση θέσεων µαθητείας, γγ) µε συναρµόδιες υπηρεσίες 
του Υπουργείου για τη διαµόρφωση των Προγραµµάτων Σπουδών της Μαθητείας και 
τα θέµατα µαθητικής µέριµνας, δδ) µε συναρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για 
την παρακολούθηση πολιτικών και στρατηγικών της Ε.Ε., σχετικών µε τη µαθητεία 
και τη µάθηση στο χώρο εργασίας, εε) µε συναρµόδιες υπηρεσίες και φορείς για την 
παρακολούθηση της λειτουργίας των τµηµάτων µαθητείας των ΕΠΑΛ, στστ) µε τις 
αρµόδιες Εθνικές Αρχές για την εποπτεία υλοποίησης και εφαρµογής προγραµµάτων 
της Ε.Ε. ή άλλων Διεθνών Οργανισµών από τα ΕΠΑΛ, ζζ) µε τους συναρµόδιους 
φορείς για την υλοποίηση δράσεων και προγραµµάτων, σχετικών µε την 
επαγγελµατική εκπαίδευση και τη σύνδεσή της µε την αγορά εργασίας, 
γ) τη συγκέντρωση, επεξεργασία και µελέτη των δεδοµένων για την ίδρυση 
Τµηµάτων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ, 
δ) την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και παρακολούθηση των τµηµάτων του 
Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ (σε πιλοτική και 
εθνική εφαρµογή), 
ε) τη στελέχωση µε εκπαιδευτικό προσωπικό των τµηµάτων του Μεταλυκειακού 
Έτους - Τάξης Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ, 
στ) την κατάρτιση ειδικού οδηγού µαθητείας των αποφοίτων ΕΠΑΛ, που 
περιλαµβάνει δικαιώµατα και υποχρεώσεις µαθητευοµένων και επιχειρήσεων, 
ζ) τη συλλογή και την τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στη λειτουργία 
των τµηµάτων µαθητείας, 
η) την εισήγηση για επιµόρφωση του πάσης φύσεως προσωπικού σε θέµατα 
σύνδεσης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας, 
θ) την παρακολούθηση και αξιοποίηση των επαγγελµατικών περιγραµµάτων και του 
συστήµατος πιστωτικών µονάδων για τη διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών 
της µαθητείας, σε συνεργασία µε το Τµήµα Α’ της Διεύθυνσης,  
ι) τη χάραξη στρατηγικής, την παρακολούθηση, αναζήτηση, συγκρότηση και 
συστηµατική ενηµέρωση των σχολικών µονάδων της επαγγελµατικής εκπαίδευσης 
για τα προγράµµατα, τις πρωτοβουλίες και τα χρηµατοδοτικά µέσα της Ε.Ε. και 
άλλων περιφερειακών Διεθνών Οργανισµών σχετικά µε την επαγγελµατική 
εκπαίδευση και τη σύνδεσή της µε την αγορά εργασίας, 
ια) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
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Άρθρο 35 
Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής 

 
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής είναι η εφαρµογή της 
εκπαιδευτικής πολιτικής της Φυσικής Αγωγής, της Αθλητικής Παιδείας και 
δραστηριότητας σε όλες τις βαθµίδες της Εκπαίδευσης. 
 
2. Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές 
µονάδες: 
α) Τµήµα Α΄ Προγραµµάτων, Δράσεων Φυσικής Αγωγής και Σχολικών Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων και  Γυµναστηρίων, 
β) Τµήµα Β΄ Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Αγώνων. 
 
3. Το Τµήµα Α΄ Προγραµµάτων, Δράσεων Φυσικής Αγωγής και  Σχολικών 
Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Γυµναστηρίων είναι αρµόδιο για: 
α) την εποπτεία και εφαρµογή των αναλυτικών και ωρολογίων προγραµµάτων 
σπουδών της Φυσικής Αγωγής και τον χειρισµό θεµάτων που ανακύπτουν από την 
εφαρµογή τους, σε συνεργασία µε το ΙΕΠ και άλλους φορείς,  
β) τη σύνταξη προτάσεων σχετικών µε: αα) την έκδοση νόµων και κανονιστικών 
ρυθµίσεων για θέµατα της Φυσικής Αγωγής, ββ) τη συγκρότηση Επιτροπών, κατά 
περίπτωση, για τα αντικείµενα του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής, 
γ) τη διοργάνωση ενδοσχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων και τον έλεγχο του 
Ατοµικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) για συµµετοχή στις σχολικές 
αθλητικές δραστηριότητες, 
δ) την εποπτεία του Δηµόσιου Πρότυπου Παιδικού Γυµναστηρίου Καισαριανής και 
του Εθνικού Γυµναστηρίου «Ο Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ»,  
ε) τον σχεδιασµό και την κατάρτιση προγραµµάτων αθλητικών δραστηριοτήτων σε 
συνεργασία µε φορείς για τη σύνδεση σχολικού και εξωσχολικού αθλητισµού, 
στ) την καταγραφή στα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης: αα) 
των αθλητικών εγκαταστάσεων και γυµναστηρίων και την ποιοτική και ποσοτική 
αναβάθµιση αυτών, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, ββ) του αθλητικού 
υλικού για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων,  
ζ) τη διενέργεια ερευνών, µετρήσεων, µελετών, καθώς και την επιστηµονική 
τεκµηρίωση των αναγκών και των σύγχρονων απαιτήσεων της  Φυσικής Αγωγής 
στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση, σε συνεργασία µε το ΙΕΠ, τις 
Σχολές Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) και άλλους 
φορείς, 
η) τη διοργάνωση, εποπτεία ενηµερωτικών εκδηλώσεων, ηµερίδων, συνεδρίων και 
δράσεων για θέµατα Φυσικής αγωγής, σε συνεργασία µε φορείς εξωσχολικών 
αθλητικών δραστηριοτήτων,  
θ) την προώθηση θεµάτων ολυµπιακής παιδείας και τις µαθητικές παρελάσεις και 
εκδηλώσεις, 
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ι) την οργάνωση και λειτουργία των Αθλητικών Ακαδηµιών κατ’ εφαρµογή του 
άρθρου 41 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) και γενικότερα την αθλητική διευκόλυνση 
µαθητών - αθλητών, 
ια) την ίδρυση, δοµή και λειτουργία των Τµηµάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης 
(Τ.Α.Δ.) και των Ειδικών Τµηµάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.Δ.),  
ιβ) τον έλεγχο και την οριστικοποίηση των πινάκων αξιολόγησης των µαθητών και τη 
διοικητική υποστήριξη της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ.), 
ιγ) την εποπτεία, η οποία συνίσταται και στον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων της 
Επιτροπής, καθώς και τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής 
Αθλητισµού Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Ε.Α.Τ.Ε.), (Γενικής Συνέλευσης και 
Εκτελεστικής Επιτροπής) και των διαπανεπιστηµιακών αθλητικών εκδηλώσεων και 
δράσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
ιδ) το χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Β΄ Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Αγώνων είναι αρµόδιο 
για: 
α) τη διοργάνωση: αα) σχολικών αθλητικών αγώνων σε πανελλήνιο επίπεδο, καθώς 
και σε επίπεδο Διεύθυνσης και Περιφέρειας, ββ) σχολικών αθλητικών 
δραστηριοτήτων (π.χ. αθλοπαιδειές, ηµερίδες, τουρνουά κ.ά.), 
β) την εισήγηση για την εκπροσώπηση της Ελλάδας σε αθλητικούς αγώνες και 
δραστηριότητες, σε Ευρωπαϊκό ή Παγκόσµιο επίπεδο, 
γ) τη διοργάνωση, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
και άλλους φορείς, σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων και τη µέριµνα για τη 
συµµετοχή των µαθητών µε αναπηρία, 
δ) τη χορήγηση βεβαιώσεων σε µαθητές για τη διάκρισή τους σε Πανελλήνιους ή 
Παγκόσµιους Σχολικούς Αθλητικούς Αγώνες, για κάθε νόµιµη χρήση,  
ε)  τη µελέτη, την επεξεργασία και την τήρηση στατιστικών στοιχείων αθλητικών 
δραστηριοτήτων, 
στ) τη διερεύνηση, την αξιολόγηση και την ανάδειξη µαθητών ταλαντούχων στον 
αθλητισµό, µε τη χρήση ειδικών τεστ και µετρήσεων, 
ζ) τη διοικητική υποστήριξη, (π.χ. την κατάρτιση εισηγήσεων, αποφάσεων ή πράξεων 
για µετακινήσεις, χορηγίες, έγκριση δαπανών για τη διενέργεια σχολικών αγώνων ή 
δραστηριοτήτων ή για την προµήθεια αθλητικού υλικού κ.ά) του έργου της Κεντρικής 
Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων και Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ) και 
τη συνεργασία µε τις οµάδες Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της χώρας,  
η) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 

Άρθρο 36 
Διεύθυνση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης για την 

Αειφορία 
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικών προγραµµάτων και 
Εκπαίδευσης για την Αειφορία είναι η ανάπτυξη και η εφαρµογή στις σχολικές 
µονάδες Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των αρχών και των 
στόχων των θεµατικών εκπαιδεύσεων της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την 
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Αειφορία, της Σχολικής Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας και των Πολιτιστικών 
Θεµάτων, η αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, καθώς και η διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας των εποπτευόµενων 
εκπαιδευτικών δοµών.  
 
2. Η Διεύθυνση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία 
συγκροτείται από τις εξής οργανικές µονάδες: 
α) Τµήµα Α΄ Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, 
β) Τµήµα Β΄ Σχολικής Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας, 
γ) Τµήµα Γ΄ Πολιτιστικών Θεµάτων και υποστηρικτικών Δοµών, 
δ) Τµήµα Δ΄ Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων.  
 
3. Το Τµήµα Α’ Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία είναι αρµόδιο για: 
α) την προώθηση των θεσµικών προσαρµογών που απαιτούνται για την υλοποίηση 
του εθνικού στρατηγικού σχεδιασµού της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την 
Αειφορία σε όλες τις σχολικές µονάδες Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, 
β) τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν: αα) στον σχεδιασµό και την εφαρµογή των 
σχολικών δραστηριοτήτων στις σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης σχετικά µε ζητήµατα εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία, 
όπως η διαχείριση των φυσικών πόρων, η κλιµατική αλλαγή και οι επιπτώσεις της 
στο φυσικό περιβάλλον και τις ανθρώπινες δραστηριότητες, τα ζητήµατα αγροτικής 
και αστικής ανάπτυξης, τα παραγωγικά και καταναλωτικά πρότυπα, η πρόληψη και 
διαχείριση των αποβλήτων, η βελτίωση και αναµόρφωση του σχολικού χώρου, η 
διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, η διατροφή και οι σχετιζόµενες παραγωγικές 
διαδικασίες, η αλληλεπίδραση περιβάλλοντος και υγείας, καθώς και κάθε άλλο 
συναφές θέµα, ββ) στη σύνταξη σχεδίων αποφάσεων για την ίδρυση και τη 
λειτουργία των Δικτύων σχολείων (Εθνικών, Περιφερειακών, Τοπικών) στο πλαίσιο 
της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία, γγ) τα καθήκοντα και τις 
διαδικασίες στελέχωσης των Υπευθύνων για την υποστήριξη των προγραµµάτων και 
δράσεων της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία στις διευθύνσεις 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και των Σχολικών 
Δραστηριοτήτων, 
γ) την τήρηση απολογιστικών στοιχείων: αα) των σχολικών προγραµµάτων 
εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία, ββ) των δράσεων των Υπευθύνων 
εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία,  
δ) τη σύνταξη εισηγήσεων σχετικά µε τη διασύνδεση των στόχων της εκπαίδευσης 
για το περιβάλλον και την αειφορία µε τα αναλυτικά προγράµµατα σε συνεργασία µε 
το ΙΕΠ, 
ε) τη σύνταξη σχεδίων αποφάσεων, εγκυκλίων και πράξεων για τα Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) που αφορούν: αα) στην ίδρυση και λειτουργία 
των ΚΠΕ, ββ) στη διασφάλιση της επιστηµονικής επάρκειας και της ενσωµάτωσης 
όλων των εξελίξεων και των νεότερων κατευθύνσεων στο πεδίο της Εκπαίδευσης για 
το Περιβάλλον και την Αειφορία, γγ) στην έγκριση όλων των δράσεων των ΚΠΕ, δδ) 
στο συντονισµό και υποστήριξη των ΚΠΕ από Πληροφοριακά Συστήµατα σε επίπεδο 
προγραµµατισµού και απολογισµού, καθώς επίσης η δηµιουργία και αξιοποίηση 
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αποθετηρίου εκπαιδευτικού υλικού των ΚΠΕ για αναβάθµιση της ποιότητας και των 
δυνατοτήτων αξιοποίησης του από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, εε) στο 
σχεδιασµό θεσµικών προσαρµογών για τη λειτουργία και τη στελέχωση των ΚΠΕ,  
ζ) την προώθηση συνεργασιών µε κυβερνητικούς και µη κυβερνητικούς φορείς για 
τον σχεδιασµό, την προώθηση, την υποστήριξη και την αξιολόγηση της εφαρµογής 
καινοτόµων εκπαιδευτικών προγραµµάτων και δράσεων στο πλαίσιο της 
Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, 
η) τη διοργάνωση ηµερίδων και συνεδρίων σχετικών µε θέµατα Εκπαίδευσης για το 
Περιβάλλον και την Αειφορία, 
θ) την κατάρτιση εισηγήσεων για τον σχεδιασµό της επιµόρφωσης σε θέµατα 
Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, 
ι) την αξιολόγηση όλων των θεσµών και των δοµών της Εκπαίδευσης για το 
Περιβάλλον και την Αειφορία, 
ια) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Β’ Σχολικής Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας είναι αρµόδιο για: 
α) την προώθηση των θεσµικών προσαρµογών που απαιτούνται για την υλοποίηση 
του εθνικού στρατηγικού σχεδίου δράσης για την αγωγή και προαγωγή της υγείας σε 
όλες τις σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,  
β) τη σύνταξη σχεδίων αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν: αα) στον σχεδιασµό 
και την εφαρµογή των προγραµµάτων πρόληψης και αντιµετώπισης των ζητηµάτων 
που προάγουν τη σωµατική και ψυχική υγεία των µαθητριών/µαθητών και των µελών 
της σχολικής κοινότητας στις σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης και εντάσσονται στη θεµατολογία της σχολικής  αγωγής και προαγωγής 
της υγείας (π.χ. διατροφή και φυσική άσκηση,  ανθρώπινα δικαιώµατα/ δικαιώµατα 
των παιδιών, ασφαλής χρήση διαδικτύου και νέων τεχνολογιών, βία κατά των 
παιδιών/ενδοσχολική βία και εκφοβισµός, αγωγή του ενεργού πολίτη (κοινωνικός 
αποκλεισµός, ρατσισµός/ξενοφοβία), σεξουαλική αγωγή/διαφυλικές σχέσεις, 
συµπεριφορές υψηλού κινδύνου στην εφηβεία (όπως χρήση ουσιών, τυχερά 
παιχνίδια, (αυτο)τραυµατισµοί), κυκλοφοριακή αγωγή, πολιτική προστασία 
(διαχείριση έκτακτων καταστάσεων), ατυχήµατα και ασφάλεια, πρώτες βοήθειες, 
εθελοντισµός, αγωγή του καταναλωτή και κάθε άλλο θέµα συναφές  µε τη δηµόσια 
υγεία), ββ) στην ίδρυση και τη λειτουργία  των δικτύων σχολείων (εθνικών, 
περιφερειακών, τοπικών) στο πλαίσιο της αγωγής και προαγωγής της υγείας, 
γ) τη σύνταξη σχεδίων αποφάσεων και εγκυκλίων για τα καθήκοντα και τις 
διαδικασίες στελέχωσης των Υπευθύνων για την υποστήριξη των προγραµµάτων και 
δράσεων της αγωγής και προαγωγής της υγείας στις διευθύνσεις πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και των Σχολικών Δραστηριοτήτων, 
δ) την τήρηση απολογιστικών στοιχείων: αα) των σχολικών προγραµµάτων σχολικής 
αγωγής και προαγωγής της υγείας, ββ) των δράσεων των Υπευθύνων σχολικής 
αγωγής και προαγωγής της υγείας, 
ε) τη σύνταξη εισηγήσεων σχετικά µε τη διασύνδεση των στόχων της αγωγής και 
προαγωγής της υγείας µε τα αναλυτικά προγράµµατα, σε συνεργασία µε το ΙΕΠ, 
στ) την προώθηση συνεργασιών µε κυβερνητικούς και µη κυβερνητικούς φορείς για 
τον σχεδιασµό, την προώθηση, την υποστήριξη και την αξιολόγηση της εφαρµογής 
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καινοτόµων εκπαιδευτικών προγραµµάτων και δράσεων στο πλαίσιο της αγωγής και 
προαγωγής της υγείας, 
ζ) τη σύνταξη σχεδίων αποφάσεων, πράξεων και εγκυκλίων που αφορούν: αα) στην 
εποπτεία και το συντονισµό των Συµβουλευτικών Σταθµών Νέων, ββ) τις διαδικασίες 
επιλογής και τα καθήκοντα των Υπεύθυνων, 
η) τη διοργάνωση ηµερίδων και συνεδρίων σχετικών µε θέµατα σχολικής αγωγής και 
προαγωγής της υγείας, 
θ) την κατάρτιση εισηγήσεων για τον σχεδιασµό της επιµόρφωσης σε θέµατα 
σχολικής αγωγής και προαγωγής της υγείας, 
ι) την αξιολόγηση όλων των θεσµών και των δοµών της Σχολικής Αγωγής και 
Προαγωγής της Υγείας, 
ια) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 

5. Το Τµήµα Γ’ Πολιτιστικών Θεµάτων και υποστηρικτικών δοµών είναι αρµόδιο για: 
α) τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν: αα) στον σχεδιασµό και την εφαρµογή των 
σχολικών δραστηριοτήτων στις σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης που αφορούν σε ζητήµατα πολιτιστικών θεµάτων, ββ) στα καθήκοντα 
και τις διαδικασίες στελέχωσης των Υπευθύνων για την υποστήριξη των 
προγραµµάτων και δράσεων πολιτιστικών θεµάτων στις διευθύνσεις πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και των Σχολικών Δραστηριοτήτων, 
β) την τήρηση απολογιστικών στοιχείων: αα) των σχολικών προγραµµάτων 
πολιτιστικών θεµάτων, ββ) των δράσεων των Υπευθύνων πολιτιστικών θεµάτων, 
γ) την εποπτεία και τον συντονισµό των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών 
Επιστηµών (ΕΚΦΕ), καθώς και τον ορισµό Υπευθύνων σε αυτά, 
δ) την εποπτεία και τον συντονισµό των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων 
Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ), καθώς και τον ορισµό Υπευθύνων σε αυτά, 
ε) την εποπτεία και τον συντονισµό των δοµών του Κέντρου Συµβουλευτικής και 
Προσανατολισµού (ΚΕΣΥΠ) και των Γραφείων Σχολικού Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού (ΓΡΑΣΕΠ), καθώς και τον χειρισµό θεµάτων επαγγελµατικού 
προσανατολισµού, τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, την 
παροχή εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής πληροφόρησης, 
στ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
6. Το Τµήµα Δ΄ Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων είναι αρµόδιο 
για:  
α) την παραγωγή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και διαδικτυακών εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων, 
β) τη διάδοση εκπαιδευτικών προγραµµάτων µέσω ραδιοτηλεοπτικών παρόχων ή 
υπηρεσιών του Διαδικτύου, 
γ) την ανάδειξη των καινοτόµων εκπαιδευτικών δράσεων του Υπουργείου, 
δ) τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την εφαρµογή εκπαιδευτικών δράσεων και 
επιµορφωτικών προγραµµάτων µε στόχο τον εγγραµµατισµό στα Μέσα, την 
αξιοποίηση των Οπτικοακουστικών Μέσων και της Ψηφιακής Τεχνολογίας, 
ε) την τεκµηρίωση, τη µετεγγραφή και την παιδαγωγική αξιοποίηση 
οπτικοακουστικού αρχειακού υλικού του παρελθόντος, 
στ) την υλοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών προγραµµάτων στους τοµείς των 
Οπτικοακουστικών Μέσων και της Ψηφιακής Τεχνολογίας, 
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ζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 

 
Άρθρο 37 

Αυτοτελές Τµήµα Πρότυπων και Πειραµατικών Σχολείων 
 
1. Το Αυτοτελές Τµήµα Πρότυπων και Πειραµατικών Σχολείων, υπαγόµενο στη 
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι 
αρµόδιο για: 
α) τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν : αα) στην οργάνωση και λειτουργία των 
πρότυπων πειραµατικών σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
ββ) στην ίδρυση, οργάνωση, προαγωγή, συγχώνευση, κατάργηση και µεταφορά έδρας 
πρότυπων πειραµατικών σχολείων, 
β) τη διοικητική υποστήριξη της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραµατικών 
Σχολείων και των Επιστηµονικών Εποπτικών τους Συµβουλίων, 
γ) τη διοργάνωση συνεδρίων και ηµερίδων για την επιµόρφωση του εκπαιδευτικού 
προσωπικού των σχολείων αυτών, 
δ) τη διατήρηση της τράπεζας θεµάτων για τις εισαγωγικές και προαγωγικές εξετάσεις 
των µαθητών των πρότυπων πειραµατικών σχολείων, 
ε) την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών µε αυξηµένα ακαδηµαϊκά προσόντα 
για τις ανάγκες των παραπάνω σχολείων κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης των 
Επιστηµονικών Εποπτικών Συµβουλίων, 
στ) την τοποθέτηση των µόνιµων εκπαιδευτικών που έχουν αξιολογηθεί για πλήρωση 
θέσεων µε πενταετή θητεία καθώς και των επί θητεία στελέχων των πρότυπων 
πειραµατικών σχολείων, 
ζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 

Άρθρο 38 
Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης 
1. Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι η διοίκηση του εκπαιδευτικού προσωπικού της 
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
 
2. Η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:  
α) Διεύθυνση Διορισµών - Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας 
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
β) Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
γ) Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
δ) Αυτοτελές Τµήµα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού 
Προσωπικού. 
 
 

Άρθρο 39 
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Διεύθυνση Διορισµών - Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας 
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διορισµών – Προσλήψεων Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού είναι η υλοποίηση των διορισµών και των προσλήψεων των 
εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθµια και τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 
 
2. Η Διεύθυνση Διορισµών και Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες 
οργανικές µονάδες:  
α) Τµήµα Α΄ Διορισµών και Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 
β) Τµήµα Β΄ Διορισµών και Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
γ) Τµήµα Γ΄ Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης. 
 
3. Το Τµήµα Α΄ Διορισµών και Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για:  
   α) την υλοποίηση των διορισµών µόνιµων εκπαιδευτικών και των προσλήψεων 
αναπληρωτών στα σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 
   β) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Β΄ Διορισµών και Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για:  
   α) την υλοποίηση των διορισµών µόνιµων εκπαιδευτικών και των προσλήψεων 
αναπληρωτών στα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
   β) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
5. Τµήµα Γ΄ Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για:  
α) τη σύνταξη των πράξεων που απαιτούνται για τη σύσταση των οργανικών θέσεων, 
β) τον προγραµµατισµό και τη διενέργεια των προαπαιτούµενων διαδικασιών για 
τους διορισµούς και τις προσλήψεις στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση, 
 γ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 

 
Άρθρο 40 

Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού  Πρωτοβάθµιας 
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι η διενέργεια των διαδικασιών κινητικότητας 
(µεταθέσεων, αποσπάσεων, µετατάξεων) του εκπαιδευτικού προσωπικού 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και η παρακολούθηση και 
υλοποίηση των πειθαρχικών διαδικασιών. 
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2. Η Διεύθυνση  Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:  
α) Τµήµα Α΄ Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης, 
β) Τµήµα Β’ Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης,  
γ) Τµήµα Γ’ Πειθαρχικών Διαδικασιών Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας 
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
 
3. Το Τµήµα Α’ Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για:  
α) τη διενέργεια και την υλοποίηση των µεταθέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης,  
β) τη διενέργεια και την υλοποίηση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης,  
γ) τη διενέργεια και την υλοποίηση των µετατάξεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης, 
δ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Β’ Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για:  
α) τη διενέργεια και την υλοποίηση των µεταθέσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης,  
β) τη διενέργεια και την υλοποίηση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης µε τη σύνταξη των σχετικών εγκυκλίων και πράξεων,  
γ) τη διενέργεια και την υλοποίηση των µετατάξεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης µε τη σύνταξη των σχετικών εγκυκλίων και πράξεων, 
δ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
5. Το Τµήµα Γ’ Πειθαρχικών Θεµάτων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας 
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για: 
α) τις πειθαρχικές υποθέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ειδικότερα για την παρακολούθηση και την 
υλοποίηση των πειθαρχικών διαδικασιών,  
β) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
.  

 
Άρθρο 41 

Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι ο 
χειρισµός θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και οι διαδικασίες επιλογής στελεχών. 
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2. Η Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες 
µονάδες: 
α) Τµήµα Α΄ Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 
β) Τµήµα Β΄ Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
γ) Τµήµα Γ΄ Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,  
δ) Τµήµα Δ΄ Στελεχών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
 
3. Το Τµήµα Α΄ Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για:  
α) κάθε θέµα που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση των δηµόσιων εκπαιδευτικών  
της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 
β) την αξιολόγηση και την τήρηση µητρώου των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης και την παρακολούθηση της βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξής 
τους, 
γ) τη µονιµοποίηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 
δ) τις παραιτήσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 
ε) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Β΄ Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού  
Προσωπικού Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για:  
α) κάθε θέµα που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση των δηµόσιων εκπαιδευτικών 
της  δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
β) την αξιολόγηση και την τήρηση µητρώου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης και την παρακολούθηση της βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξής 
τους, 
γ) τη µονιµοποίηση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
δ) τις παραιτήσεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,  
ε) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
5. Το Τµήµα Γ΄ Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για: 
α) την εισαγωγική εκπαίδευση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, 
β) την κατάρτιση προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης,  
γ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
6. Το Τµήµα Δ΄ Στελεχών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι 
αρµόδιο για: 
α) την επιλογή και τοποθέτηση των  Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των 
Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Διευθυντών των σχολικών µονάδων, των Σχολικών 
Συµβούλων και των Προϊσταµένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ., 
β) τη συγκρότηση και λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συµβουλίων 
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), των 
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Ανωτέρων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των λοιπών 
συµβουλίων επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης, 
γ) τη διαδικασία εκλογής των αιρετών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης  (Κ.Υ.Σ.Π.Ε) και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
(Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), 
δ) την έκδοση αποφάσεων µετακίνησης των Περιφερειακών Διευθυντών 
Εκπαίδευσης, των µελών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), των µελών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), και των µελών των λοιπών συµβουλίων 
επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης, 
ε) όλα τα θέµατα που αφορούν στην επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης, σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις, 
στ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 

Άρθρο 42 
Αυτοτελές Τµήµα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού 

Προσωπικού 
Το Αυτοτελές Τµήµα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού 
Προσωπικού υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθµιας 
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και είναι αρµόδιο για: 
  α) όλα τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των µελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. 
που υπηρετούν στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης 
(Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) και στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, και ιδίως για το διορισµό 
µονίµων και την πρόσληψη αναπληρωτών, τις παραιτήσεις, µεταθέσεις, αποσπάσεις 
και µετατάξεις, τις πειθαρχικές υποθέσεις, 
  β) κάθε θέµα που αφορά στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ),  
  γ) το χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.  

 
 

Άρθρο 43 
Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης 

1. Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι η 
οργάνωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών 
Ακαδηµιών στα θέµατα που αφορούν τη φοιτητική µέριµνα, την εποπτεία του κύριου 
διδακτικού, λοιπού διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και την 
παρακολούθηση της ευρωπαϊκής πολιτικής που σχετίζεται µε την ανώτατη 
εκπαίδευση. 
 
2. Η Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες 
οργανικές µονάδες: 
α) Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης,  
β) Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
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Άρθρο 44 
Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης 
είναι ο προγραµµατισµός και η οργάνωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
 
2. Η Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης συγκροτείται από τις 
ακόλουθες οργανικές µονάδες: 
α) Τµήµα Α΄ Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης,  
β) Τµήµα Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών,  
γ) Τµήµα Γ΄ Τεκµηρίωσης και Διασφάλισης Ποιότητας,  
δ) Τµήµα Δ΄ Φοιτητικών Θεµάτων και Υποτροφιών, 
ε) Τµήµα Ε’ Διασύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Ανώτατη Εκπαίδευση. 
 
3. Το Τµήµα Α΄ Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για: 
α) την οργάνωση της ακαδηµαϊκής, διοικητικής λειτουργίας των Α.Ε.Ι. 
(Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ), της ακαδηµαϊκής τους διάρθρωσης, µε την επεξεργασία, 
κατάρτιση και προώθηση των προβλεπόµενων από την κείµενη νοµοθεσία 
κανονιστικών πράξεων, 
β) τη σύνταξη και προώθηση κανονιστικών ρυθµίσεων που αφορούν στην 
επαγγελµατική κατοχύρωση πτυχιούχων ΑΕΙ (Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ), 
γ) τη λειτουργία των προγραµµάτων σπουδών πρώτου κύκλου, 
δ) την οργάνωση και τη λειτουργία των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, 
ε) την οργάνωση και τη λειτουργία των Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων, όσον αφορά 
στην ακαδηµαϊκή τους λειτουργία, 
στ) την οργάνωση και τη λειτουργία της Ακαδηµίας Αθηνών, του Ιδρύµατος 
Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδηµίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), του Διεπιστηµονικού 
Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), 
του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και των εποπτευόµενων φορέων των 
ΑΕΙ, 
ζ) την οργάνωση και τη λειτουργία της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ), και 
του Εθνικού Συµβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού 
(Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), 
η) την παρακολούθηση και την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου για τα θέµατα των 
προηγούµενων περιπτώσεων, 
θ) τον καθορισµό των θέσεων των εισακτέων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, 
ι) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι αρµόδιο για τα θέµατα που αφορούν: 
α) στην έγκριση των προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών των ΑΕΙ, των κοινών 
προγραµµάτων που υλοποιούνται σε συνεργασία µε αναγνωρισµένα ως οµοταγή 
ιδρύµατα της αλλοδαπής, καθώς και για τα θέµατα που αφορούν στην οργάνωση και 
λειτουργία του δευτέρου και τρίτου κύκλου σπουδών, 
β) στη µελέτη και την εισήγηση για την έκδοση απόφασης καθορισµού 
προτεραιοτήτων χρηµατοδότησης των ανωτέρω προγραµµάτων , 
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γ) στις µεταπτυχιακές σπουδές, 
δ) στη µελέτη και εισήγηση για την έκδοση απόφασης πρόσληψης µεταπτυχιακών 
φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για την επικουρία των µελών ΔΕΠ, 
ε) στην εποπτεία των Ερευνητικών Πανεπιστηµιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), του 
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της 
Ακαδηµίας Αθηνών (Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α.) και των Κέντρων Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.), 
στ) στη µελέτη και την προετοιµασία εισήγησης για την ενίσχυση συνεδρίων και 
άλλων ερευνητικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ, 
ζ) στη σύζευξη τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε την έρευνα, την τεχνολογία και την 
καινοτοµία, 
η) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
5. Το Τµήµα Γ΄ Τεκµηρίωσης και Διασφάλισης Ποιότητας είναι αρµόδιο για:  
α) τη συλλογή, την επεξεργασία και την ανάλυση: αα) στατιστικών δεδοµένων που 
σχετίζονται µε την ανώτατη εκπαίδευση, ββ) στοιχείων και δεδοµένων που 
σχετίζονται µε τα προγράµµατα σπουδών και τους φοιτητές όλων των κύκλων 
σπουδών των ΑΕΙ και γγ) στοιχείων που αφορούν στο Διδακτικό και Διοικητικό 
Προσωπικό,  
β) τη συγκέντρωση στοιχείων από την πλατφόρµα επιχειρησιακής ευφυΐας (Β.Ι.) του 
δικτύου Gunet, η οποία συγκεντρώνει και αναλύει πλήθος στατιστικών δεδοµένων 
που σχετίζονται µε τα ΑΕΙ (π.χ. Φοιτητολόγιο, Διαχείριση Προσωπικού κ.τ.λ.), 
γ) τη συµµετοχή στον Μηχανισµό Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, σε 
συνεργασία µε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, µε τη σύµπραξη του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου 
Δυναµικού (ΕΙΕΑΔ), 
δ) την κατάρτιση και υποβολή προτάσεων για ζητήµατα ανώτατης εκπαίδευσης και 
εισηγήσεων για προγράµµατα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση, 
ε) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
6. Το Τµήµα Δ΄ Φοιτητικών Θεµάτων και Υποτροφιών είναι αρµόδιο για: 
α) τη σύνταξη και προετοιµασία εισηγήσεων επί του επιχειρησιακού σχεδίου 
αναφορικά µε φοιτητικά θέµατα, 
β) την παρακολούθηση της εφαρµογής του θεσµικού πλαισίου των προγραµµάτων 
του πρώτου κύκλου σπουδών,  
γ) τη θεσµοθέτηση και την παρακολούθηση του θεσµικού πλαισίου παροχών και 
βοηθηµάτων στους φοιτητές, 
δ) το θεσµικό πλαίσιο και τον έλεγχο της τήρησης των κείµενων διατάξεων για την 
επιλογή, την προµήθεια, τη διανοµή και την κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων στους 
φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανωτάτων 
Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών (Α.Ε.Α.) και κάθε άλλη απαιτούµενη συναφή πράξη, 
ε) τη χορήγηση υποτροφιών στο πλαίσιο διµερών µορφωτικών συµφωνιών, 
στ) τη χορήγηση υποτροφιών µέσω κληροδοτηµάτων σε µαθητές και φοιτητές, 
η) τον καθορισµό θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Α.Ε.Ι. και το χειρισµό κάθε 
άλλου θέµατος σχετικού µε την πρακτική άσκηση, 
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θ) την υποβολή προτάσεων για τη διαµόρφωση του θεσµικού πλαισίου των 
Μετεγγραφών και την εξέταση σχετικών αιτηµάτων και αιτήσεων θεραπείας 
φοιτητών ΑΕΙ και ΑΕΑ, 
ι) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
7. Το Τµήµα Ε’ Διασύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Ανώτατη 
Εκπαίδευση είναι αρµόδιο για:  
α) την εκπροσώπηση σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισµούς, Οµάδες Εργασίας, 
Δίκτυα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για θέµατα που σχετίζονται µε την 
Ανώτατη Εκπαίδευση,  
β) την κατάρτιση, υποβολή, παρακολούθηση και διαχείριση σχεδίων που σχετίζονται 
µε την Ανώτατη Εκπαίδευση και υποβάλλονται στο πλαίσιο προσκλήσεων από 
ευρωπαϊκούς οργανισµούς και τους φορείς τους, 
γ) τη διεξαγωγή ερευνών, όπου κρίνεται απαραίτητο, για τη συλλογή δεδοµένων που 
αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση, σε συνεργασία µε αρµόδιους φορείς και 
υπηρεσίες,  
δ) την εποπτεία των θεµάτων που αφορούν στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστηµιακό 
Ινστιτούτο Φλωρεντίας (European University Institute in Florence),  
ζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 

Άρθρο 45 
Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι 
η διαχείριση των θεµάτων του κύριου διδακτικού προσωπικού, του λοιπού διδακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, καθώς και 
των θεµάτων της υπηρεσιακής κατάστασης του Διοικητικού Προσωπικού αυτών. 
 
2. Η Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις 
ακόλουθες οργανικές µονάδες: 
α) Τµήµα Α΄ Κύριου Διδακτικού Προσωπικού, 
β) Τµήµα Β΄ Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού,  
γ) Τµήµα Γ΄ Διοικητικού και Λοιπού Προσωπικού, 
δ) Τµήµα Δ’ Μητρώου, 
ε) Τµήµα Ε’ Πειθαρχικών Θεµάτων. 
 
3. Το Τµήµα Α΄ Κύριου Διδακτικού Προσωπικού είναι αρµόδιο για: 
α) τα θέµατα του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι., του µόνιµου διδακτικού 
προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών (Α.Ε.Α.), 
β) τα ζητήµατα παροχής και κατανοµής θέσεων Εντεταλµένων Διδασκαλίας (ΣΕΠ) 
του Ελληνικού Ανοικτού πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) και έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού, 
γ) τη σύνταξη Προεδρικών Διαταγµάτων για την εκλογή τακτικών µελών, 
αντεπιστελλόντων µελών και ξένων εταίρων της Ακαδηµίας Αθηνών, 
δ) την έκδοση αποφάσεων µετακίνησης Καθηγητών για θέµατα αρµοδιότητας της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
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ε) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Β΄ Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού είναι αρµόδιο για: 
α) τα θέµατα των µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., 
β) τα θέµατα των µελών Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκκλησιαστικών 
Ακαδηµιών και των διευθυντών και ερευνητών όλων των βαθµίδων της Ακαδηµίας 
Αθηνών, 
γ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
5. Τµήµα Γ΄ Διοικητικού και λοιπού Προσωπικού είναι αρµόδιο για: 
α) τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης, όπως ιδίως είναι οι διορισµοί, µετατάξεις, 
αποσπάσεις, κατατάξεις των µόνιµων και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
διοικητικών υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούν στα ΑΕΙ, στις Ανώτατες 
Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες, στην Ακαδηµία Αθηνών, στο Ίδρυµα Κρατικών 
Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο Ταµείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστηµιακών 
Δασών και στην Πανεπιστηµιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 
β) τη σύνταξη προκήρυξης και την υλοποίηση της διαδικασίας πλήρωσης θέσεων 
ιατρών, δικηγόρων, νοµικών συµβούλων και Γραµµατέων των Ιδρυµάτων 
αρµοδιότητάς του, 
γ) τη σύνταξη αποφάσεων, πράξεων ή άλλων εγγράφων που αφορούν στη 
συγκρότηση των υπηρεσιακών συµβουλίων διοικητικού και λοιπού προσωπικού, 
καθώς και στη συγκρότηση της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης διοικητικών 
υπαλλήλων αρµοδιότητάς του, 
δ) τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Πανεπιστηµιακών 
Ερευνητικών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), των Κέντρων Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.), 
καθώς και των Εταιριών Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας των 
Ιδρυµάτων,  
ε) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
6. Το Τµήµα Δ’ Μητρώου είναι αρµόδιο για τον χειρισµό κάθε θέµατος που αφορά: 
α) στην τήρηση και ενηµέρωση των µητρώων: αα) των Καθηγητών όλων των 
βαθµίδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Λεκτόρων των Πανεπιστηµίων και των 
Καθηγητών Εφαρµογών των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ββ) των µελών Ε.ΔΙ.Π. , 
Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., γγ) των µελών Διδακτικού Προσωπικού, Ε.ΔΙ.Π., 
Ε.Τ.Ε.Π. των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών  και, δδ) του πάσης φύσεως 
και σχέσης εργασίας διοικητικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων 
Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών και των λοιπών εποπτευόµενων φορέων, 
β) στην ανά τρίµηνο αποστολή ενηµερωµένων πινάκων Καθηγητών Α.Ε.Ι., 
Λεκτόρων Πανεπιστηµίων και Καθηγητών Εφαρµογών Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. προς 
όλα τα Α.Ε.Ι., τις τέσσερις (4) Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες, τα τρία (3) 
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, 
Σχολή Ναυτικών Δοκίµων και Σχολή Ικάρων), προκειµένου να χρησιµοποιούνται από 
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τους ανωτέρω φορείς για την ανεύρεση εκλεκτόρων κα τη συγκρότηση εκλεκτορικών 
σωµάτων,  
γ) στην ανά τρίµηνο αριθµητική καταγραφή στοιχείων για προσλήψεις – 
αποχωρήσεις – µετατάξεις του πάσης φύσεως  προσωπικού των Α.Ε.Ι., των 
Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών και των Εποπτευόµενων Φορέων,  
δ) στην ανά τρίµηνο αριθµητική καταγραφή στοιχείων για µεταβολές του πάσης 
φύσεως και σχέσης εργασίας υπηρετούντος προσωπικού των Α.Ε.Ι, των Ανώτατων 
Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών και των Εποπτευόµενων Φορέων,  
ε) στις κοινοποιήσεις εγγράφων προς όλους τους φορείς εποπτείας της Διεύθυνσης, 
στ) στην αποστολή καταλόγων υποχρέων σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης,  
ζ) στην καταγραφή του υλικοτεχνικού εξοπλισµού της Διεύθυνσης και την πρόβλεψη 
σχετικών αναγκών, 
η) στα στοιχεία απεργιών προσωπικού Εποπτευόµενων Φορέων, 
θ) στην καταγραφή ειδικών διατάξεων αναφορικά µε τη διενέργεια υπηρεσιακών 
µεταβολών,  
ι) στη συλλογή στοιχείων κατάρτισης προϋπολογισµού εποπτευόµενων φορέων, 
ια) στη συγκεντρωτική καταγραφή απαντήσεων εποπτευόµενων φορέων και 
διαβίβασή τους στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, 
ιβ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
7. Το Τµήµα Ε’ Πειθαρχικών Θεµάτων και είναι αρµόδιο για τον χειρισµό κάθε 
θέµατος που αφορά: 
α) σε πειθαρχικά ζητήµατα του κύριου διδακτικού προσωπικού, του λοιπού 
διδακτικού προσωπικού και του διοικητικού και λοιπού προσωπικού των ΑΕΙ και 
ΑΕΑ, της Ακαδηµίας Αθηνών, των Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων Αιγινητείου και 
Αρεταιείου, του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), του Ταµείου Διοικήσεως 
και Διαχειρίσεως Αγροκτήµατος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και του Ταµείου 
Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστηµιακών Δασών, των Πανεπιστηµιακών 
Ερευνητικών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), των Κέντρων Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.), 
των Εταιριών Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας των Ιδρυµάτων,  
β) σε πειθαρχικά ζητήµατα του προσωπικού των οργάνων διοίκησης των ιδρυµάτων 
και φορέων της προηγούµενης περίπτωσης (α), 
γ) στη διενέργεια ελέγχων από το ΣΕΕΔΔ ή άλλες ανεξάρτητες αρχές και την 
υλοποίηση των πορισµάτων / προτάσεων των αρχών αυτών, 
δ) στη διερεύνηση πάσης φύσεως καταγγελιών για το προσωπικό των ΑΕΙ και των 
Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, 
ε) στον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 

Άρθρο 46 
Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεµάτων, Παιδείας Οµογενών και 

Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης 
 

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεµάτων 
Παιδείας Οµογενών και Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης είναι η παρακολούθηση και 
προώθηση των θεµάτων Εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η προώθηση 
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της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό, καθώς και η παιδαγωγική, επιστηµονική και 
διοικητική υποστήριξη της παιδείας των Οµογενών, των Διαπολιτισµικών, των 
Μειονοτικών και των Ευρωπαϊκών Σχολείων. 
2. Η Γενική Διεύθυνση Διεθνών Ευρωπαϊκών Θεµάτων, Παιδείας Οµογενών και 
Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες: 
α) Διεύθυνση Παιδείας Οµογενών, Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και 
Μειονοτικών Σχολείων,  
β) Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεµάτων. 
 
 

Άρθρο 47 
Διεύθυνση Παιδείας Οµογενών, Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και 

Μειονοτικών Σχολείων  
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Παιδείας Οµογενών, Διαπολιτισµικής 
Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων είναι η παιδαγωγική, 
επιστηµονική και διοικητική υποστήριξη της εκπαιδευτικής πολιτικής για την 
Παιδεία των Οµογενών, τη Διαπολιτισµική Εκπαίδευση, τα Ευρωπαϊκά και τα 
Μειονοτικά Σχολεία και η προώθηση της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό.  
 
2. Η Διεύθυνση Παιδείας Οµογενών Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών 
Σχολείων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες: 
Α) Τµήµα Α΄ Σπουδών Προγραµµάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεµάτων, 
Β) Τµήµα Β΄ Ισοτιµιών, Αντιστοιχιών, Επανελέγχου Στοιχείων Ξένων Τίτλων και 
Γνησιότητας, 
Γ) Τµήµα Γ΄  Διοίκησης Προσωπικού, 
Δ) Τµήµα Δ΄ Ευρωπαϊκών Σχολείων. 
 
3. Το Τµήµα Α΄ Σπουδών Προγραµµάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεµάτων 
είναι αρµόδιο για: 
α) τη σύνταξη αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών που αφορούν αα) στην οργάνωση 
και λειτουργία των µονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, των 
Διαπολιτισµικών και των Μειονοτικών Σχολείων ββ) στην έκδοση κυκλοφορία και 
διάθεση των βιβλίων και κάθε µορφής εκπαιδευτικού υλικού και µέσων για την 
κάλυψη των αναγκών των µειονοτικών σχολείων, γγ) στη λειτουργία των σχολικών 
εφορειών των µειονοτικών σχολείων, δδ) στις εγγραφές, τις µετεγγραφές και τα 
θέµατα φοίτησης των µαθητών, εε) στην οργάνωση της µαθητικής ζωής, στστ) στην 
εποπτεία της εφαρµογής των Προγραµµάτων Σπουδών,  
β) τη διοίκηση και τον συντονισµό των αποκεντρωµένων υπηρεσιών σε θέµατα 
µειονοτικής εκπαίδευσης, 
γ) τη σύνταξη εισηγήσεων σχετικά µε την πιστοποίηση καταλληλότητας των 
εκπαιδευτικών µονάδων του εξωτερικού ως εξεταστικών κέντρων, 
δ)  τη σύνταξη εισηγήσεων και αποφάσεων που αφορούν στη συγκρότηση, την 
οργάνωση και τη λειτουργία του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Μειονοτικής 
Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε.), 
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ε) τη σύνταξη εισηγήσεων και την παροχή πληροφόρησης σχετικά µε θέµατα που 
αφορούν στην εισαγωγή και τη φοίτηση των αποφοίτων των µειονοτικών σχολείων 
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, 
στ) τη συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία και τους λοιπούς ελληνικούς και 
ξένους φορείς, συµπεριλαµβανοµένων και των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
του εξωτερικού, για την προβολή, προώθηση, επιστηµονική έρευνα, διδασκαλία και 
διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισµού στο εξωτερικό, 
ζ) την απάντηση σε αιτήµατα φορέων του εξωτερικού για την αποστολή βιβλίων, 
λεξικών και άλλου οπτικοακουστικού υλικού, 
η) την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών µονάδων, 
θ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
2. Το Τµήµα Β’ Ισοτιµιών, Αντιστοιχιών, Επανελέγχου Στοιχείων Ξένων Τίτλων και 
Γνησιότητας είναι αρµόδιο για: 
α) τη σύνταξη και τη χορήγηση βεβαιώσεων Ισοτιµίας, Αντιστοιχίας Ξένων τίτλων 
και Αναγωγής βαθµολογίας στην αντίστοιχη κλίµακα της ηµεδαπής, 
β) τον  έλεγχο γνησιότητας των τίτλων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης της αλλοδαπής,  
γ) τη σύνταξη αποφάσεων σχετικών µε τη φοίτηση των µαθητών και ιδίως: αα) τον 
χαρακτηρισµό των µαθητών του εξωτερικού ως «κατ’ οίκο ή κατ’ ιδία διδαχθέντων», 
ββ) την παραποµπή Ελλήνων µαθητών του εξωτερικού σε κατατακτήριες εξετάσεις, 
γγ) τη διενέργεια κατατακτηρίων εξετάσεων µαθητών που αδυνατούν να 
προσκοµίσουν τίτλο σπουδών,  
δ) τον συντονισµό και την παροχή ενηµέρωσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για ζητήµατα αντιστοιχίας τάξεων και απολυτηρίων 
τίτλων, 
ε) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
3. Το Τµήµα Γ’ Διοίκησης Προσωπικού είναι αρµόδιο για:  
α) τη σύνταξη προκηρύξεων, αποφάσεων, πράξεων, οδηγιών και εγκυκλίων που 
αφορούν στη στελέχωση, την απόσπαση, την υπηρεσιακή κατάσταση και την 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις εκπαιδευτικές µονάδες 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, στα µειονοτικά σχολεία της ηµεδαπής 
και στα σχολεία της διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, και τη διαδικασία υλοποίησης των 
ως άνω αποφάσεων και πράξεων, 
β) τις αποσπάσεις διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου στα συντονιστικά 
γραφεία εκπαίδευσης στο εξωτερικό και τις προσλήψεις στο εξωτερικό διοικητικού 
και βοηθητικού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 
γ) τη σύνταξη αποφάσεων, πράξεων, οδηγιών και εγκυκλίων που αφορούν στη 
σύσταση θέσεων, την  επιλογή για την πλήρωση θέσεων συντονιστών εκπαίδευσης 
και την παρακολούθηση της υλοποίησης,  
δ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Δ’ Ευρωπαϊκών Σχολείων είναι αρµόδιο για: 
α. τα µαθητικά θέµατα των Ευρωπαϊκών σχολείων, συµπεριλαµβανοµένου και του 
Σ.Ε.Π. Ηρακλείου, 
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β. τα θέµατα διοίκησης προσωπικού των Ευρωπαϊκών σχολείων και του Σ.Ε.Π. 
Ηρακλείου, 
ζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 

Άρθρο 48 
Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεµάτων 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεµάτων είναι η 
παρακολούθηση και προώθηση των θεµάτων Παιδείας και Εκπαίδευσης σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο µε στόχο την προαγωγή της εθνικής πολιτικής για την 
εκπαίδευση. 
 
2. Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεµάτων συγκροτείται από τις ακόλουθες 
οργανικές µονάδες:  
α) Τµήµα Α΄ Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
β) Τµήµα Β΄ Διεθνών Σχέσεων, 
γ) Τµήµα Γ΄ Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων. 
 
3. Το Τµήµα Α΄ Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρµόδιο για: 
α) την παρακολούθηση της ευρωπαϊκής πολιτικής στους τοµείς αρµοδιότητας του 
Υπουργείου και ειδικότερα στους τοµείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της Νέας 
Γενιάς, της Διά Βίου Μάθησης και της αναγνώρισης των επαγγελµατικών 
προσόντων, 
β) τη σύνταξη αποφάσεων για τον ορισµό των εκπροσώπων του Υπουργείου σε 
Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς, Δίκτυα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 
γ) την υποβολή σχεδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε στόχο την προαγωγή της 
κρατικής πολιτικής για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, την Αναγνώριση των 
Επαγγελµατικών Προσόντων, τη Νέα Γενιά και τη Διά Βίου Μάθηση, 
δ) τη διοργάνωση και υποστήριξη εθνικών διαγωνισµών, στο πλαίσιο αντίστοιχων 
ευρωπαϊκών διαγωνισµών, για θέµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, Νέας Γενιάς και 
Διά Βίου Μάθησης,  
ε) την παρακολούθηση και τον συντονισµό διαδικασιών και στρατηγικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλα τα επίπεδα της Τυπικής και Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 
στ) την παρακολούθηση και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση («ΕΥΡΥΔΙΚΗ») και την επικαιροποίηση, σε 
ετήσια βάση, «της Περιγραφής του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήµατος» στην 
ηλεκτρονική πλατφόρµα του  Ευρωπαϊκού Δικτύου, 
ζ) τη διοργάνωση ηµερίδων, συνεδρίων και άλλων διεθνών συναντήσεων για την 
υλοποίηση στόχων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 
συµµετοχή της χώρας σε Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς, 
η) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
5. Το Τµήµα Β’ Διεθνών Σχέσεων είναι αρµόδιο για: 
α) τη συµµετοχή στα όργανα διοίκησης των Διεθνών Οργανισµών στους οποίους η 
Ελλάδα είναι µέλος, για θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου, 
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β) τη σύνταξη αποφάσεων για τον ορισµό εκπροσώπων του Υπουργείου σε διεθνείς, 
περιφερειακούς και Εθνικούς Οργανισµούς, Δίκτυα και Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις,  
γ) τη διοργάνωση ηµερίδων, συνεδρίων και άλλων διεθνών συναντήσεων για την 
υλοποίηση στόχων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 
συµµετοχή της χώρας µας σε Διεθνείς Οργανισµούς, 
δ) τον συντονισµό, την εποπτεία και την εφαρµογή προγραµµάτων Διεθνών 
Οργανισµών, 
ε) τη σύνταξη εκθέσεων και ερωτηµατολογίων σχετικά µε νοµικές δεσµεύσεις της 
χώρας προς Διεθνείς Οργανισµούς, 
στ) τη σύναψη διµερών µορφωτικών συµφωνιών και των οικείων εκτελεστικών 
προγραµµάτων, µεταξύ της Ελλάδας και άλλων χωρών, και την υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων που προβλέπουν τα ως άνω προγράµµατα,  
ζ) τη διοργάνωση της φιλοξενίας επίσηµων προσκεκληµένων, 
η) την υποστήριξη διαγωνισµών πρεσβειών για εκπαιδευτικούς, µαθητές και 
σπουδαστές τυπικής και µη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
θ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
6. Το Τµήµα Γ’ Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων είναι αρµόδιο για: 
α) την εποπτεία υλοποίησης και εφαρµογής προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και τη σύνταξη της ετήσιας διαβεβαίωσης επί της υλοποίησης των προγραµµάτων, 
β) τη συστηµατική ενηµέρωση κοινής βάσης δεδοµένων για τα προγράµµατα, τις 
πρωτοβουλίες και τα χρηµατοδοτικά µέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων 
περιφερειακών Οργανισµών που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, 
γ) την υποστήριξη των υπηρεσιών και των φορέων στην κατάρτιση και υποβολή 
προτάσεων σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε άλλους 
φορείς, 
δ) την υλοποίηση δράσεων προγραµµάτων σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους 
φορείς, 
ε) την εποπτεία, καθοδήγηση και υποστήριξη των αρµόδιων δοµών ως προς την 
εκτέλεση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων στον τοµέα της Εκπαίδευσης και της 
Κατάρτισης, 
στ) την υποβολή σχεδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε στόχο την προαγωγή της 
εθνικής πολιτικής για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, 
ζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 

Άρθρο 49 
Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

1. Επιχειρησιακός στόχος κάθε µίας από τις δεκατρείς (13) Περιφερειακές 
Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι ο συντονισµός 
και η παρακολούθηση της εφαρµογής της πολιτικής για την πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, στην περιοχή αρµοδιότητάς της, και η συµβολή στον 
σχεδιασµό και τη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο. 
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2. Κάθε µία από τις δεκατρείς (13) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης:  
α) λειτουργεί ως αποκεντρωµένη υπηρεσία υπαγόµενη στον Γενικό/Διοικητικό 
Γραµµατέα του Υπουργείου,  
β) ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από το παρόν προεδρικό διάταγµα,  
γ) έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα της εκάστοτε περιφέρειας που περιγράφεται 
στο ν. 3852/2010 (Α΄ 87), στα όρια της οποίας ασκεί και τις αρµοδιότητές της, 
δ) συγκροτείται από αα) την Αυτοτελή Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονοµικής και 
Παιδαγωγικής Υποστήριξης, ββ) τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της οικείας περιφέρειας. 
 
3. Οι δεκατρείς (13) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης είναι οι εξής: 
α) Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, στην οποία υπάγονται οι Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Δράµας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης και οι 
Διευθύνσεις Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Δράµας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και 
Ροδόπης, καθώς και το Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης,  
β) Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Αττικής, στην οποία υπάγονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Α΄ 
Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής 
και Πειραιά και οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, 
Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, 
γ) Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Βορείου Αιγαίου, στην οποία υπάγονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Λέσβου, Σάµου και Χίου και οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Λέσβου, 
Σάµου και Χίου, 
δ) Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Δυτικής Ελλάδας, στην οποία υπάγονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας και οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας,  
ε) Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία υπάγονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας και οι Διευθύνσεις 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, 
στ) Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Ηπείρου, στην οποία υπάγονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Άρτας, 
Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας και οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, 
ζ) Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Θεσσαλίας, στην οποία υπάγονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων και οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων, 
η) Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ιονίων 
Νήσων, στην οποία υπάγονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
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Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας και οι Διευθύνσεις 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας, 
θ) Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία υπάγονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ηµαθίας, Κιλκίς, 
Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής και οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης Ηµαθίας, Κιλκίς, 
Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, 
ι) Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Κρήτης, στην οποία υπάγονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου και Χανίων και Διευθύνσεις Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου και Χανίων, 
ια) Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Νοτίου Αιγαίου, στην οποία υπάγονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Δωδεκανήσου και Κυκλάδων και οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, 
ιβ) Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Πελοποννήσου, στην οποία υπάγονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας και οι Διευθύνσεις 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και 
Μεσσηνίας, 
ιγ) Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Στερεάς Ελλάδας, στην οποία υπάγονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας και οι Διευθύνσεις 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και 
Φωκίδας. 
 
4. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης λειτουργούν δεκαέξι (16) 
Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), ως αποκεντρωµένες υπηρεσίες, όπως 
προβλέπεται από τα άρθρα 28 και 29 του ν.1566/1985 (Α΄ 167) και τα άρθρα 17 και 
18 του ν.2009/1992 (Α΄ 18), όπως ισχύουν,  ως ακολούθως: 1ο ΠΕΚ Αθήνας, 2ο ΠΕΚ 
Αθήνας, 3ο ΠΕΚ Αθήνας, 4ο ΠΕΚ Πειραιά, 1ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης, 2ο ΠΕΚ 
Θεσσαλονίκης, ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης, ΠΕΚ Ηρακλείου, ΠΕΚ Ιωαννίνων, ΠΕΚ 
Καβάλας, ΠΕΚ Κοζάνης, ΠΕΚ Λαµίας, ΠΕΚ Λάρισας, ΠΕΚ Μυτιλήνης, ΠΕΚ 
Πατρών και ΠΕΚ Τρίπολης.  
Επιχειρησιακός στόχος κάθε ΠΕΚ είναι η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της 
Περιφέρειάς τους. 
 
5. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υπάγονται, ως αποκεντρωµένες 
υπηρεσίες, πενήντα τρία (53) Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), τα 
οποία προβλέπονται από το άρθρο 111 παρ.13 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) όπως ισχύει 
και τα οποία έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν σε Δήµους  µε αποφάσεις του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.   
Επιχειρησιακός στόχος κάθε Κ.Π.Ε. είναι η υποστήριξη των µαθητών προκειµένου  
να συνειδητοποιήσουν τη σχέση του ανθρώπου µε το φυσικό και κοινωνικό 
περιβάλλον του, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήµατα που συνδέονται µε αυτό 
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και να δραστηριοποιηθούν, µε ειδικά προγράµµατα, ώστε να συµβάλλουν στη 
γενικότερη προσπάθεια αντιµετώπισής τους. 
 
6. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης λειτουργούν και υπάγονται, ως 
αποκεντρωµένες υπηρεσίες, εξήντα δύο (62) Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης 
και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), τα οποία 
προβλέπονται από τα άρθρα 2 και 12 του ν.3699/2008 (Α΄ 199) όπως ισχύουν και τα 
οποία έχουν ιδρυθεί στις έδρες των τέως Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και 
Νοµαρχιακών Διαµερισµάτων. 
Επιχειρησιακός στόχος κάθε ΚΕΔΔΥ είναι η προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης, 
αξιολόγησης και υποστήριξης των µαθητών και κυρίως εκείνων που έχουν ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και υποστήριξης, πληροφόρησης και 
ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας.  
 
 

Άρθρο 50 
Αυτοτελής Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονοµικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης  

1. Επιχειρησιακός στόχος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονοµικής και 
Παιδαγωγικής  Υποστήριξης που υπάρχει σε κάθε µία από τις δεκατρείς (13) 
Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι η 
διοικητική, οικονοµική και παιδαγωγική υποστήριξη του έργου των Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και η εποπτεία και ο συντονισµός του έργου των 
υπαγόµενων σε αυτήν περιφερειακών υπηρεσιών. 
 
2. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονοµικής και Παιδαγωγικής 
Υποστήριξης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες: 
α) Τµήµα Α΄ Διοικητικών Υποθέσεων, 
β) Τµήµα Β΄ Οικονοµικών Υποθέσεων, 
γ) Τµήµα Γ΄ Προσωπικού, 
δ) Τµήµα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, 
ε) Τµήµα Ε΄ Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης, 
στ) Τµήµα Στ΄ Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, 
ζ) Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης. 
 
3. Το Τµήµα Α΄ Διοικητικών Υποθέσεων είναι αρµόδιο για:  
α) την τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου και τη διαχείριση και διεκπεραίωση 
της αλληλογραφίας,  
β) την οργάνωση, διεξαγωγή και τον συντονισµό κάθε είδους εξετάσεων και 
διαγωνισµών, 
γ) τη διαχείριση όλων των θεµάτων που σχετίζονται µε υλοποίηση ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ανταλλαγές και εκδροµές µαθητών,  
δ) τις µεταβολές σχολικών µονάδων, 
ε) τη διεκπεραίωση κάθε είδους διοικητικών διαδικασιών, 
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στ) τη διαχείριση των ψηφιακών υπογραφών, 
ζ) την επικοινωνία και τις σχέσεις µε τον τύπο, 
η) τη λειτουργία του γραφείου εξυπηρέτησης πολιτών, 
θ) την παρακολούθηση της προς δηµοσίευση ύλης στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, 
ι) την εκπόνηση και εφαρµογή σχεδίων πολιτικής προστασίας, 
ια) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Β΄ Οικονοµικών Υποθέσεων είναι αρµόδιο για:  
α) τη χορήγηση Μισθολογικού Κλιµακίου (Μ.Κ.) στο πάσης φύσεως προσωπικό της 
οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., 
β) τη συγκέντρωση και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων για τη σύνταξη του 
προϋπολογισµού της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, την παρακολούθηση και εκτέλεση αυτού και την 
σύνταξη του απολογισµού της, 
γ) την έκδοση των πράξεων µετακίνησης των στελεχών της εκπαίδευσης, των 
εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων της οικείας Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
δ) τη σύνταξη των καταστάσεων εξόδων κίνησης εκτός έδρας και τη µέριµνα για την 
αποστολή τους στις αρµόδιες Δηµοσιονοµικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου 
(ΔΥΕΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,  
ε) την προώθηση των οικονοµικών θεµάτων που αφορούν τις πάσης φύσεως 
εξετάσεις και τους διαγωνισµούς που διεξάγονται εντός της οικείας Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
στ) τον προγραµµατισµό, τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, τη διαγωνιστική 
διαδικασία, την ανάθεση, την εποπτεία και την επίβλεψη δηµόσιων συµβάσεων 
πάσης φύσεως παροχής υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένων αα) των τεχνικών 
υπηρεσιών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν ββ) των 
υπηρεσιών για την καθαριότητα, τη φύλαξη, την επισκευή, τη συντήρηση και τη 
λειτουργική υποστήριξη των ηλεκτροµηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων 
που στεγάζεται η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, και οι υπαγόµενες σε αυτήν υπηρεσίες  
ζ) τον ετήσιο προγραµµατισµό για τα υπό προµήθεια είδη απαραίτητα για την 
εύρυθµη λειτουργία των οργανικών µονάδων της, 
η) τις προµήθειες των πάσης φύσεως αγαθών σύµφωνα µε τις διαδικασίες που 
περιγράφονται στη κείµενη νοµοθεσία  
θ) τη συγκρότηση των αρµόδιων συλλογικών οργάνων για την εκτέλεση των 
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος  
ι) τη µέριµνα για την παροχή τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών συνδέσεων,  
η) την παραλαβή και διάθεση των πάσης φύσεως υλικών και µέσων, 
ια) την εν γένει στήριξη των υπηρεσιών και των Συµβουλίων της οικείας 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στα 
οικονοµικής φύσεως θέµατα, 
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ιβ) την έκδοση αποφάσεων δέσµευσης πίστωσης και την τήρηση και ενηµέρωση του 
Μητρώου Δεσµεύσεων, 
ιγ) τη συγκέντρωση και υποβολή για εκκαθάριση των πάσης φύσεως σχετικών 
δικαιολογητικών, καθώς και την παρακολούθηση των δαπανών που διενεργούνται 
κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014, 
ιε) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
5. Το Τµήµα Γ΄ Προσωπικού είναι αρµόδιο για:  
α) τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών µεταβολών των διοικητικών 
υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην οικεία Περιφερειακή 
Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς και των 
ΚΕ.Δ.Δ.Υ, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες που προκύπτουν από την κείµενη 
νοµοθεσία, 
β) τη διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συµβουλίων  που 
λειτουργούν στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., 
Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.), 
γ) τη διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης,  
δ) τη διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών στελέχωσης αποκεντρωµένων δοµών 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,  
ε) τη διοικητική συνδροµή για τη συγκρότηση και ανασυγκρότηση των υπηρεσιακών 
συµβουλίων και των λοιπών συλλογικών οργάνων,  
στ) την προώθηση των διαδικασιών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, για την 
εκλογή και ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συµβούλια, 
ζ) την παροχή των προβλεπόµενων διευκολύνσεων στους αιρετούς εκπροσώπους στα 
υπηρεσιακά συµβούλια, 
η) την εκτίµηση των αναγκών των υπηρεσιών και των σχολικών µονάδων και των 
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. που υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε πάσης φύσεως εκπαιδευτικό και διοικητικό 
προσωπικό,  
θ) τις διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, 
ι) την τήρηση του προσωπικού µητρώου του διοικητικού προσωπικού της οικείας 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,  
ια) τη διεκπεραίωση των διαδικασιών και τη σύνταξη των φακέλων µε τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων, 
ιβ) τη διεκπεραίωση των διαδικασιών παραποµπής των υπαλλήλων στις αρµόδιες 
υγειονοµικές επιτροπές, 
ιγ) την έκδοση των διοικητικών πράξεων για τη χορήγηση αδειών στο πάσης φύσεως 
προσωπικό της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και σε στελέχη της εκπαίδευσης (Σχολικούς 
Συµβούλους, Διευθυντές Εκπαίδευσης), 
ιδ) τη µέριµνα για την εφαρµογή του ωραρίου του προσωπικού, 
ιε) τις διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης του πάσης φύσεως προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 
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ιστ) τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης,  
ιζ) τη λειτουργία της γραµµατείας του Περιφερειακού Διευθυντή της οικείας 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
ιη) την παροχή διοικητικής υποστήριξης στα Τµήµατα Επιστηµονικής και 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης,  
ιθ) την παροχή γραµµατειακής υποστήριξης στους Σχολικούς Συµβούλους που έχουν 
την έδρα τους στην ίδια πόλη µε την έδρα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
κ) την κατανοµή του προσωπικού και την εν γένει στελέχωση των επιµέρους 
τµηµάτων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
κα) την έκδοση των διοικητικών πράξεων ορισµού αναπληρωτών των προϊσταµένων 
των τµηµάτων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
κβ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
6. Το Τµήµα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών είναι αρµόδιο για:  
α) τη λειτουργία των πληροφοριακών συστηµάτων και δικτύων και τη 
µηχανοργάνωση της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
β) την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρµογών για την υποστήριξη του έργου των επιµέρους 
τµηµάτων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
γ) τη δηµιουργία, οργάνωση και συντήρηση βάσεων δεδοµένων, 
δ) την κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση ιστότοπου και την παροχή υπηρεσιών 
επιπέδου 1 έως 4 µέσω αυτού, 
ε) την παρακολούθηση, αναβάθµιση και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών και 
δικτυακών υποδοµών της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
στ) την ψηφιοποίηση διαδικασιών και την συµβολή στον αποτελεσµατικότερο 
επιχειρησιακό σχεδιασµό µέσω διαγραµµατικής καταγραφής και ανασχεδιασµού 
διαδικασιών, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη παροχή υπηρεσιών και τη βελτίωση 
της ποιότητάς τους, 
ζ) τη µέριµνα για την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας των δεδοµένων και των 
δικτύων, 
η) την εκπόνηση των προδιαγραφών για την προµήθεια ψηφιακού εξοπλισµού και 
αναλώσιµων υλικών, 
θ) την ενηµέρωση και διαχείριση µητρώου ψηφιακής υποδοµής, 
ι) την υποστήριξη της συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων, 
ια) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
7. Το Τµήµα Ε’ Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για:  
α) την εποπτεία, τον συντονισµό και την υποστήριξη του έργου των Σχολικών 
Συµβούλων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Προσχολικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής, 
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β) τη διοργάνωση δραστηριοτήτων επιµόρφωσης και ενηµέρωσης των Σχολικών 
Συµβούλων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Προσχολικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής, 
γ) την έγκριση σεµιναρίων και επιµορφωτικών δράσεων που διοργανώνουν οι 
Σχολικοί Σύµβουλοι, 
δ) την εισήγηση για προσωρινή αναπλήρωση ελλείποντος Σχολικού Συµβούλου σε 
µια περιφέρεια,  
ε) θέµατα εφαρµογής αναλυτικών προγραµµάτων, περιεχοµένου σπουδών και 
φοίτησης µαθητών στις σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 
στ) θέµατα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, 
ζ) την εφαρµογή προγραµµάτων αντισταθµιστικής υποστήριξης, 
η) την υποστήριξη των καινοτόµων δράσεων και την παρακολούθηση και εποπτεία, 
µέσω των Σχολικών Συµβούλων, της δραστηριότητας των αντίστοιχων 
αποκεντρωµένων δοµών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
θ) τον συντονισµό και την υποστήριξη του έργου των Π.Ε.Κ, 
ι) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
8. Το Τµήµα Στ’ Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για:  
α) την εποπτεία, τον συντονισµό και την υποστήριξη του έργου των Σχολικών 
Συµβούλων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
β) τη διοργάνωση δραστηριοτήτων επιµόρφωσης και ενηµέρωσης των Σχολικών 
Συµβούλων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
γ) την έγκριση σεµιναρίων και επιµορφωτικών δράσεων που διοργανώνουν οι 
Σχολικοί Σύµβουλοι, 
δ) την εισήγηση για την ανάθεση σχολείων γενικής παιδαγωγικής ευθύνης στους 
Σχολικούς Συµβούλους Δ.Ε., 
ε) την εισήγηση για προσωρινή αναπλήρωση ελλείποντος Σχολικού Συµβούλου σε 
µια περιφέρεια, 
στ) θέµατα εφαρµογής αναλυτικών προγραµµάτων, περιεχοµένου σπουδών και 
φοίτησης µαθητών στις σχολικές µονάδες δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
ζ) θέµατα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, 
η) θέµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης, 
θ) την εφαρµογή προγραµµάτων αντισταθµιστικής υποστήριξης, 
ι) την υποστήριξη των καινοτόµων δράσεων και την παρακολούθηση και εποπτεία, 
µέσω των Σχολικών Συµβούλων, της δραστηριότητας των αντίστοιχων 
αποκεντρωµένων δοµών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
ια) τον συντονισµό και την υποστήριξη του έργου των Π.Ε.Κ., 
ια) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
9. Το Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης είναι αρµόδιο για:  
α) τη νοµική υποστήριξη της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και των µονοµελών και συλλογικών οργάνων που 
υπάγονται σε αυτήν σε θέµατα λειτουργίας και άσκησης αρµοδιοτήτων, 
β) τη νοµική υποστήριξη της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε θέµατα εφαρµογής του πειθαρχικού δικαίου, 
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γ) τη σύνταξη και κατάθεση εκθέσεων απόψεων της διοίκησης στα αρµόδια 
δικαστήρια και σε ανεξάρτητες αρχές, 
δ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 

Άρθρο 51 
Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης  

1. Επιχειρησιακός στόχος κάθε Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης είναι η 
εποπτεία και η εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων αρµοδιότητάς της και των 
υποστηρικτικών αποκεντρωµένων δοµών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του 
Υπουργείου. 
 
2. Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης συγκροτούνται από τις ακόλουθες 
οργανικές µονάδες: 
α) Τµήµα Α΄ Διοικητικού, 
β) Τµήµα Β΄ Οικονοµικού, 
γ) Τµήµα Γ΄ Προσωπικού, 
δ) Τµήµα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, 
ε) Τµήµα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεµάτων.  
 
3. Το Τµήµα Α΄ Διοικητικού είναι αρµόδιο για:  
α) την τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου και τη διαχείριση και διεκπεραίωση 
της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης, 
β) τη διοικητική υποστήριξη διαγωνισµών, 
γ) τη διαχείριση όλων των θεµάτων αρµοδιότητας της Διεύθυνσης που σχετίζονται µε 
υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ανταλλαγές και 
εκδροµές µαθητών,  
δ) τον έλεγχο της ισοτιµίας τίτλων αλλοδαπής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 
ε) τη διεκπεραίωση κάθε είδους διοικητικών διαδικασιών, 
στ) τη διαχείριση των ψηφιακών υπογραφών, 
ζ) την παραλαβή και διανοµή διδακτικών βιβλίων, εποπτικών και οπτικοακουστικών 
µέσων και βοηθηµάτων, 
η) την παρακολούθηση της προς δηµοσίευση ύλης στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, 
θ) τον καθορισµό της περιφέρειας εγγραφής των µαθητών στις σχολικές µονάδες 
(χωροταξική κατανοµή), 
ι) την έγκριση των ωρολόγιων προγραµµάτων των σχολικών µονάδων αρµοδιότητάς 
της Διεύθυνσης, 
ια) τις σχολικές µεταβολές (ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, προαγωγή, 
υποβιβασµός, µεταστέγαση, µετονοµασία), 
ιβ) την εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων,  
ιγ) την τήρηση των αρχείων σχολικών µονάδων που καταργήθηκαν, 
ιδ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Β΄ Οικονοµικού είναι αρµόδιο για:  
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α) τη χορήγηση Μισθολογικών Κλιµακίων (Μ.Κ.) στο πάσης φύσεως προσωπικό 
αρµοδιότητας της Διεύθυνσης, 
β) την συγκέντρωση και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων για τη σύνταξη του 
προϋπολογισµού της Διεύθυνσης, την παρακολούθηση και εκτέλεση αυτού και την 
σύνταξη του απολογισµού της, 
γ) την έκδοση των πράξεων µετακίνησης των εκπαιδευτικών και των διοικητικών 
υπαλλήλων της Διεύθυνσης,  
δ) την σύνταξη των καταστάσεων εξόδων κίνησης εκτός έδρας και µέριµνα για την 
αποστολή τους στις αρµόδιες Δηµοσιονοµικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΔΥΕΕ), µε την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
ε) την προώθηση των οικονοµικών θεµάτων και την εκκαθάριση δαπανών που 
αφορούν στην οργάνωση και διενέργεια των πάσης φύσεως εξετάσεων και 
διαγωνισµών που διεξάγονται εντός της Διεύθυνσης,  
στ) τον έλεγχο των δαπανών µεταφοράς µαθητών, 
ζ) τον έλεγχο των προϋποθέσεων και δικαιολογητικών για την ενίσχυση οικογενειών 
χαµηλού εισοδήµατος µε τέκνα σε σχολεία, 
η) τη µέριµνα για την παροχή τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών συνδέσεων,  
θ) την παραλαβή και διάθεση των πάσης φύσεως υλικών και µέσων, 
ι) την εν γένει στήριξη των υπηρεσιών της Διεύθυνσης και του υπηρεσιακού 
συµβουλίου που λειτουργεί σε αυτήν σε οικονοµικής φύσεως θέµατα, 
ια) την καταβολή µη µισθολογικών παροχών, 
ιβ) την έκδοση αποφάσεων δέσµευσης πιστώσεων και την τήρηση και ενηµέρωση 
Μητρώου Δεσµεύσεων, 
ιγ) τον έλεγχο και την υποβολή δικαιολογητικών για την εκκαθάριση κάθε είδους 
δαπάνης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
ιδ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
5. Το Τµήµα Γ΄ Προσωπικού είναι αρµόδιο για:  
α) θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών µεταβολών των εκπαιδευτικών 
και των διοικητικών υπαλλήλων αρµοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 
σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες που προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία, 
β) τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του υπηρεσιακού συµβουλίου  που 
λειτουργεί στη Διεύθυνση,  
γ) τη διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης,  
δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα 
υπηρεσιακά συµβούλια, 
ε) την τήρηση των ατοµικών υπηρεσιακών φακέλων του εκπαιδευτικού και 
διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης, 
στ) τις διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού προσωπικού 
και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών και την σύνταξη των φακέλων µε τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων, 
ζ) την καταγραφή των κενών και πλεονασµάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις 
σχολικές µονάδες αρµοδιότητας της Διεύθυνσης,  
η) την έκδοση των διοικητικών πράξεων για τη χορήγηση αδειών στο πάσης φύσεως 
προσωπικό της Διεύθυνσης,  
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θ) τη διεκπεραίωση των διαδικασιών παραποµπής υπαλλήλων σε υγειονοµικές 
επιτροπές, 
ι) τη µέριµνα για την εφαρµογή του ωραρίου του προσωπικού, 
ια) τις διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, 
ιβ) τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης,  
ιγ) την επαλήθευση γνησιότητας τίτλων σπουδών και στοιχείων Π.Μ., 
ιδ) την παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Τµήµα Εκπαιδευτικών Θεµάτων, 
ιε) την παροχή γραµµατειακής υποστήριξης στους Σχολικούς Συµβούλους που έχουν 
την έδρα τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, 
ιστ) την κατανοµή του προσωπικού και την εν γένει στελέχωση των επιµέρους 
τµηµάτων της Διεύθυνσης, 
ιζ) την εφαρµογή του πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό 
αρµοδιότητας της Διεύθυνσης, 
ιθ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
6. Το Τµήµα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών είναι αρµόδιο για:  
α) τη λειτουργία των πληροφοριακών συστηµάτων του Υπουργείου και λοιπών 
φορέων του δηµοσίου που χειρίζονται τα επιµέρους τµήµατα της οικείας Διεύθυνσης, 
β) την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρµογών για την υποστήριξη του έργου της 
Διεύθυνσης, 
γ) τη δηµιουργία, οργάνωση και συντήρηση βάσεων δεδοµένων, 
δ) την κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση ιστοτόπου και την παροχή υπηρεσιών 
επιπέδου 1 έως 4 µέσω αυτού, 
ε) την παρακολούθηση, αναβάθµιση και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών και 
δικτυακών υποδοµών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 
στ) την ψηφιοποίηση και τον ανασχεδιασµό διαδικασιών,  
ζ) την υλοποίηση του νοµοθετικού πλαισίου για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω 
χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα,  
η) τη µέριµνα για την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας των δεδοµένων και των 
δικτύων, 
θ) την ενηµέρωση και διαχείριση µητρώου ψηφιακής υποδοµής, 
ι) την υποστήριξη της συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων, 
ια) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
7. Το Τµήµα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεµάτων είναι αρµόδιο για: 
α) θέµατα εγγραφών, µετεγγραφών, φοίτησης και αξιολόγησης µαθητών, 
β) την  εφαρµογή των αναλυτικών προγραµµάτων και µεθόδων διδασκαλίας,  
γ) θέµατα λειτουργίας ολοήµερων σχολείων, 
δ) τη διαίρεση τάξεων σε τµήµατα, 
ε) θέµατα ειδικής αγωγής,  
στ) την έγκριση κατ’ οίκο διδασκαλίας,  
ζ) την εφαρµογή προγραµµάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και τη λειτουργία Τάξεων 
Υποδοχής,  
η) θέµατα υγιεινής και ασφάλειας στις σχολικές µονάδες, 
θ) θέµατα λειτουργίας των µαθητικών κοινοτήτων, 
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ι) τη διεξαγωγή µαθητικών διαγωνισµών, 
ια) την εποπτεία προγραµµάτων επαγγελµατικού προσανατολισµού, σχολικών 
δραστηριοτήτων και καινοτόµων δράσεων, 
ιβ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
8. Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης λειτουργούν, ως αποκεντρωµένες 
υπηρεσίες, σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται στην 
περ.ι΄ της παρ.1  του άρθρου 1 του ν.2986/2002 (Α΄24) όπως ισχύει.  
Σε κάθε σχολική µονάδα πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης λειτουργεί «σχολική 
βιβλιοθήκη», όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 του ν.1566/1985 (Α΄167) όπως ισχύει. 
Επιχειρησιακός στόχος κάθε σχολικής βιβλιοθήκης είναι η εξυπηρέτηση των 
µαθητών, του διδακτικού προσωπικού και των κατοίκων της έδρας και της περιοχής 
του σχολείου. 
 
 

Άρθρο 52 
Διευθύνσεις Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  

1. Επιχειρησιακός στόχος κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι η 
εποπτεία και η εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων αρµοδιότητάς της και των 
υποστηρικτικών αποκεντρωµένων δοµών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του 
Υπουργείου. 
 
2. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης συγκροτούνται από τις ακόλουθες 
οργανικές µονάδες: 
α) Τµήµα Α΄ Διοικητικού, 
β) Τµήµα Β΄ Οικονοµικού, 
γ) Τµήµα Γ΄ Προσωπικού, 
δ) Τµήµα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, 
ε) Τµήµα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεµάτων.  
 
3. Το Τµήµα Α΄ Διοικητικού είναι αρµόδιο για:  
α) την τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου και τη διαχείριση και διεκπεραίωση 
της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης, 
β) την οργάνωση και διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων και διαγωνισµών, 
γ) τη διαχείριση όλων των θεµάτων αρµοδιότητας της Διεύθυνσης που σχετίζονται µε 
υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ανταλλαγές και 
εκδροµές µαθητών,  
δ) τον έλεγχο της ισοτιµίας τίτλων αλλοδαπής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
ε) τη διεκπεραίωση κάθε είδους διοικητικών διαδικασιών, 
στ) τη διαχείριση των ψηφιακών υπογραφών, 
ζ) την παραλαβή και διανοµή διδακτικών βιβλίων, εποπτικών και οπτικοακουστικών 
µέσων  και βοηθηµάτων, 
η) την παρακολούθηση της προς δηµοσίευση ύλης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
θ) τον καθορισµό της περιφέρειας εγγραφής των µαθητών στις σχολικές µονάδες 
(χωροταξική κατανοµή), 
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ι) την έγκριση των ωρολόγιων προγραµµάτων των σχολικών µονάδων αρµοδιότητάς 
της Διεύθυνσης, 
ια) τις σχολικές µεταβολές (ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, προαγωγή, 
υποβιβασµός, µεταστέγαση, µετονοµασία), 
ιβ) την εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων,  
ιγ) την τήρηση των αρχείων σχολικών µονάδων που καταργήθηκαν, 
ιδ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Β΄ Οικονοµικού είναι αρµόδιο για:  
α) τη χορήγηση Μ.Κ. στο πάσης φύσεως προσωπικό αρµοδιότητας της Διεύθυνσης,  
β) την συγκέντρωση και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων για τη σύνταξη του 
προϋπολογισµού της Διεύθυνσης, την παρακολούθηση και εκτέλεση αυτού και την 
σύνταξη του απολογισµού της, 
γ) την έκδοση των πράξεων µετακίνησης των εκπαιδευτικών και των διοικητικών 
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 
δ) την σύνταξη των καταστάσεων εξόδων κίνησης εκτός έδρας και µέριµνα για την 
αποστολή τους στις αρµόδιες Δηµοσιονοµικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΔΥΕΕ), µε την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014, 
ε) την προώθηση των οικονοµικών θεµάτων και την εκκαθάριση δαπανών που 
αφορούν στην οργάνωση και διενέργεια των πάσης φύσεως εξετάσεων και 
διαγωνισµών που διεξάγονται εντός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 
στ) την τακτοποίηση χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής για δαπάνες 
αρµοδιότητας της Διεύθυνσης, 
ζ) τον έλεγχο των δαπανών µεταφοράς µαθητών, 
η) τον έλεγχο των προϋποθέσεων και δικαιολογητικών για την ενίσχυση οικογενειών 
χαµηλού εισοδήµατος µε τέκνα σε σχολεία, 
θ) τη µέριµνα για την παροχή τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών συνδέσεων  
ι) την παραλαβή και διάθεση των πάσης φύσεως υλικών και µέσων 
ια) την εν γένει στήριξη των υπηρεσιών και υπηρεσιακών συµβουλίων της 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σε οικονοµικής φύσεως θέµατα, 
ιβ) την έκδοση αποφάσεων δέσµευσης πιστώσεων και την τήρηση και ενηµέρωση 
Μητρώου Δεσµεύσεων, 
ιγ) τον έλεγχο και την υποβολή δικαιολογητικών για την εκκαθάριση κάθε είδους 
δαπάνης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, 
ιδ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
5. Το Τµήµα Γ΄ Προσωπικού είναι αρµόδιο για:  
α) θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών µεταβολών των εκπαιδευτικών 
και των διοικητικών υπαλλήλων αρµοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 
σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες που προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία, 
β) τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του υπηρεσιακού συµβουλίου  που 
λειτουργούν στη Διεύθυνση,  
γ) τη διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης 
και της στελέχωσης αποκεντρωµένων δοµών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης,  



	

95	
	

δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα 
υπηρεσιακά συµβούλια, 
ε) την τήρηση των ατοµικών υπηρεσιακών φακέλων του εκπαιδευτικού και 
διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης, 
στ) τις διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού προσωπικού 
και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών και την σύνταξη των φακέλων µε τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων, 
ζ) την καταγραφή των κενών και πλεονασµάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις 
σχολικές µονάδες αρµοδιότητας της Διεύθυνσης,  
η) την έκδοση των διοικητικών πράξεων για τη χορήγηση αδειών στο πάσης φύσεως 
προσωπικό της Διεύθυνσης,  
θ) τη διεκπεραίωση των διαδικασιών παραποµπής υπαλλήλων σε υγειονοµικές 
επιτροπές, 
ι) τη µέριµνα για την εφαρµογή του ωραρίου του προσωπικού, 
ια) τις διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, 
ιβ) τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης,  
ιγ) την επαλήθευση γνησιότητας τίτλων σπουδών και στοιχείων Π.Μ., 
ιδ) την παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Τµήµα Εκπαιδευτικών Θεµάτων, 
ιε) την παροχή γραµµατειακής υποστήριξης στους Σχολικούς Συµβούλους που έχουν 
την έδρα τους στη Διεύθυνση,  
ιστ) την κατανοµή του προσωπικού και την εν γένει στελέχωση των επιµέρους 
τµηµάτων της Διεύθυνσης, 
ιζ) την εφαρµογή του πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό 
αρµοδιότητας της Διεύθυνσης, 
ιθ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
6. Το Τµήµα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών είναι αρµόδιο για:  
α) τη λειτουργία των πληροφοριακών συστηµάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και λοιπών 
φορέων του δηµοσίου που χειρίζονται τα επιµέρους τµήµατα της οικείας Διεύθυνσης, 
β) την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρµογών για την υποστήριξη του έργου της 
Διεύθυνσης, 
γ) τη δηµιουργία, οργάνωση και συντήρηση βάσεων δεδοµένων, 
δ) την κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση ιστοτόπου και την παροχή υπηρεσιών 
επιπέδου 1 έως 4 µέσω αυτού, 
ε) την παρακολούθηση, αναβάθµιση και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών και 
δικτυακών υποδοµών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 
στ) την ψηφιοποίηση και τον ανασχεδιασµό διαδικασιών,  
ζ) την υλοποίηση του νοµοθετικού πλαισίου για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω 
χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα,  
η) τη µέριµνα για την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας των δεδοµένων και των 
δικτύων, 
θ) την ενηµέρωση και διαχείριση µητρώου ψηφιακής υποδοµής, 
ι) την υποστήριξη της συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων, 
ια) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 



	

96	
	

7. Το Τµήµα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεµάτων είναι αρµόδιο για: 
α) θέµατα εγγραφών, µετεγγραφών, φοίτησης και αξιολόγησης µαθητών, 
β) ζητήµατα  εφαρµογής αναλυτικών προγραµµάτων και µεθόδων διδασκαλίας, 
γ) θέµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης, εξοπλισµού εργαστηρίων και λειτουργίας 
Εργαστηριακών Κέντρων, 
δ) τη διαίρεση τάξεων σε τµήµατα, 
ε) θέµατα ειδικής αγωγής, 
στ) την έγκριση της κατ’ οίκο διδασκαλίας,  
ζ) την εφαρµογή των προγραµµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, πρόσθετης διδακτικής 
στήριξης και τη λειτουργία Φροντιστηριακών Τµηµάτων,  
η) θέµατα υγιεινής και ασφάλειας στις σχολικές µονάδες, 
θ) ζητήµατα λειτουργίας των µαθητικών κοινοτήτων, 
ι) τη διεξαγωγή µαθητικών διαγωνισµών, 
ια) την εποπτεία προγραµµάτων επαγγελµατικού προσανατολισµού, σχολικών 
δραστηριοτήτων και καινοτόµων δράσεων και της δραστηριότητας των αντίστοιχων 
αποκεντρωµένων δοµών αρµοδιότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 
ιβ) θέµατα λειτουργίας Σχολικών Βιβλιοθηκών, 
ιγ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
8. Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης λειτουργούν, ως 
αποκεντρωµένες υπηρεσίες, σχολικές µονάδες δευτεροβάθµιας γενικής και 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται στην περίπτ. ι΄ της παρ.1 του 
άρθρου 1 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24) όπως ισχύει.  
Σε κάθε σχολική µονάδα  δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης λειτουργεί «σχολική 
βιβλιοθήκη», όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) όπως 
ισχύει. 
Επιχειρησιακός στόχος κάθε σχολικής βιβλιοθήκης είναι η εξυπηρέτηση των 
µαθητών, του διδακτικού προσωπικού και των κατοίκων της έδρας και της περιοχής 
του σχολείου. 
 
9. Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης λειτουργούν, ως 
αποκεντρωµένες υπηρεσίες, ένα (1) ή περισσότερα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών 
Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.), όπως προβλέπεται στην παρ.4 του άρθρου 8 του ν.2986/2002 
(Α΄ 24), όπως ισχύει. 
Επιχειρησιακός στόχος κάθε Ε.Κ.Φ.Ε. είναι η έρευνα και η τεχνική και οργανωτική 
υποστήριξης της εργαστηριακής διδασκαλίας των φυσικών µαθηµάτων καθώς και η  
παροχή συµβουλών για την οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων στις σχολικές 
µονάδες της διεύθυνσης εκπαίδευσης τη λειτουργία των οποίων εποπτεύει. 
 
10. Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης λειτουργούν, ως 
αποκεντρωµένες υπηρεσίες, Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών 
(ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), όπως προβλέπεται στην παρ.5 του άρθρου 8 του ν. 2986/2002 (Α΄ 
24) όπως ισχύει και στην υπ’ αριθ. 63579/Γ2/2002 ΚΥΑ ( Β΄ 1584). 
Επιχειρησιακός στόχος κάθε ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. είναι η στήριξη της διδασκαλίας και της 
εφαρµογής της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών και η τεχνική στήριξη του 
εξοπλισµού των εργαστηρίων πληροφορικής στα σχολεία της δευτεροβάθµιας και της 
πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης». 
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11. Στις Δ/νσεις ΔΕ Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής 
Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιά, Σάµου, Αχαΐας, Ιωαννίνων, Λάρισας, 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Ρεθύµνου 
λειτουργούν, ως αποκεντρωµένες υπηρεσίες, Συµβουλευτικοί Σταθµοί Νέων (Σ.Σ.Ν.), 
όπως προβλέπεται στις παρ.1 και 2 του άρθρου 2 του ν.1894/1990 (Α΄ 110) καθώς 
και στις αρ.806/Γ2/12-02-1993 (Β΄134) και αρ.104492/Γ7/2006 ΚΥΑ (Β΄1556) ΚΥΑ, 
όπως ισχύουν. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού των Σ.Σ.Ν. συστάθηκαν µε το 
Π.Δ. 445/1993 (Α΄185), όπως ισχύει, και το Π.Δ. 140/2003 (Α΄ 119). 
Επιχειρησιακός στόχος κάθε ΣΣΝ είναι η εφαρµογή, στήριξη και παρακολούθηση 
προγραµµάτων αγωγής υγείας για τους µαθητές, η ψυχοκοινωνική κάλυψη των 
αναγκών των σχολικών µονάδων του νοµού και η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης 
κοινότητας σε θέµατα αγωγής υγείας. 
 
12. Στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης λειτουργούν, ως αποκεντρωµένες 
υπηρεσίες, εβδοµήντα εννέα (79) Κέντρα Συµβουλευτικής - Προσανατολισµού 
(ΚΕ.ΣΥ.Π.), όπως προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 10 του ν.2525/1997 (Α΄ 188), 
όπως ισχύει, καθώς και στις αρ.140178/Γ7/11.12.2003 και αρ.125865/Γ7/15.12.2006 
(Β΄ 1831) Αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. 
Επιχειρησιακός στόχος κάθε ΚΕ.ΣΥ.Π. είναι η διάδοση και η υποστήριξη του θεσµού 
του σχολικού επαγγελµατικού προσανατολισµού στην επικράτεια και η παροχή 
βοήθειας προς τους µαθητές κατά τα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους, ώστε να 
συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις τους, να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους και να 
διεκδικήσουν τη συµµετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 

 
 
 

Β. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

 
 

Άρθρο 53 
Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης είναι η 
εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, η 
διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης σε αυτά, ο χειρισµός 
θεµάτων του προσωπικού και των ιδιοκτητών αυτών, καθώς και η εποπτεία της 
λειτουργίας των ξένων σχολείων, των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων 
γλωσσών. 
 
2. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης υπάγεται απευθείας στον 
Γενικό/Διοικητικό Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευµάτων. 
 
3. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες 
οργανικές µονάδες: 
α) Τµήµα Α΄ ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
β) Τµήµα Β΄ προσωπικού ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, 
γ) Τµήµα Γ΄ ξένων σχολείων, 
δ) Τµήµα Δ΄ φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών. 
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4. Το Τµήµα Α΄ ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
είναι αρµόδιο για: 
α) την εποπτεία όλων των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, 
β) τη χορήγηση, τροποποίηση, επικαιροποίηση, µεταβίβαση και ανάκληση της άδειας 
των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
γ) κάθε θέµα σχετικό µε την οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
δ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
5. Το Τµήµα Β΄ προσωπικού ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για: 
α) την εγγραφή στην Επετηρίδα, καθώς και την εποπτεία επί των θεµάτων 
υπηρεσιακής κατάστασης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 
β) τις πειθαρχικές υποθέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, καθώς και των ιδιοκτητών 
και νοµίµων εκπροσώπων των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
γ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
6. Το Τµήµα Γ΄ ξένων σχολείων είναι αρµόδιο για:  
α) όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην ίδρυση, αναγνώριση, λειτουργία, εποπτεία, 
συγχώνευση, κατάργηση, εκπροσώπηση, διδασκαλία, σύνθεση διδακτικού 
προσωπικού, στελέχωση, φοίτηση των µαθητών και στην εν γένει οργάνωση και 
λειτουργία των ξένων σχολείων, 
β) την εποπτεία εφαρµογής των προγραµµάτων εκπαίδευσης, καθώς και τη χορήγηση 
βεβαιώσεων ισοτιµίας - αντιστοιχίας ξένων τίτλων πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
γ) την τήρηση αρχείου ξένων σχολείων, 
δ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
7. Το Τµήµα Δ΄ φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών είναι αρµόδιο για: 
α) την εποπτεία της λειτουργίας των φροντιστηρίων, 
β) την εποπτεία της λειτουργίας των κέντρων ξένων γλωσσών, 
γ) την αναγνώριση των τίτλων ή/και των πιστοποιητικών, που βεβαιώνουν το επίπεδο 
γνώσης ξένης γλώσσας, 
δ) τη χορήγηση πιστοποιητικού για την «Επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης 
γλώσσας» σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, 
ε) την έγκριση της εργασίας αλλοδαπών εκπαιδευτικών από µη κράτη – µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, 
ζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 

Άρθρο 54 
Αυτοτελής Διεύθυνση Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών και λοιπών θεµάτων 
 
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Συγκέντρωσης, Υποβολής 
Παραστατικών και λοιπών θεµάτων είναι η διασφάλιση της ορθής συγκέντρωσης, 
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επεξεργασίας και υποβολής παραστατικών, καθώς και η επικουρία του διατάκτη 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
 
2. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών και λοιπών 
θεµάτων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες: 
α) Τµήµα Α΄ Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών Εκπαίδευσης και λοιπών 
θεµάτων 
β) Τµήµα Β΄ Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών Εξετάσεων, 
Αποζηµιώσεων και λοιπών θεµάτων 
γ) Τµήµα Γ΄ Επεξεργασίας Δικαστικών Αποφάσεων και λοιπών θεµάτων  
δ) Τµήµα Δ΄ Συγκέντρωσης και Υποβολής Δικαιολογητικών Λοιπών Αποζηµιώσεων  
 
3. Το Τµήµα Α΄ Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών Εκπαίδευσης και 
λοιπών θεµάτων είναι αρµόδιο για : 
α) την ορθή συγκέντρωση, επεξεργασία και υποβολή στην αρµόδια Διεύθυνση των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών για την εξόφληση δαπανών που αφορούν σε 
συγγράµµατα που διανέµονται στους φοιτητές και σε βιβλία Σχολείων Τεχνικής 
Επαγγελµατικής Εκπ/σης, Εκκλησιαστικών Σχολείων κ.λπ., σε συγκοινωνιακούς 
φορείς (ΟΑΣΑ, αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ Κ.Λ.Π.) για τη µετακίνηση µε 
µειωµένο κόµιστρο των µαθητών και φοιτητών της χώρας, σε επιδότηση επιτοκίων 
δανείων που χορηγούνται σε φοιτητές για µεταπτυχιακές σπουδές και σε καταβολή 
εισφορών σε Ιδρύµατα και σε Οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους 
διεθνείς οργανισµούς, βάσει συµβατικών υποχρεώσεων, 
β) τη συγκέντρωση και υποβολή στην αρµόδια Διεύθυνση των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών για την εξόφληση δαπανών που αφορούν σε κάλυψη λειτουργικών 
εξόδων και ενοικίων Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό, 
γ) την έκδοση αποφάσεων ορισµού υπολόγων για έκδοση ΧΕΠ, όπου απαιτείται 
δ) την σύνταξη αιτήµατος για λογαριασµό του διατάκτη για την έκδοση αποφάσεων 
ανάληψης δέσµευσης πίστωσης για θέµατα αρµοδιότητάς του, 
ε) την ενηµέρωση των δικαιούχων αυτοεκδοτών των πανεπιστηµιακών 
συγγραµµάτων µη υπόχρεων σε τήρηση στοιχείων για υποβολή δικαιολογητικών και 
την προώθηση πληρωµής µέσω ΕΑΠ όσων είναι εν ενεργεία, 
στ) την ενηµέρωση του Μητρώου Δεσµεύσεων ως προς το µέρος των αρµοδιοτήτων 
του Τµήµατος, 
ζ) την έκδοση πράξεων καταλογισµού για λογαριασµό του διατάκτη σε θέµατα 
αρµοδιότητάς του, 
η) τη σύνταξη αιτηµάτων µεταβολής του προϋπολογισµού και ειδικότερα αιτηµάτων 
ανακατανοµής, µεταφοράς και αύξησης ποσοστού διάθεσης των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού για λογαριασµό του διατάκτη, 
θ) τη συγκέντρωση και ανάρτηση όλων των απαραίτητων στοιχείων στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, για θέµατα αρµοδιότητάς 
του, 
ι) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Β΄ Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών Εξετάσεων, 
Αποζηµιώσεων και λοιπών θεµάτων είναι αρµόδιο για: 
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α) την ορθή συγκέντρωση, επεξεργασία και υποβολή στην αρµόδια Διεύθυνση των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών για την εξόφληση δαπανών που αφορούν στην 
οργάνωση και διενέργεια κάθε είδους εξετάσεων εκτός των δικαιολογητικών που 
αφορούν προµήθειες και τη συγκέντρωση των πάσης φύσεως παραστατικών για την 
καταβολή οδοιπορικών εξόδων, 
β) την ορθή συγκέντρωση, επεξεργασία και υποβολή στην αρµόδια Διεύθυνση των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών για την εξόφληση δαπανών που αφορούν την 
εκκαθάριση υποχρεώσεων καταργούµενων φορέων και υπηρεσιών, 
γ) την σύνταξη για λογαριασµό του διατάκτη αποφάσεων ορισµού υπολόγων για 
έκδοση ΧΕΠ, όπου απαιτείται, 
δ) την σύνταξη για λογαριασµό του διατάκτη αιτήµατος για την έκδοση αποφάσεων 
ανάληψης δέσµευσης πίστωσης για θέµατα αρµοδιότητάς του,  
ε) τη συγκέντρωση και ανάρτηση όλων των απαραίτητων στοιχείων στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, για θέµατα αρµοδιότητάς 
του, 
στ) την ενηµέρωση του Μητρώου Δεσµεύσεων ως προς το µέρος των αρµοδιοτήτων 
του Τµήµατος, 
ζ) την ορθή συγκέντρωση και επεξεργασία όλων των δικαιολογητικών και τη 
σύνταξη όλων των καταστάσεων για λογαριασµό του διατάκτη για την καταβολή 
επιµισθίου και οδοιπορικών εξόδων των αποσπασµένων στο εξωτερικό 
εκπαιδευτικών, των διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και των Συντονιστών 
Εκπαίδευσης,  
η) τη σύνταξη αιτηµάτων µεταβολής του προϋπολογισµού και ειδικότερα αιτηµάτων 
ανακατανοµής, µεταφοράς και αύξησης ποσοστού διάθεσης των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού για λογαριασµό του διατάκτη, 
θ) την ορθή συγκέντρωση και επεξεργασία δικαιολογητικών για την καταβολή 
µισθοδοσίας των εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Εκπαίδευσης που βρίσκονται σε 9µηνη 
άδεια ανατροφής τέκνου, εκπαιδευτική άδεια, είναι µέλη της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών 
Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ), µέλη που διατίθενται στο Ινστιτούτο 
Εργασίας (ΙΝΕ) της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), 
ι) την έκδοση πράξεων καταλογισµού για λογαριασµό του διατάκτη σε θέµατα 
αρµοδιότητάς του,  
ια) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
5. Το Τµήµα Γ΄ Επεξεργασίας Δικαστικών Αποφάσεων και λοιπών θεµάτων είναι 
αρµόδιο για: 
α) την ορθή συγκέντρωση και επεξεργασία όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών 
για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν στο διοικητικό προσωπικό 
των Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου,  
β) την ορθή συγκέντρωση και επεξεργασία όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών 
για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν στο διοικητικό προσωπικό 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, των εποπτευόµενων φορέων και 
λοιπών Υπηρεσιών αρµοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ., καθώς στο διοικητικό και εκπαιδευτικό 
προσωπικό των Ανώτατων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της χώρας 
και την υποβολή  στο Τµήµα Α΄ Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισµού της 
Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισµού, Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής 
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Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), καθώς και τη σύνταξη απόφασης για λογαριασµό του 
διατάκτη για τη µεταβίβαση πιστώσεων όπου απαιτείται, 
γ) την ορθή συγκέντρωση και επεξεργασία όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών 
για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν στους εκπαιδευτικούς της 
Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας, καθώς και της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και 
την υποβολή τους στο Τµήµα Β΄ Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισµού της 
Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισµού, Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), καθώς και τη σύνταξη απόφασης για λογαριασµό του 
διατάκτη για τη µεταβίβαση πιστώσεων όπου απαιτείται, 
δ) την σύνταξη για λογαριασµό του διατάκτη αιτήµατος για την έκδοση αποφάσεων 
ανάληψης δέσµευσης πίστωσης για θέµατα αρµοδιότητάς του, 
ε) τη σύνταξη αιτηµάτων µεταβολής του προϋπολογισµού και ειδικότερα αιτηµάτων 
ανακατανοµής, µεταφοράς και αύξησης ποσοστού διάθεσης των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού για λογαριασµό του διατάκτη, 
στ) την ενηµέρωση του Μητρώου Δεσµεύσεων ως προς το µέρος των αρµοδιοτήτων 
του Τµήµατος, 
ζ) τη συγκέντρωση και ανάρτηση όλων των απαραίτητων στοιχείων στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, για θέµατα αρµοδιότητάς 
του, 
η) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
6. Το Τµήµα Δ΄ Συγκέντρωσης και Υποβολής Δικαιολογητικών Λοιπών 
Αποζηµιώσεων είναι αρµόδιο για: 
α) την ορθή συγκέντρωση, επεξεργασία και υποβολή στην αρµόδια Διεύθυνση όλων 
των απαιτούµενων δικαιολογητικών για την καταβολή αποζηµίωσης λόγω 
υπερωριακής απασχόλησης στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε Πολιτικά Γραφεία, 
Βουλευτικά Γραφεία και σε διοικητικούς υπαλλήλους των Γενικών Γραµµατειών του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., των Ανεξάρτητων Αρχών και των Υπηρεσιών που ορίζονται στο άρθρο 3 
της ΚΥΑ 223858/Β1/30-12-2016 (Β΄ 4331), 
β) την ορθή συγκέντρωση, επεξεργασία και υποβολή στην αρµόδια Διεύθυνση όλων 
των απαιτούµενων δικαιολογητικών για την καταβολή επιδόµατος αλλοδαπής στους 
υπαλλήλους των Γενικών Γραµµατειών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., των Ανεξάρτητων Αρχών 
και των Υπηρεσιών που ορίζονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 223858/Β1/30-12-2016 που 
αποσπώνται στο εξωτερικό, 
γ) την ορθή συγκέντρωση, επεξεργασία και υποβολή στην αρµόδια Διεύθυνση όλων 
των απαιτούµενων δικαιολογητικών για την καταβολή εργοδοτικών εισφορών και 
αποζηµιώσεων λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και κάθε είδους επιδοµάτων που 
καταβάλλονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων στους 
υπαλλήλους των Γενικών Γραµµατειών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., των Ανεξάρτητων Αρχών 
και των Υπηρεσιών που ορίζονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 223858/Β1/30-12-2016, 
δ) την σύνταξη για λογαριασµό του διατάκτη αιτήµατος για την έκδοση αποφάσεων 
ανάληψης δέσµευσης πίστωσης για θέµατα αρµοδιότητάς του, καθώς και για θέµατα 
αποσπάσεων, µετατάξεων, διορισµών και λοιπών υπηρεσιακών µεταβολών, 
ε) τη σύνταξη αιτηµάτων µεταβολής του προϋπολογισµού και ειδικότερα αιτηµάτων 
ανακατανοµής, µεταφοράς και αύξησης ποσοστού διάθεσης των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού για λογαριασµό του διατάκτη, 
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στ) την ενηµέρωση του Μητρώου Δεσµεύσεων ως προς το µέρος των αρµοδιοτήτων 
του Τµήµατος, 
ζ) την έκδοση πράξεων καταλογισµού για λογαριασµό του διατάκτη σε θέµατα 
αρµοδιότητάς του,  
η) τη συγκέντρωση και ανάρτηση όλων των απαραίτητων στοιχείων στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, για θέµατα αρµοδιότητάς 
του, 
θ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 

Άρθρο 55 
Αυτοτελές Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού Περιφερειακών Διευθύνσεων 

Εκπαίδευσης και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης 

Το αυτοτελές Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για: 
α) τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στο πάσης φύσεως διοικητικό προσωπικό τους  
και ιδίως για αα) τον διορισµό, ββ) τα πειθαρχικά ζητήµατα και γγ) την υπηρεσιακή 
κατάσταση του ανωτέρω προσωπικού, 
β) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 

Άρθρο 56 
Αυτοτελές Τµήµα Συντονισµού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων 

 
Το Αυτοτελές Τµήµα Συντονισµού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης 
Προσφύγων υπάγεται απευθείας στον Γενικό/Διοικητικό Γραµµατέα του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και είναι αρµόδιο για το συντονισµό του 
σχεδιασµού, του προγραµµατισµού και της αξιολόγησης της εκπαίδευσης των 
προσφυγοπαίδων στη χώρα σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., µε άλλα συναρµόδια Υπουργεία και φορείς. 
Το Αυτοτελές Τµήµα φέρει ειδικότερα την ευθύνη για: 
α) τη σύνταξη απόφασης συγκρότησης Ειδικής Επιστηµονικής  Επιτροπής, η οποία 
εισηγείται σε θέµατα εκπαίδευσης προσφύγων και ιδίως σε θέµατα: αα) οργάνωσης 
εκπαίδευσης προσφυγοπαίδων και ββ) προτεινόµενων προγραµµάτων σπουδών, 
σχολικών βιβλίων, εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού υλικού και µέσων, καινοτόµων 
προγραµµάτων και δράσεων, προγραµµάτων αντισταθµιστικής εκπαίδευσης και 
διαπολιτισµικής αγωγής, 
β) τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής της περίπτωσης α), 
γ) τη σύνταξη εισηγήσεων προς τις  αρµόδιες Διευθύνσεις σχετικά µε την παροχή 
στοιχείων όσον αφορά τα κάτωθι ζητήµατα αρµοδιότητάς τους:  
- τη σύνταξη αποφάσεων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων 
στα οποία εφαρµόζεται το πρόγραµµα εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων, 
συµπεριλαµβανοµένων και των Σχολείων Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, 
- τη σύνταξη αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών που αφορούν αα) στην οργάνωση 
και λειτουργία των Δοµών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), 
και των Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ), όπως είναι ιδίως η ίδρυση, οργάνωση, προαγωγή, 
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συγχώνευση, κατάργηση ή µεταφορά έδρας των ΔΥΕΠ, των Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) 
των παιδιών προσφύγων), 
δ) τη διοργάνωση συνεδρίων και ηµερίδων για την επιµόρφωση του εκπαιδευτικού 
προσωπικού σε ζητήµατα εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων σε συνεργασία µε το ΙΕΠ, 
ε) τη σύνταξη εισηγήσεων προς τις αρµόδιες Διευθύνσεις σχετικά µε ζητήµατα που 
αφορούν το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΔΥΕΠ και των ΤΥ  και ειδικότερα για: αα) 
την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ββ) τη σύσταση και πλήρωση θέσεων 
συντονιστών εκπαίδευσης προσφύγων, στ) την παροχή στοιχείων, την υποστήριξη 
και συνεργασία µε την αρµόδια Διεύθυνση, αναφορικά µε θέµατα σπουδών και 
παιδαγωγικών κατευθύνσεων στους σχολικούς συµβούλους, 
ζ) την παροχή στοιχείων, την υποστήριξη και συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς 
και Διευθύνσεις, στις αρµοδιότητες των οποίων εµπίπτει η σύνταξη αποφάσεων για 
την έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση των διδακτικών και άλλων βιβλίων και κάθε 
µορφής εκπαιδευτικού υλικού και µέσων στα σχολεία όπου εφαρµόζεται το 
Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Προσφύγων, 
η) τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών δεδοµένων που αφορούν την 
εκπαίδευση προσφύγων σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ., 
θ) την επικοινωνία και συνεργασία µε συναρµόδια Υπουργεία, µε τη Βουλή των 
Ελλήνων, µε εθνικούς και διεθνείς οργανισµούς (π.χ. Δ.Ο.Μ., UNICEF, Ύπατη 
Αρµοστεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ευρωπαϊκή Τράπεζα, κ.α.), µε την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
ι) τα θέµατα χορηγιών,  
ια) την παροχή στοιχείων για την κατάρτιση τεχνικών δελτίων (προµήθεια 
Νηπιαγωγείων στα κέντρα φιλοξενίας κ.α.) και την προβολή δραστηριοτήτων στα 
έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, 
ιβ) την έγκριση εκπαιδευτικών δράσεων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κατόπιν 
γνωµοδότησης του ΙΕΠ, που υλοποιούνται σε κέντρα φιλοξενίας και άλλες δοµές 
φιλοξενίας προσφύγων, 
ιγ) την παροχή στοιχείων, την υποστήριξη και συνεργασία µε τις αρµόδιες 
Διευθύνσεις, στις αρµοδιότητες των οποίων εµπίπτει η σύνταξη αποφάσεων 
χορήγησης άδειας εισόδου Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας σε δοµές εκπαίδευσης 
προσφύγων, 
ιδ) τη συνεργασία µε το Συνήγορο του Πολίτη, µε συλλόγους και φορείς 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
ιε) την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε εκδηλώσεις που οργανώνονται από 
συλλόγους και φορείς,  
ιστ) τη συµµετοχή του Υπουργείου σε διεθνείς συναντήσεις για θέµατα εκπαίδευσης 
προσφύγων, 
ιζ) τη σύνταξη αποφάσεων έγκρισης διεξαγωγής έρευνας στο πλαίσιο µεταπτυχιακών 
σπουδών ή πρακτικών ασκήσεων φοιτητών εντός των κέντρων φιλοξενίας, 
ιη) την παροχή στοιχείων, την υποστήριξη και συνεργασία µε την αρµόδια 
Διεύθυνση, στις αρµοδιότητες της οποίας εµπίπτει η σύνταξη εισηγήσεων, σε 
συνεργασία µε την Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή ή/και άλλους φορείς, για την 
εκπόνηση προγραµµάτων τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης,  
ιθ) την παροχή στοιχείων, την υποστήριξη και συνεργασία µε τις αρµόδιες 
Διευθύνσεις, στις αρµοδιότητες των οποίων εµπίπτει ο σχεδιασµός προγραµµάτων για 
την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη φοίτηση στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση, 
κ) την παροχή στοιχείων, την υποστήριξη και συνεργασία µε την αρµόδια Διεύθυνση, 
στις αρµοδιότητες της οποίας εµπίπτει η ένταξη και η φοίτηση παιδιών των 
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προσφύγων µε αναπηρία που διαµένουν στα κέντρα φιλοξενίας και σε άλλες δοµές 
φιλοξενίας προσφύγων, 
κα) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 
 

V. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 
 

Άρθρο 57 
Αποστολή και διάρθρωση 

1. Σκοπός της Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων είναι η εποπτεία του 
θρησκευτικού εκπαιδευτικού συστήµατος και η σύνδεση θρησκείας και πολιτισµού 
µε την ταυτόχρονη προαγωγή δράσεων κατά της µισαλλοδοξίας και υπέρ των 
διαθρησκευτικών σχέσεων. 
 
2. Η Γενική Γραµµατεία Θρησκευµάτων συγκροτείται από τις ακόλουθες 
οργανωτικές µονάδες: 
α) Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης, 
β) Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων. 
 
 

Άρθρο 58 
Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Διοίκησης είναι η εποπτεία 
της εφαρµογής της κυβερνητικής πολιτικής στον τοµέα των Θρησκευµάτων. 
 
2. Η Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης συγκροτείται από τις ακόλουθες 
οργανωτικές µονάδες: 
α) Τµήµα Α΄ Εκκλησιαστικής Διοίκησης, 
β) Τµήµα Β΄ Ετεροθρήσκων και Ετεροδόξων, 
γ) Τµήµα Γ΄ Μουσουλµανικών Υποθέσεων.  
 
3. Το Τµήµα Α΄ Εκκλησιαστικής Διοίκησης είναι αρµόδιο για: 
α) την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση των Ι. Μητροπόλεων, 
β) τον έλεγχο και την εποπτεία των πράξεων οικονοµικής διαχείρισης των λοιπών 
εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος, της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου,  
γ) την αναγνώριση, κατάσταση και αποχώρηση των Αρχιερέων των Εκκλησιών και Ι. 
Μητροπόλεων,  
δ) την εποπτεία και την εφαρµογή των διατάξεων της νοµοθεσίας για το κάθε είδους 
προσωπικό των εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων, 
ε) την ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση, επανασύσταση, µετονοµασία και µετατροπή 
Ενοριών, Ι. Ναών, Ι. Μονών και Ησυχαστηρίων και την εποπτεία της λειτουργίας 
τους, 
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στ) την έκφραση γνώµης σχετικά µε την απαλλοτρίωση ακινήτων για 
εκκλησιαστικούς σκοπούς,  
ζ) τη σύσταση Ερανικών Επιτροπών για τη διενέργεια εράνων υπέρ Ι. Ναών εκτός 
των ορίων του νοµού,  
η) την εποπτεία και την εφαρµογή των διατάξεων της νοµοθεσίας για τον εφηµεριακό 
κλήρο, τους µοναχούς και το λοιπό διοικητικό προσωπικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ελλάδος, της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων 
της Δωδεκανήσου, 
θ) τη σύνταξη πρότασης για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών σε εφηµεριακό κλήρο, 
και σε λοιπό διοικητικό προσωπικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος, της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου,  
ι) τη σύνταξη πρότασης για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών σε τακτικό προσωπικό 
και προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του Πανελλήνιου Ιερού 
Ιδρύµατος Ευαγγελίστριας Τήνου (Π.Ι.Ι.Ε.Τ.),  
ια) την µετάταξη και την απόσπαση εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και διοικητικών υπάλληλων Υπουργείων, νοµικών 
προσώπων και ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθµού στις Ιερές Μητροπόλεις,  
ιβ) την παρακολούθηση σε τριµηνιαία και ετήσια βάση των υπηρεσιακών µεταβολών 
του εφηµεριακού κλήρου και των εκκλησιαστικών υπαλλήλων, 
ιγ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Β’ Ετεροθρήσκων και Ετεροδόξων είναι αρµόδιο για: 
α) τα θέµατα που αφορούν άλλες θρησκείες και δόγµατα, εκτός της επικρατούσας 
θρησκείας, 
β) την εποπτεία του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συµβουλίου, του Οργανισµού 
Περίθαλψης και Αποκατάστασης Ισραηλιτών Ελλάδος και των Ισραηλιτικών 
Κοινοτήτων, 
γ) την εποπτεία των λοιπών θρησκευτικών κοινοτήτων, 
δ) την χορήγηση άδειας ανέγερσης χώρων λατρείας για όλες τις ανωτέρω θρησκείες 
και δόγµατα και την εποπτεία τους, 
ε) την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χώρων λατρείας για όλες τις 
ανωτέρω θρησκείες και δόγµατα και την εποπτεία τους, 
στ) την έγκριση µεταστέγασης χώρων λατρείας ή µεταβολής της επωνυµίας τους, 
ζ) την έγκριση αντικατάστασης θρησκευτικών λειτουργών, 
η) την λειτουργία Μητρώου θρησκευτικών κοινοτήτων, αδειοδοτηµένων 
θρησκευτικών χώρων και θρησκευτικών λειτουργών, 
ι) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
5. Το Τµήµα Γ’ Μουσουλµανικών Υποθέσεων είναι αρµόδιο για: 
α) τα ζητήµατα οργάνωσης, λειτουργίας, εποπτείας και ελέγχου των Μουφτειών, 
β) τη συγκέντρωση και επεξεργασία, υπό τις κείµενες διατάξεις περί προσωπικών 
δεδοµένων, των αποφάσεων των Μουφτήδων επί των διαφορών της παραγράφου 2 
του άρθρου 5 της από 24/12/1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Περί 
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» που κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν. 
1920/1991 (Α’ 11) και τη δηµιουργία σχετικού αρχείου για τη συστηµατική 
παρακολούθηση των αποφάσεων και τη συνεργασία και ενηµέρωση των λοιπών 
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διοικητικών (π.χ. ληξιαρχεία) και δικαστικών αρχών που επιλαµβάνονται και 
εφαρµόζουν τις αποφάσεις αυτές, 
γ) τον διορισµό και για θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των Μουφτήδων και των 
µουσουλµάνων Ιεροδιδασκάλων του Κορανίου, 
δ) τα ζητήµατα των Τεµενών Θράκης και των Ιµάµηδων, Χατίπηδων και 
Μουεζίνιδων, 
ε) τα ζητήµατα των Βακούφ Θράκης, την εποπτεία, παρακολούθηση και υποστήριξη 
των εργασιών των Διαχειριστικών και των Βακουφικών Επιτροπών στη Θράκη, 
στ) τα ζητήµατα των Βακούφ Κω και Ρόδου, την παρακολούθηση και υποστήριξη 
των εργασιών των Βακουφικών Επιτροπών Κω και Ρόδου, 
ζ) τα ζητήµατα ιδιωτικών Βακούφ και ιδίως την εποπτεία επί αυτών και των κάθε 
είδους δραστηριοτήτων που ασκούν, 
η) τα ζητήµατα οργάνωσης του Ισλαµικού Τεµένους Αθηνών, τον διορισµό της 
διοίκησης, την εν γένει λειτουργία του, 
θ) τα ζητήµατα των µουσουλµάνων θρησκευτικών λειτουργών, 
ι) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 

Άρθρο 59 
Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και 
Διαθρησκευτικών Σχέσεων είναι ο σχεδιασµός πολιτικών για την υποστήριξη, 
προαγωγή, και εύρυθµη λειτουργία: 
α) κρατικά εποπτευόµενων συστηµάτων τυπικής και µη τυπικής πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας, µεταλυκειακής και πέραν αυτών εκπαίδευσης που σχετίζονται µε 
την κατά το άρθρο 3 του Συντάγµατος επικρατούσα θρησκεία της Ανατολικής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, καθώς και τη Μουσουλµανική Μειονότητα 
Θράκης και τους µουσουλµάνους της λοιπής επικράτειας, και τις κοινότητες των 
αναγνωρισµένων και νόµιµα λειτουργουσών θρησκειών στην Ελλάδα, και αφορούν, 
µεταξύ άλλων, και στην εκπαίδευση, κατάρτιση, επιµόρφωση και δια βίου 
εκπαίδευση των νοµίµως αναγνωρισµένων λειτουργών τους, 
β) προγραµµάτων και δράσεων που συµβάλλουν στην καλλιέργεια ανεκτικότητας 
καθώς και σχέσεων αµοιβαιότητας και καταλλαγής µε στόχο την ειρηνική συνύπαρξη 
και συµβίωση του συνόλου των κατοίκων της επικράτειας ανεξαρτήτως 
θρησκεύµατος, 
γ) των Μουσουλµανικών Ιεροσπουδαστηρίων, 
δ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
2. Η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων 
συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες: 
α) Τµήµα Α΄ Εκκλησιαστικής και Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, 
β) Τµήµα Β΄ Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, 
γ) Τµήµα Γ΄ Μουσουλµανικών Ιεροσπουδαστηρίων, 
 
3. Το Τµήµα Α΄ Εκκλησιαστικής και Θρησκευτικής Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για: 
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α) τα θέµατα που σχετίζονται µε την τυπική και µη τυπική δευτεροβάθµια, 
µεταλυκειακή και πέραν αυτών εκκλησιαστική εκπαίδευση σύµφωνα µε την κατά το 
άρθρο 3 του Συντάγµατος επικρατούσα θρησκεία της Ανατολικής Ορθοδόξου 
Εκκλησίας του Χριστού και τις κοινότητες των αναγνωρισµένων και νόµιµα 
λειτουργουσών θρησκειών στην Ελλάδα πλην των µουσουλµανικών, και αφορούν και 
στην εκπαίδευση, κατάρτιση επιµόρφωση και δια βίου εκπαίδευση των λειτουργών 
τους, και, πιο συγκεκριµένα, για: 
αα) την ίδρυση, αναστολή λειτουργίας, µετατροπή του τύπου, µεταφορά της έδρας, 
συγχώνευση και κατάργηση σχολείων δευτεροβάθµιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης 
και µεταλυκειακών κέντρων κατάρτισης θρησκευτικών λειτουργών, 
ββ) τα προγράµµατα λειτουργίας των στην παρούσα παράγραφο αναφερόµενων 
σχολείων, 
γγ) εγγραφές, µετεγγραφές και εξετάσεις µαθητών των στην παρούσα παράγραφο 
αναφερόµενων σχολείων, 
δδ) την υπηρεσιακή κατάσταση (διορισµοί, µετατάξεις, µεταθέσεις, αποσπάσεις, 
προαγωγές, απολύσεις, συνταξιοδοτήσεις) του προσωπικού των στην παρούσα 
παράγραφο αναφερόµενων σχολείων, 
εε) την εποπτεία των σχολείων δευτεροβάθµιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης της 
«Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής» και της «Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής 
Ακαδηµίας», 
στστ) την ισοτιµία των στην παρούσα παράγραφο αναφερόµενων σχολείων προς τα 
αντίστοιχα της λοιπής δηµόσιας εκπαίδευσης και των τίτλων τους, 
β) την υπηρεσιακή κατάσταση (διορισµοί, µετατάξεις, µεταθέσεις, αποσπάσεις, 
προαγωγές, απολύσεις, συνταξιοδοτήσεις) του προσωπικού της Αποστολικής 
Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, 
γ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Β΄ Διαθρησκευτικών Σχέσεων είναι αρµόδιο για: 
α) την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διατήρηση και ενίσχυση των θρησκευτικών 
ελευθεριών και τη νόµιµη άσκηση και την προστασία των θρησκευτικών 
δραστηριοτήτων των µελών των ανωτέρω κοινοτήτων από προσβολές, 
β) την ανάπτυξη διαλόγου µεταξύ του κράτους και των θρησκευτικών κοινοτήτων 
καθώς και του µεταξύ τους διαλόγου, 
γ) την υποστήριξη των διεθνών θρησκευτικών σχέσεων 
δ) θέµατα που αφορούν στην καλλιέργεια, ενίσχυση και διατήρηση της θρησκευτικής 
ιδιοπροσωπίας των µελών της κατά το άρθρο 3 του Συντάγµατος επικρατούσας 
θρησκείας της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, και των µελών των 
θρησκευτικών κοινοτήτων των αναγνωρισµένων θρησκειών µέσω προγραµµάτων και 
δράσεων που δεν εντάσσονται στην τυπική και µη εκπαίδευση, 
ε) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
5. Το Τµήµα Γ΄ Μουσουλµανικών Ιεροσπουδαστηρίων είναι αρµόδιο για: 
α) τα θέµατα που αφορούν στην τυπική και µη τυπική Θρησκευτική Εκπαίδευση της 
Μουσουλµανικής Μειονότητας Θράκης και των µουσουλµάνων της λοιπής 
επικράτειας, και, πιο συγκεκριµένα: 
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αα) την ίδρυση, αναστολή λειτουργίας, µετατροπή του τύπου, µεταφορά της έδρας, 
συγχώνευση και κατάργηση υφισταµένων Ιεροσπουδαστηρίων, τα οποία στοχεύουν, 
µεταξύ άλλων, στην εκπαίδευση των Μουσουλµάνων θρησκευτικών λειτουργών της 
Μουσουλµανικής Μειονότητας Θράκης, καθώς και λοιπών λειτουργούντων και 
συνιστώµενων σχετικών σχολείων που στοχεύουν και στην θρησκευτική εκπαίδευση 
των µουσουλµάνων της λοιπής επικράτειας, 
ββ) τα προγράµµατα λειτουργίας και σπουδών των στην παρούσα παράγραφο 
αναφερόµενων θρησκευτικών σχολείων, 
γγ) εγγραφές, µετεγγραφές και εξετάσεις των µαθητών και σπουδαστών στην 
παρούσα παράγραφο αναφερόµενων θρησκευτικών σχολείων, 
δδ) την υπηρεσιακή κατάσταση (διορισµοί, µετατάξεις, µεταθέσεις, αποσπάσεις, 
προαγωγές, απολύσεις, συνταξιοδοτήσεις) του προσωπικού των στην παρούσα 
παράγραφο αναφερόµενων θρησκευτικών σχολείων, 
β) την εποπτεία εφαρµογής προγραµµάτων εκπαίδευσης, χορήγηση βεβαιώσεων 
ισοτιµίας και αντιστοιχίας ξένων τίτλων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης µε αυτούς των στην παρούσα παράγραφο αναφερόµενων θρησκευτικών 
σχολείων,  
γ) τις σχολικές εφορείες των στην παρούσα παράγραφο αναφερόµενων θρησκευτικών 
σχολείων, 
δ) τη διοίκηση και τον συντονισµό αποκεντρωµένων υπηρεσιών για θέµατα των στην 
παρούσα παράγραφο αναφερόµενων θρησκευτικών σχολείων, 
ε) το σύνολο των µαθητικών θεµάτων των στην παρούσα παράγραφο αναφερόµενων 
θρησκευτικών σχολείων, 
στ) την κατάρτιση σχετικών αποφάσεων για την έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση 
των βιβλίων και κάθε µορφής εκπαιδευτικού υλικού και µέσων για την κάλυψη των 
αναγκών των στην παρούσα παράγραφο αναφερόµενων θρησκευτικών σχολείων, 
ζ) κάθε θέµα που αφορά στις σπουδές ανώτατου επιπέδου σε σχέση µε τη εκπαίδευση 
που παρέχουν τα στην παρούσα παράγραφο αναφερόµενα θρησκευτικά σχολεία, 
η) τη στελέχωση των στην παρούσα παράγραφο αναφερόµενων θρησκευτικών 
σχολείων, 
θ) κάθε θέµα που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών που 
υπηρετούν στα στην παρούσα παράγραφο αναφερόµενα θρησκευτικά σχολεία, 
ι) όλα τα θέµατα που αφορούν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν 
στα στην παρούσα παράγραφο αναφερόµενα θρησκευτικά σχολεία, 
ια) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 
 

VI. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
 

Άρθρο 60 
Αποστολή και διάρθρωση 

1. Σκοπός της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) είναι η 
ανάπτυξη της έρευνας, η προαγωγή της τεχνολογίας, η ενσωµάτωση της καινοτοµίας 
στην παραγωγή, η διάδοση των ερευνητικών αποτελεσµάτων, η ανάπτυξη του 
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ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού και η ενίσχυση των εθνικών υποδοµών έρευνας 
και καινοτοµίας. 
 
2. Η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) συγκροτείται από τις 
ακόλουθες οργανικές µονάδες:  
α) Διεύθυνση Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας 
και Καινοτοµίας, 
β) Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτοµίας, 
γ) Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, 
δ) Διεύθυνση Διεθνούς Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας, 
ε) Αυτοτελές Τµήµα Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας.  
 
 

Άρθρο 61 
Διεύθυνση Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και 

Καινοτοµίας 
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού 
Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτοµίας είναι η κατάρτιση του 
Στρατηγικού Πλαισίου για την Έρευνα και Καινοτοµία, ο προγραµµατισµός των 
δράσεων της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, η αποτίµηση των 
αποτελεσµάτων της έρευνας και η διάδοση αυτών. 
 
2. Η Διεύθυνση Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας 
και Καινοτοµίας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες: 
α) Τµήµα Α΄ Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού, 
β) Τµήµα Β΄ Αποτίµησης και Στατιστικής Επεξεργασίας Πολιτικής Έρευνας και 
Καινοτοµίας, 
γ) Τµήµα Γ΄ Επικοινωνίας και Προβολής Έρευνας και Καινοτοµίας. 
 
3. Το Τµήµα Α’ Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού είναι αρµόδιο για: 
α) την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασµού της Έρευνας και Καινοτοµίας, 
β) τη διαµόρφωση Στρατηγικής για θέµατα Υποδοµών Έρευνας και Καινοτοµίας, την 
κατάρτιση σχετικών Μητρώων και τη σύνταξη Οδικού Χάρτη Ερευνητικών 
Υποδοµών,  
γ) την παρακολούθηση των στόχων των µέτρων/δράσεων Έρευνας και Καινοτοµίας 
στο πλαίσιο διάφορων εθνικών, περιφερειακών και συγχρηµατοδοτούµενων 
προγραµµάτων, 
δ) την παρακολούθηση της οικονοµικής και κοινωνικής δραστηριότητας της χώρας 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο σε συνδυασµό µε τις διεθνείς εξελίξεις και την 
εισήγηση µέτρων πολιτικής και  τρόπων παρέµβασης για την προώθηση και 
διευκόλυνση των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων, 
ε) την παρακολούθηση των εργασιών των επιτροπών του ΟΟΣΑ σχετικά µε την 
πολιτική Έρευνας και Καινοτοµίας, 
στ) τη διαχείριση του Μητρώου του Ελληνικού Επιστηµονικού Δυναµικού, 
ζ) την παρακολούθηση θεµάτων Κρατικών Ενισχύσεων στους τοµείς Έρευνας και 
Καινοτοµίας, 
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η) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Β’ Αποτίµησης και Στατιστικής Επεξεργασίας Πολιτικής Έρευνας και 
Καινοτοµίας είναι αρµόδιο για: 
α) την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατείας 
Έρευνας και Τεχνολογίας και των εποπτευόµενων φορέων σύµφωνα µε τις διεθνείς 
µεθόδους αποτίµησης, 
β) τη λήψη διορθωτικών µέτρων µε βάση τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων και 
αποτιµήσεων που πραγµατοποιούνται, 
γ) την εκτίµηση των µακροχρόνιων αναγκών του συστήµατος των ερευνητικών και  
τεχνολογικών δραστηριοτήτων της χώρας σε ανθρώπινο δυναµικό, εξοπλισµό, 
κτήρια, θεσµική υποδοµή και την εισήγηση µέτρων για την κάλυψή τους, 
δ) τη συλλογή, επεξεργασία, ταξινόµηση και παρουσίαση στοιχείων αναφορικά µε τις 
ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες στον Ελλαδικό χώρο και την 
κατάρτιση δεικτών απαραίτητων για τον σχεδιασµό και την αποτίµηση της 
επιστηµονικής και τεχνολογικής πολιτικής, 
ε) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
5. Το Τµήµα Γ’ Επικοινωνίας και Προβολής Έρευνας και Καινοτοµίας είναι αρµόδιο 
για: 
α) τη σχεδίαση και υλοποίηση δράσεων προβολής του έργου της Γενικής 
Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, 
β) την οργάνωση εκθέσεων, ηµερίδων και ειδικών επιστηµονικών και τεχνολογικών 
εκδηλώσεων, 
γ) τη διοργάνωση εκθέσεων µε επιτεύγµατα νέων εφευρετών και ερευνητών µε τη 
συµµετοχή δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων και τη θεσµοθέτηση βραβείων, 
δ) την εισήγηση επί της χορήγησης της αιγίδας της ΓΓΕΤ και του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις που 
προσιδιάζουν στον σκοπό της ΓΓΕΤ, 
ε) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 

Άρθρο 62 
Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτοµίας  

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και 
Καινοτοµίας είναι η εξειδίκευση, προκήρυξη και εφαρµογή µέτρων, δράσεων και 
προγραµµάτων για την προώθηση της έρευνας και της καινοτοµίας, η σύνδεση της 
έρευνας µε την παραγωγή και η ανάπτυξη του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού.  
 
2. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραµµάτων και Καινοτοµίας 
συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες: 
α) Τµήµα Α’ Σύνδεσης Έρευνας και Παραγωγής, 
β) Τµήµα Β’ Ανάπτυξης Ερευνητικού Δυναµικού, 
γ) Τµήµα Γ’ Καινοτοµίας. 
 
3. Το Τµήµα Α’ Σύνδεσης Έρευνας και Παραγωγής είναι αρµόδιο για: 
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α) την εξειδίκευση και προκήρυξη των προγραµµάτων διασύνδεσης της έρευνας µε 
τον παραγωγικό ιστό της χώρας και τη µέριµνα για την αξιολόγηση των προτάσεων, 
β) την ανάθεση των συναφών µε το ρόλο του τµήµατος ερευνητικών έργων, την 
παρακολούθηση της εκτέλεσής τους, την αξιολόγηση των ενδιάµεσων και τελικών 
εκθέσεων και την παραλαβή τους, 
γ) την εισήγηση µέτρων για την τεχνολογική και εµπορική αξιοποίηση των 
αποτελεσµάτων των πάσης φύσεως ερευνητικών έργων, 
δ) την έγκριση των ιδιωτικών ερευνητικών φορέων προκειµένου να υποδεχθούν 
υπηκόους τρίτων χωρών για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας, 
ε) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Β’ Ανάπτυξης Ερευνητικού Δυναµικού είναι αρµόδιο για: 
α) την εξειδίκευση και προκήρυξη των προγραµµάτων για την ανάπτυξη του 
ερευνητικού δυναµικού και την οργάνωση της αξιολόγησης των προτάσεων,  
β) την ανάθεση των συναφών µε τον ρόλο του τµήµατος έργων, την παρακολούθηση 
της εκτέλεσης των έργων και την αξιολόγηση των ενδιάµεσων και τελικών εκθέσεων 
και την παραλαβή τους, 
γ) τη δηµοσίευση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την αξιολόγηση, 
διαχείριση και υλοποίηση  δράσεων που αφορούν τη χορήγηση υποτροφιών για τη 
διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών ή/και µεταδιδακτορικών µελετών και δράσεων  
που χρηµατοδοτούνται µέσω του Ελληνικού Ιδρύµατος Έρευνας και Καινοτοµίας, 
δ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
5. Το Τµήµα Γ’ Καινοτοµίας είναι αρµόδιο για: 
α) την εξειδίκευση και προκήρυξη προγραµµάτων καινοτοµίας και την αξιολόγηση 
των προτάσεων, 
β) την ανάθεση έργων καινοτοµίας, την παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων, 
την αξιολόγηση των ενδιάµεσων και τελικών εκθέσεων και την παραλαβή τους, 
γ) τον έλεγχο και την πιστοποίηση δαπανών επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας 
των επιχειρήσεων και τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης δαπανών, 
δ) τη λήψη µέτρων µεταφοράς τεχνολογίας, 
ε) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 

Άρθρο 63 
Διεύθυνση Εποπτείας  Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών 
Φορέων είναι ο σχεδιασµός του ερευνητικού και τεχνολογικού ιστού της χώρας, η 
εποπτεία των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, η αξιολόγησή τους, η 
αξιοποίηση των ερευνητικών υποδοµών τους και η προκήρυξη και η αξιολόγηση 
ερευνητικών προγραµµάτων για τους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς,  , ο 
σχεδιασµός και η ανάπτυξη των κτηριακών υποδοµών του Ερευνητικού και 
Τεχνολογικού ιστού της χώρας, η εποπτεία και η διοίκηση µελετών, τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών και έργων της Γενικής Γραµµατείας 
Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και των εποπτευοµένων από αυτή Ερευνητικών και 
Τεχνολογικών Φορέων. 
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2. Η Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων συγκροτείται από 
τις ακόλουθες οργανικές µονάδες: 
α) Τµήµα Α’ Σχεδιασµού και Διοικητικής Εποπτείας, Ερευνητικών και Τεχνολογικών 
Φορέων,  
β) Τµήµα Β’ Αξιολόγησης Προγραµµάτων και Αξιοποίησης Ερευνητικών και 
Τεχνολογικών Υποδοµών Φορέων, 
γ) Τµήµα Γ’ Ανθρώπινου Δυναµικού Εποπτευόµενων Φορέων, 
δ)Τµήµα Δ’ Τεχνικών Μελετών και Ανάπτυξης Υποδοµών Έρευνας, 
ε) Τµήµα Ε’ Υποστήριξης Κτηριακών Υποδοµών Έρευνας  
 
3. Το Τµήµα Α’ Σχεδιασµού και Διοικητικής Εποπτείας, Ερευνητικών και 
Τεχνολογικών Φορέων είναι αρµόδιο για: 
α) την ίδρυση, διάλυση, ενοποίηση, τον διαχωρισµό, την ολική ή µερική µεταφορά 
των εποπτευοµένων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και για την οργανωτική 
δοµή τους, 
β) την παρακολούθηση της λειτουργίας και τη γενική δραστηριότητα των 
εποπτευοµένων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και τη λήψη των αναγκαίων 
µέτρων για την λειτουργική βελτίωσή τους, 
γ) την υποστήριξη του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Καινοτοµίας (ΕΣΕΚ) και 
την παραποµπή θεµάτων των εποπτευοµένων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων 
στο Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας ή - κατά περίπτωση - στα Τοµεακά 
Επιστηµονικά Συµβούλια, 
δ) την εισήγηση για την κατανοµή των πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισµό 
στους εποπτευόµενους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς και τη σύνταξη των 
ειδικών εκθέσεων, 
ε) την εισήγηση επί της χορήγησης της εθνικής συµµετοχής στους δηµόσιους 
ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς ή/και την παροχή επιβραβεύσεων µέσω 
χρηµατοδότησης στους συµµετέχοντες στα ανταγωνιστικά προγράµµατα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύνταξη των σχετικών αποφάσεων, 
στ) τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Ελληνικού Ιδρύµατος Έρευνας και 
Καινοτοµίας, 
ζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
5. Το Τµήµα Β’ Αξιολόγησης Προγραµµάτων και Αξιοποίησης Ερευνητικών και 
Τεχνολογικών Υποδοµών Φορέων είναι αρµόδιο για:  
α) την παρακολούθηση των επιστηµονικών δραστηριοτήτων των ερευνητικών και 
τεχνολογικών φορέων, 
β) το σχεδιασµό ερευνητικών προγραµµάτων για την ενίσχυση των εποπτευοµένων 
φορέων, την προκήρυξη, την παρακολούθηση των διαδικασιών αξιολόγησης, 
διαχείρισης και παραλαβής των έργων αυτών, 
γ) τη χρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµµάτων των εποπτευοµένων ερευνητικών 
και τεχνολογικών φορέων µε τη διαδικασία των έµµεσων πληρωµών στο πλαίσιο 
επιχειρησιακών προγραµµάτων που προκηρύσσονται από άλλους φορείς, 
δ) την εισήγηση για χρηµατοδοτήσεις των εποπτευοµένων φορέων από το 
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, 
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ε) την αξιολόγηση και αποτίµηση του έργου των εποπτευόµενων φορέων και την 
κατάρτιση των απαραίτητων αποφάσεων και διοικητικών πράξεων, 
στ) την ανάπτυξη, αναβάθµιση, επέκταση, τροποποίηση, και χρηµατοδότηση 
ερευνητικών και τεχνολογικών υποδοµών των εποπτευοµένων φορέων, 
ζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
6. To Τµήµα Γ’ Ανθρώπινου Δυναµικού Εποπτευόµενων Φορέων της Γενικής 
Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας είναι αρµόδιο για: 
α) όλα τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως προσωπικού των 
εποπτευόµενων φορέων της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας,  
β) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
7. Το Τµήµα Δ’ Τεχνικών Μελετών  και Ανάπτυξης Υποδοµών Έρευνας είναι 
αρµόδιο για: 
α). Τον σχεδιασµό της ανάπτυξης των κτηριακών υποδοµών της ΓΓΕΤ και των 
εποπτευοµένων από αυτή Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων σε συνεργασία µε 
τη Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων. 
β). Την εκπόνηση καθώς και τον έλεγχο, την έγκριση των κτηριολογικών 
προγραµµάτων της ΓΓΕΤ και των εποπτευοµένων από αυτή Ερευνητικών και 
Τεχνολογικών Φορέων. 
γ). Την εποπτεία ωρίµασης ένταξης νέων έργων σε συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα. 
δ). Την εκπόνηση τεχνικών µελετών, τη διαγωνιστική διαδικασία, την ανάθεση, την 
παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση των συµβάσεων εκπόνησης τεχνικών 
µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών που 
αφορούν στη ΓΓΕΤ, καθώς και των εποπτευοµένων από αυτή Ερευνητικών και 
Τεχνολογικών Φορέων που δεν διαθέτουν τεχνικά επαρκείς τεχνικές υπηρεσίες. 
ε). Τη σύνταξη των πράξεων της συγκρότησης των συλλογικών οργάνων για την 
εκτέλεση των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος. 
στ). Τον έλεγχο των µελετών τεχνικών έργων που καταθέτουν οι Εποπτευόµενοι 
Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς της ΓΓΕΤ προς δηµοπράτηση από τη ΓΓΕΤ, ως 
προς την ποιοτική και ποσοτική επάρκειά τους καθώς και των τευχών δηµοπράτησης 
που τις συνοδεύουν. 
ζ). Τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
8. Το Τµήµα Ε’ Υποστήριξης Κτηριακών Υποδοµών Έρευνας είναι αρµόδιο για: 
α). Τον προγραµµατισµό, τη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης, την 
παρακολούθηση, τον έλεγχο και διοίκηση των συµβάσεων τεχνικών έργων που 
αφορούν στη ΓΓΕΤ και τους Εποπτευόµενους από αυτή Ερευνητικούς και 
Τεχνολογικούς Φορείς που δεν διαθέτουν τεχνικά επαρκείς Τεχνικές Υπηρεσίες. 
β). Τη σύνταξη των πράξεων της συγκρότησης των συλλογικών οργάνων για την 
εκτέλεση των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος καθώς και τη µέριµνα για την 
προετοιµασία συγκρότησης του Τεχνικού Συµβουλίου της ΓΓΕΤ και την σύνταξη της 
απόφασης συγκρότησής του. 
γ). Τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 



	

114	
	

 
Άρθρο 64 

Διεύθυνση Διεθνούς  Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας 
1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διεθνούς Επιστηµονικής και Τεχνολογικής 
Συνεργασίας είναι η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στην 
Έρευνα και Καινοτοµία, ο συντονισµός της εκπροσώπησης της χώρας σε 
Ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργανισµούς, καθώς και η ενίσχυση δραστηριοτήτων και 
προγραµµάτων διεθνούς συνεργασίας στην Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη, 
Καινοτοµία και το Διάστηµα. 
 
2. Η Διεύθυνση Διεθνούς Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας 
συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες: 
α) Τµήµα Α’ Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
β) Τµήµα Β’ Διµερών και Πολυµερών Διακρατικών Συνεργασιών, 
γ) Τµήµα Γ’ Διεθνών/Διακρατικών Οργανισµών. 
 
3. Το Τµήµα Α’ Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρµόδιο για: 
α) την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα 
Έρευνας και Καινοτοµίας, καθώς και σε θέµατα που αφορούν το Διάστηµα, 
β) την αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρηµατοδότησης ή/και συγχρηµατοδότησης 
ελληνικών ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση,  
γ) την εισήγηση επί της προώθησης της συµµετοχής της χώρας σε προγράµµατα και 
δράσεις που συγχρηµατοδοτούνται από το εκάστοτε Πρόγραµµα Πλαίσιο Έρευνας 
και Καινοτοµίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα στα προγράµµατα που 
στηρίζονται στα άρθρα 179-189 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
υπό τον «ΤΙΤΛΟ: ΧΙΧ: έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και διάστηµα»,  
δ) την εισήγηση επί του διορισµού Εθνικών Εκπροσώπων σε οµάδες και επιτροπές 
στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ad hoc  συναντήσεις, καθώς και  τον 
διορισµό εκπρόσωπων στις επιτροπές, οµάδες εµπειρογνωµόνων, ενδιάµεσων φορέων 
και δοµών για την υλοποίηση µε άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κοινών 
προγραµµάτων µε ή χωρίς κοινοτική χρηµατοδότηση. Επιπρόσθετα, είναι αρµόδια 
για την εξασφάλιση της απαιτούµενης  εθνικής χρηµατοδότησης για αυτή τη 
συµµετοχή,  
ε) τον συντονισµό και τη συµµετοχή σε Κοινά Προγράµµατα, συγχρηµατοδοτούµενα 
από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους, 
στ) τη συµµετοχή στη διαµόρφωση εθνικών θέσεων στο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον τοµέα της Έρευνας, Καινοτοµίας και  Διαστήµατος, καθώς  και την 
εφαρµογή των δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών που απορρέουν από τις αποφάσεις 
του, 
ζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Β’ Διµερών και Πολυµερών Διακρατικών Συνεργασιών είναι αρµόδιο 
για: 
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α) την κατάρτιση διµερών ή πολυµερών διακρατικών συµφωνιών επιστηµονικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
αυτές, 
β) την εισήγηση µέτρων για την αξιοποίηση της συµµετοχής της χώρας σε 
διακρατικές συµφωνίες και διµερείς ή πολυµερείς συνεργασίες, 
γ) την παρακολούθηση της πραγµατοποίησης των διακρατικών συµφωνιών των 
κοινών ερευνητικών και τεχνολογικών προγραµµάτων και την ενδεχοµένη 
χρηµατοδότηση τους από ελληνικούς φορείς, 
δ) τη συγκρότηση µικτών επιτροπών για τη σύναψη πρωτοκόλλων διµερούς- 
πολυµερούς συνεργασίας µε άλλες χώρες, την προκήρυξη προγραµµάτων 
διακρατικών συνεργασιών, 
ε) την αξιολόγηση,  παρακολούθηση και διαχείριση προγραµµάτων διακρατικών 
συνεργασιών.  
στ) τη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων δικτύωσης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 
ζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
5. Το Τµήµα Γ’ Διεθνών/Διακρατικών Οργανισµών είναι αρµόδιο για: 
α) τον συντονισµό θεµάτων Διεθνών/Διακρατικών Οργανισµών αρµοδιότητας ΓΓΕΤ 
και την προώθηση της συνεργασίας των ελληνικών φορέων µε αυτούς, και ειδικότερα 
µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Πυρηνικών Ερευνών (CERN), τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισµό Διαστήµατος (ΕΟΔ), το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας 
(EMBL) και το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Μοριακής Βιολογίας (EMBC), τον οργανισµό 
Σύντηξη για Ενέργεια (F4E), τον διακυβερνητικό οργανισµό COST, τη Διεθνή 
Αστρονοµική Ένωση και την Πρωτοβουλία  ΕΥΡΗΚΑ, 
β) την εκπλήρωση των οικονοµικών, πολιτικών και διοικητικών υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη συµµετοχή της Ελλάδος στους Διεθνείς/Διακρατικούς 
Οργανισµούς αρµοδιότητας ΓΓΕΤ, 
γ) την εισήγηση του ορισµού εθνικών εκπροσώπων και εµπειρογνωµόνων στις 
επιτροπές και τα όργανα των Διεθνών/Διακρατικών Οργανισµών αρµοδιότητας ΓΓΕΤ 
και τον συντονισµό της εκπροσώπησης της χώρας σε αυτούς, 
δ) την παρακολούθηση της εκπροσώπησης της χώρας στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό 
Διαστήµατος, την εισήγηση για συµµετοχή σε προαιρετικά προγράµµατα, την 
προώθηση των απαιτούµενων ενεργειών για την εξασφάλιση της απαιτούµενης 
εθνικής χρηµατοδότησης και την προώθηση κάθε απαιτούµενης ενέργειας για την 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρηµατοδότησης των ελληνικών φορέων από τον ΕΟΔ, 
ε) την παρακολούθηση της εκπροσώπησης της χώρας και της συνεργασίας της µε τα 
όργανα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας ΕΥΡΗΚΑ και τον συντονισµό και την 
παρακολούθηση της ελληνικής συµµετοχής στα διεθνή προγράµµατα ΕΥΡΗΚΑ, 
ζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 

Άρθρο 65 
Αυτοτελές Τµήµα Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας 
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Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) έχει τις παρακάτω 
αρµοδιότητες: 
α) εισηγείται για τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση των πόρων του, 
β) καταρτίζει την ετήσια πρόταση του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 
Δ/νσεις της Υπηρεσίας και την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ και την υποβάλλει στη Γενική 
Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, µετά την έγκρισή της από τον 
Γενικό/Τοµεακό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας, 
γ) καταρτίζει προτάσεις ανακατανοµής και αύξησης των ετήσιων ορίων πιστώσεων 
του ΠΔΕ σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις της Υπηρεσίας και την ΕΥΔΕ-
ΕΤΑΚ και την υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου, µετά την έγκρισή της από τον Γενικό/Τοµεακό Γραµµατέα Έρευνας και 
Τεχνολογίας, 
δ) υποβάλλει τα αιτήµατα πληρωµών δράσεων, έργων και µελετών του ΠΔΕ σε 
συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις της Υπηρεσίας και την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, στη 
Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, 
ε) διενεργεί πληρωµές στους δικαιούχους δράσεων, έργων και µελετών του ΠΔΕ 
µέσω της Τράπεζας της Ελλάδας µετά από σχετικές εντολές πληρωµών από τις 
αρµόδιες Δ/νσεις της Υπηρεσίας και της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, 
στ) χειρίζεται έργα Τεχνικής Βοήθειας/Στήριξης ενταγµένα στο ΠΔΕ για την 
υποστήριξη της λειτουργίας της ΓΓΕΤ, 
ζ) διενεργεί ελέγχους νοµιµότητας σχετικά µε την πληρωµή των τελικών δικαιούχων 
δράσεων, έργων και µελετών του ΠΔΕ, 
η) τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας, όπως προβλέπεται από τον κώδικα βιβλίων και 
στοιχείων, στα οποία αποτυπώνει τις οικονοµικές δραστηριότητές του, 
θ) αναλαµβάνει τη φύλαξη των εγγυητικών επιστολών εκ µέρους της ΓΓΕΤ, 
ι) καταρτίζει ετήσιο Προϋπολογισµό, Απολογισµό και Ισολογισµό οι οποίοι 
εγκρίνονται από τον Γενικό/Τοµεακό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας και 
υποβάλλονται αρµοδίως, όπως νόµος ορίζει, 
ια) αποστέλλει το φυσικό του αρχείο στο Ελεγκτικό Συνέδριο ετησίως,  
ιβ) ενηµερώνει σε µηνιαία βάση τον Γενικό/Τοµεακό Γραµµατέα Έρευνας και 
Τεχνολογίας, τους Προϊστάµενους των Διευθύνσεων της ΓΓΕΤ και της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 
για τις οικονοµικές και διαχειριστικές ενέργειες στις οποίες έχει προβεί καθώς και για 
τυχόν εκκρεµότητες, 
ιγ) ενηµερώνει τον Γενικό/Τοµεακό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας, τους 
Προϊστάµενους των Διευθύνσεων της ΓΓΕΤ και της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ για τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου των ορκωτών λογιστών, 
ιδ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 
 

VII. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 
 

Άρθρο 66 
Αποστολή και διάρθρωση 
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1. Αποστολή της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης είναι ο 
σχεδιασµός της δηµόσιας πολιτικής για τη Νέα Γενιά και τη Διά Βίου Μάθηση. 
2. Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης συγκροτείται από τις 
ακόλουθες οργανικές µονάδες: 
α) Διεύθυνση Νέας Γενιάς,  
β) Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης,  
γ) Αυτοτελές Τµήµα Υποστήριξης ΣΑΕΠ και Εφαρµογής της Ευρωπαϊκής 
Νοµοθεσίας. 
3. Τα Δηµόσια Ι.Ε.Κ. συνιστούν περιφερειακές υπηρεσίες που αποτελούν 
αποκεντρωµένες υπηρεσίες της ΓΓΝΓΔΒΜ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και η αρµοδιότητα της 
οργάνωσης και λειτουργίας τους ανήκει στο Υπουργείο ή την Περιφέρεια ή το νοµικό 
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου που τα συστήνει, ενώ η αρµοδιότητα διαµόρφωσης και 
εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στη ΓΓΝΓΔΒΜ, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των ν. 3879/2010 (Α΄ 163) και ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  
 
 

Άρθρο 67 
Διεύθυνση Νέας Γενιάς 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Νέας Γενιάς είναι η προώθηση 
πρωτοβουλιών και δράσεων, καθώς και η κατάρτιση και υλοποίηση προγραµµάτων 
που αφορούν στη νεολαία. 
2. Η Διεύθυνση Νέας Γενιάς συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες: 
α) Τµήµα Α’ Αναπτυξιακών Δράσεων, 
β) Τµήµα Β’ Παρακολούθησης Περιφερειακών Δράσεων, 
γ) Τµήµα Γ’ Πολιτισµού και Κοινωνικής Συµµετοχής, 
δ) Τµήµα Δ’ Εθελοντισµού και Δοµών Νεολαίας, 
ε) Τµήµα Ε’ Κοινωνικής Πολιτικής και Μέριµνας για τη Νεολαία, 
στ) Τµήµα Στ’ Υλοποίησης Διεθνών Προγραµµάτων, Συνεργασιών και 
Εκπροσώπησης για τη Νεολαία, 
ζ) Τµήµα Ζ’ Συντονισµού και Αξιολόγησης Δράσεων και Πολιτικών για τη Νεολαία. 
 
3. Το Τµήµα Α’ Αναπτυξιακών Δράσεων είναι αρµόδιο για: 
α) την ενηµέρωση, εκπαίδευση και συµµετοχή των νέων στην παραγωγική και 
αναπτυξιακή διαδικασία του τόπου, καθώς και για θέµατα που αφορούν στην 
πολιτική στήριξης παραγωγικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων της νεολαίας,  
β) τον σχεδιασµό προγραµµάτων και την ανάπτυξη συνεργασιών µε δηµόσιους, 
ιδιωτικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση για την προώθηση της απασχόλησης 
των νέων και την ενθάρρυνση της καινοτοµίας,  
γ) την πληροφόρηση και στήριξη των νέων στις νέες τεχνολογίες, εφαρµογές, 
ευρεσιτεχνίες και καινοτοµίες,  
δ) τον σχεδιασµό και την προώθηση προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης 
των νέων και υποστηρικτικών δράσεων, που αφορούν στους τοµείς της παραγωγικής 
διαδικασίας του τόπου, 
ε) τη διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών δράσεων προσαρµοσµένων στις 
ανάγκες των νέων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, µε σκοπό την ενίσχυση και 
προώθηση της απασχόλησης των νέων, 
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στ) τη σύσταση και επικαιροποίηση αρχείου µε πληροφοριακό υλικό για ενηµέρωση 
των νέων σε θέµατα ανάπτυξης, κινήτρων, θεσµών, µέτρων κ.λ.π., µε σκοπό την 
προώθηση της απασχόλησης των νέων, 
ζ) την έρευνα και µελέτη για θέµατα απασχόλησης και καινοτοµίας, σε συνεργασία 
µε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Ερευνητικά Κέντρα και άλλους σχετικούς 
φορείς, 
η) τον σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων και δράσεων για την ανάδειξη 
των προοπτικών και την προώθηση της απασχόλησης στον Πρωτογενή Τοµέα 
παραγωγής (π.χ. πρόγραµµα «Τριπτόλεµος»), 
θ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Β’ Περιφερειακών Δράσεων, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι αρµόδιο 
για:  
α) την ανάδειξη, υποστήριξη και παρακολούθηση προγραµµάτων και δράσεων που 
σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου 
Μάθησης στη Βόρεια Ελλάδα, σε συνεργασία µε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού,  
β) τη λειτουργία των γραφείων ενηµέρωσης της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς 
και Διά Βίου Μάθησης στη Βόρεια Ελλάδα,   
γ) τη δηµιουργία δικτύων επικοινωνίας µε όλους τους τοπικούς φορείς και 
οργανώσεις που αναπτύσσουν δράσεις για τη νεολαία (Δήµους, Πανεπιστήµια, 
Ερευνητικά Ιδρύµατα, Εκπαιδευτική Κοινότητα, κ.λ.π.), 
δ) τη συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς 
και Διά Βίου Μάθησης και τη διαρκή ενηµέρωσή των υπηρεσιών αυτών για όλα τα 
θέµατα που αφορούν τη νέα γενιά της Βορείου Ελλάδας και τις δράσεις που 
αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο, 
ε) την υλοποίηση και υποστήριξη του προγράµµατος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» της 
Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης στη Θεσσαλονίκη, 
ζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
5. Το Τµήµα Γ’ Πολιτισµού και Κοινωνικής Συµµετοχής είναι αρµόδιο για: 
α) την υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για τους νέους σε θέµατα πολιτισµού, 
β) την προώθηση και ανάδειξη της καλλιτεχνικής, αισθητικής και πολιτιστικής 
έκφρασης των νέων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,   
γ) την εφαρµογή της εθνικής πολιτικής για την ανάδειξη και προστασία των 
πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων νεανικών πολιτιστικών και καλλιτεχνικών 
έργων που παράγονται σε εθνικό επίπεδο,  
δ) τον σχεδιασµό και την οργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, προγραµµάτων και 
εκδηλώσεων για τη νεολαία,  
ε) την υποστήριξη της νεανικής καλλιτεχνικής δηµιουργίας και τη σύνδεσή της µε την 
κοινωνία και τους θεσµούς,  
στ) τον σχεδιασµό και την υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης των 
νέων δηµιουργών µε στόχο την ατοµική και επαγγελµατική τους ανάπτυξη,  
ζ) τη διευκόλυνση της κινητικότητας των νέων δηµιουργών και τη δικτύωσή τους σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο,  
η) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για στήριξη της νεανικής καλλιτεχνικής 
δηµιουργίας και καινοτοµίας, µέσα από τη συµµετοχή σε  οργανισµούς και δίκτυα, 
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όπως η συµµετοχή στον διεθνή οργανισµό BJCEM-Biennale des jeunes créateurs de 
l’Europe et de la Méditerranée, και την εκπροσώπηση στα σχετικά καταστατικά 
όργανα, 
θ) την υλοποίηση των ευρωπαϊκών και διεθνών προγραµµάτων, το αντικείµενο των 
οποίων εµπίπτει στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος και αφορούν σε 
θέµατα όπως η διασύνδεση του Πολιτισµού και της Τέχνης µε το Περιβάλλον και την 
Οικολογία, η βελτίωση, αναβάθµιση και ανάδειξη των σχέσεων των νέων µε τους 
εκπαιδευτικούς φορείς, 
ι) την έρευνα, µελέτη και διατύπωση προτάσεων, που αφορούν θέµατα σε πολιτισµού 
για τους νέους,  
ια) την εκπαιδευτική µέριµνα και την κοινωνικοοικονοµική στήριξη νέων 
σπουδαστών και νέων µεταναστών και τη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την κοινωνία 
και την παραγωγή,  
ιβ) τη δηµιουργία προϋποθέσεων και την παροχή κινήτρων µε σκοπό τη συνεχή 
διεύρυνση της κοινωνικής συµµετοχής των νέων,  
ιγ) την ευθύνη για τη συγκρότηση, διατήρηση και διεύρυνση του Ιστορικού Αρχείου 
της Ελληνικής Νεολαίας, 
ιδ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
6. Το Τµήµα Δ’ Εθελοντισµού και Δοµών Νεολαίας είναι αρµόδιο για:  
α) τη στήριξη και την προώθηση του εθελοντισµού και της εθελοντικής δράσης των 
νέων σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο,   
β) τον σχεδιασµό, την υλοποίηση και υποστήριξη προγραµµάτων και δράσεων : αα) 
εθελοντικών πρωτοβουλιών, οργανώσεων νέων και φορέων αρµόδιων για τη νεολαία, 
ββ) δηµιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου και προώθησης του αθλητισµού 
και βελτίωσης της υγείας των νέων και γγ)  προώθησης και προαγωγής της 
περιβαλλοντικής και οικολογικής παιδείας των νέων, 
γ) τη διοργάνωση θεµατικών σεµιναρίων εκπαιδευτών και νέων εθελοντών, 
δ) τη σύνταξη εισηγήσεων για τη δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για την αναγνώριση 
και προστασία του εθελοντή,  
ε) την ανάπτυξη και υποστήριξη, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές 
επίπεδο: αα) των δοµών νεανικής συµµετοχής, ββ) των θεµατικών δικτύων, γγ) των 
οργανώσεων νέων, δδ) των συλλογικών οργάνων αντιπροσώπευσης των νέων, εε) της 
συµµετοχής των νέων σε οργανώσεις και δίκτυα για τη νεολαία,  
στ) την κατάρτιση και τήρηση µητρώου οργανώσεων και δοµών νεολαίας,  
ζ) την έρευνα, µελέτη και διατύπωση προτάσεων που αφορούν θέµατα εθελοντισµού 
και δοµών νεολαίας, 
η) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
7. Το Τµήµα Ε’ Κοινωνικής Πολιτικής και Μέριµνας για τη Νεολαία είναι αρµόδιο 
για: 
α) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, τον σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων 
και δράσεων που στοχεύουν: αα) στην πρόληψη και αντιµετώπιση του φαινοµένου 
του κοινωνικού αποκλεισµού των νέων και στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξής 
τους, ββ) στην ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και  βελτίωση της υγείας των νέων, γγ) 
στην αντιµετώπιση φαινοµένων αντικοινωνικής συµπεριφοράς, ρατσισµού, µίσους, 
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εκφοβισµού, ξενοφοβίας των νέων, δδ) τις ανάγκες στέγασης των νέων και τις 
παροχές για τη διευκόλυνση των νέων σπουδαζόντων ,  
β) την στήριξη ευπαθών οµάδων της νεολαίας, µέσω της υλοποίησης σχετικών 
πρωτοβουλιών, δράσεων και προγραµµάτων, όπως το πρόγραµµα «Νοµική βοήθεια 
για νέους», µε σκοπό τη διασφάλιση του δικαιώµατος υπεράσπισης των νέων ή 
προσφυγής τους στη Δικαιοσύνη,  
γ) τη µέριµνα και τη στήριξη νέων προσφύγων και µεταναστών, µέσω της 
υλοποίησης ειδικών προγραµµάτων εκπαίδευσης, επιµόρφωσης και δηµιουργικής 
αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου,  
δ) την έρευνα, τη µελέτη και τη  διατύπωση προτάσεων που αφορούν σε θέµατα 
κοινωνικής πολιτικής  και µέριµνας για τους νέους, 
ε) τη λήψη των απαραίτητων µέτρων για τη διευκόλυνση των εργαζόµενων µαθητών, 
σπουδαστών, φοιτητών.  
ζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
8. Το Τµήµα Στ’ Υλοποίησης Διεθνών Προγραµµάτων, Συνεργασιών και 
Εκπροσώπησης για τη Νεολαία είναι αρµόδιο για:  
α) την παρακολούθηση, τη συµµετοχή στην ανάπτυξη και την εφαρµογή πολιτικών 
για τη  νεολαία σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο,  
β) την εκπροσώπηση για θέµατα νεολαίας σε Όργανα και Επιτροπές των Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οργανισµών (ΕΕ, Συµβούλιο της Ευρώπης, ΟΗΕ, ΟΥΝΕΣΚΟ, κ.λ.π.),  
γ) την ανάπτυξη συνεργασιών µε οµόλογους φορείς σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές 
επίπεδο, µε σκοπό τον συντονισµό, την προετοιµασία, παρακολούθηση και 
υλοποίηση των πρωτοκόλλων συνεργασίας ή των διµερών συµφωνιών σε θέµατα 
νεολαίας,  
δ) την ενεργοποίηση των διακρατικών µορφωτικών συµφωνιών σε θέµατα νεολαίας,  
ε) την προβολή της εθνικής πολιτικής σε θέµατα νεολαίας στο εξωτερικό,  
στ) την προώθηση των περιφερειακών και πολυµερών συνεργασιών και τη 
διαµόρφωση διακρατικών συνεργασιών σε θέµατα νεολαίας,  
ζ) την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών µε Διεθνείς Οργανισµούς σε θέµατα 
νεολαίας, 
η) τη συµµετοχή, σε διεθνές επίπεδο, σε Συνέδρια, Συναντήσεις, Σεµινάρια και 
Οµάδες Εργασίας και τη διοργάνωση, σε εθνικό επίπεδο, αντίστοιχων συναντήσεων, 
εκδηλώσεων και οµάδων,  
θ) τη συνεργασία µε δοµές Οργανώσεων Νέων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο,  
ι) τη συγκέντρωση και την επεξεργασία στοιχείων που προκύπτουν από τη συµµετοχή 
σε διεθνείς συναντήσεις και από τη συνεργασία µε διεθνείς Οργανισµούς και τη 
διάχυση της σχετικής πληροφόρησης στις αρµόδιες υπηρεσίες,  
ια) την ενηµέρωση των αρµοδίων υπηρεσιών για τις δυνατότητες, ευκαιρίες και 
Προγράµµατα που διαµορφώνονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,  
ιβ) την κατάρτιση και την υποβολή προτάσεων και σχεδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και σε άλλους Διεθνείς Οργανισµούς και την παρακολούθηση και υλοποίηση των 
σχετικών Προγραµµάτων συνεργασίας,  
ιγ) τη σύνταξη και την υποβολή των περιοδικών και εθνικών εκθέσεων και 
ερωτηµατολογίων για θέµατα νεολαίας, τα οποία προκύπτουν από τη συµµετοχή της 
χώρας µας στους Διεθνείς Οργανισµούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  
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ιδ) την έκδοση σχεδίων αποφάσεων µετακίνησης για συµµετοχή σε συναντήσεις και 
επιτροπές στο εξωτερικό, 
ιε) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
9. Το Τµήµα Ζ’ Συντονισµού και Αξιολόγησης Δράσεων και Πολιτικών για τη 
Νεολαία είναι αρµόδιο για: 
α) την εποπτεία, τον συντονισµό του έργου και την υποστήριξη των διυπουργικών 
οργάνων εµπειρογνωµόνων, που συστήνονται µε τη συµµετοχή κάθε συναρµόδιου 
Υπουργείου για θέµατα νεολαίας,  
β) τη σύσταση, την εποπτεία και την υποστήριξη γνωµοδοτικών ερευνητικών 
επιτροπών για θέµατα νεολαίας,  
γ) τη συλλογή προτάσεων των Υπουργείων και την κατάρτιση ετήσιου προγράµµατος 
πολιτικής και δράσεων στον τοµέα της νεολαίας,  
δ) τη σύγκληση των οργάνων που συµµετέχουν στο πλαίσιο της διυπουργικής 
συνεργασίας,  
ε) τη γραµµατειακή και τεχνική υποστήριξη των συναντήσεων των συναρµόδιων 
υπουργείων για θέµατα νεολαίας,  
στ) την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων των άλλων υπουργείων επί 
θεµάτων νεολαίας και τον καθορισµό της εθνικής στρατηγικής για άσκηση πολιτικής 
σε θέµατα νεολαίας, 
ζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 

Άρθρο 68 
Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης είναι η γενική εποπτεία 
και διαχείριση του συστήµατος της τυπικής και µη τυπικής γενικής εκπαίδευσης 
ενηλίκων, η εποπτεία και διαχείριση της αρχικής και συνεχιζόµενης επαγγελµατικής 
κατάρτισης και εκπαίδευσης, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται η αδειοδότηση και ο 
έλεγχος των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) και των 
Κολλεγίων.  
 
2. Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές 
µονάδες: 
α) Τµήµα Α’ Σπουδών Προγραµµάτων και Οργάνωσης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, 
β) Τµήµα Β’ Σπουδών  Προγραµµάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 
γ) Τµήµα Γ’ Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Διά Βίου Μάθησης, 
δ) Τµήµα Δ’ Εποπτείας και Αδειοδότησης Φορέων  Διά Βίου Μάθησης, 
ε) Τµήµα Ε’ Κολλεγίων, 
στ) Τµήµα Στ’ Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Καταστήµατα Κράτησης, 
ζ) Τµήµα Ζ’ Ελληνοµάθειας και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων.  
 
3. Το Τµήµα Α’ Σπουδών, Προγραµµάτων και Οργάνωσης Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης είναι αρµόδιο για:  
α) τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν: αα) στην οργάνωση, τη λειτουργία και 
εποπτεία των δοµών επαγγελµατικής κατάρτισης, όπως είναι τα Δηµόσια Ινστιτούτα 
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Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και οι Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
(ΣΕΚ), ββ) στο περιεχόµενο και τις µεθόδους της Επαγγελµατικής Κατάρτισης των 
ΣΕΚ, των ΙΕΚ και των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, γγ) στον καθορισµό των 
εκπαιδευτικών προδιαγραφών των προγραµµάτων των ΙΕΚ αρµοδιότητας άλλων 
Υπουργείων ή ν.π.δ.δ., δδ) στις ειδικότητες και τα προγράµµατα των µαθηµάτων 
κατάρτισης (ωρολόγια και αναλυτικά) και των εργαστηριακών ασκήσεων, εε) στο 
εκπαιδευτικό υλικό, στστ) στη µορφή, τη διάρκεια και τους όρους πρακτικής 
άσκησης, ζζ) στην έναρξη και τη λήξη των εκπαιδευτικών εξαµήνων, ηη) στη 
διάρκεια των προγραµµάτων σπουδών των εκπαιδευτικών δοµών των προηγούµενων 
περιπτώσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των ΣΕΚ και ΙΕΚ αρµοδιότητας άλλων 
Υπουργείων ή νπδδ, θθ) στην αξιολόγηση της παρεχόµενης µη τυπικής 
επαγγελµατικής κατάρτισης από τα ΙΕΚ και τις ΣΕΚ.  
β) τη διαχείριση του Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α) και ειδικότερα τη 
διαχείριση των συστηµάτων αρχικής και συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης 
και τη σύνδεση των συστηµάτων αυτών µε τα υπόλοιπα συστήµατα του 
Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α., 
γ) τη διαχείριση και εποπτεία του συστήµατος της Αρχικής Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης (ΑΕΚ), 
δ) την οριοθέτηση της αρχικής και της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και 
της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και την εναρµόνιση και σύνδεσή τους, 
ε) τη σύνταξη σχεδίων αποφάσεων που αφορούν στον καθορισµό συστηµάτων 
κινήτρων για τη συµµετοχή εργαζοµένων του ιδιωτικού τοµέα στη συνεχιζόµενη 
κατάρτιση και την εποπτεία εφαρµογής του, 
στ) την κατάρτιση εισηγήσεων σχετικά µε τον σχεδιασµό δράσεων για τη συµµετοχή 
ευάλωτων κοινωνικά οµάδων σε προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, 
ζ) τη διερεύνηση των αναγκών κατάρτισης σε σχέση µε τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, 
η) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
4. Το Τµήµα Β’ Σπουδών Προγραµµάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
είναι αρµόδιο για: 
α) τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στα θέµατα σπουδών και οργάνωσης των δοµών 
της εκπαίδευσης ανηλίκων και ιδίως: αα) στη διαµόρφωση, και την εποπτεία 
εφαρµογής του εκπαιδευτικού πλαισίου Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στις δοµές 
της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, δηµοσίων ή ιδιωτικών, που δεν ανήκουν στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, όπως είναι τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και τα 
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, ββ) στην οργάνωση, τη λειτουργία και την εποπτεία των 
Σχολών Γονέων, γγ) στη διαµόρφωση και την εποπτεία εφαρµογής του Οδηγού 
Σχεδιασµού Προγραµµάτων Δια Βίου Μάθησης των Δήµων, δδ) στην υποστήριξη 
των Δήµων για την αποτελεσµατική εφαρµογή των προτύπων και µέσων προώθησης 
Δια Βίου Μάθησης (ΔΒΜ), εε) στην προσαρµογή των οργανωτικών δοµών των 
Δήµων στην άσκηση αρµοδιοτήτων ΔΒΜ µε τη δηµιουργία Κέντρων Διά Βίου 
Μάθησης, στστ) στις προγραµµατικές συµβάσεις µε τους Δήµους για την ανάθεση 
της λειτουργίας και της διαχείρισης των τοπικών δοµών και των προγραµµάτων 
γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ζζ) στο ρόλο και τη συµµετοχή των Σχολικών 
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Συµβουλίων, των Σχολικών Επιτροπών και των Συλλόγων Γονέων στις διαδικασίες 
εκπόνησης των Τοπικών Προγραµµάτων υποστήριξης της εκπαίδευσης και ΔΒΜ, και 
στη λειτουργία και την οργάνωση των Σχολών Γονέων, ηη) στην αξιολόγηση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών στη γενική τυπική, µη τυπική και άτυπη εκπαίδευση 
ενηλίκων, 
β) τη σύνταξη εισηγήσεων για τον σχεδιασµό και τη διαχείριση προγραµµάτων ΔΒΜ, 
που αφορούν στον πληθυσµό της χώρας, καθώς και τη διαχείριση δράσεων που 
στοχεύουν  στη συµµετοχή ευάλωτων κοινωνικών οµάδων σε προγράµµατα γενικής 
εκπαίδευσης ενηλίκων, 
γ) την εποπτεία του Συστήµατος Μη Τυπικής Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 
δ) την εκπαίδευση των µελών εθελοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας στο 
πλαίσιο του εθνικού προγράµµατος διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων, 
ε) τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών αναγκών των ενηλίκων σε 
σχέση µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, 
ζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
5. Το Τµήµα Γ’ Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Διά Βίου Μάθησης είναι 
αρµόδιο για: 
α) τη στελέχωση των ΣΔΕ, των ΔΙΕΚ και των ΚΔΒΜ και την υπηρεσιακή κατάσταση 
του εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των µονάδων της Δια Βίου Μάθησης, 
β) τη ρύθµιση κάθε θέµατος που αφορά στην εκπαίδευση και επιµόρφωση των 
εκπαιδευτών ενηλίκων και στελεχών των δοµών Δια Βίου Μάθησης, 
γ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
6. Το Τµήµα Δ’ Εποπτείας και Αδειοδότησης Φορέων Διά Βίου Μάθησης είναι 
αρµόδιο για: 
α) τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν: αα) στην οργάνωση, τον έλεγχο και τον 
συντονισµό των φορέων του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης, ββ) στις άδειες 
ίδρυσης και λειτουργίας των φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου µάθησης, γγ) στην 
εποπτεία της λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου 
µάθησης και µη τυπικής εκπαίδευσης, δδ) στη συγκρότηση επιτροπών ελέγχου των 
ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., Σ.Ε.Κ. και Κ.Δ.Β.Μ, εε) στη σύσταση των συλλογικών οργάνων διά 
βίου µάθησης και ειδικότερα του Συµβουλίου Δια Βίου Μάθησης και σύνδεσης µε 
την απασχόληση, της Διαρκούς Διάσκεψης Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του Εθνικού Προγράµµατος Δια Βίου Μάθησης, 
β) για τον συντονισµό της ανά τριετία εξωτερικής αξιολόγησης του Εθνικού Δικτύου 
Δια Βίου Μάθησης, µε τη συµµετοχή και εµπειρογνωµόνων ευρωπαϊκών ή διεθνών 
οργανισµών, 
γ) την σύνταξη σχεδίων προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ φορέων του δικτύου για 
την εκχώρηση αρµοδιοτήτων του Υπουργείου ή και φορέων διοίκησης του Δικτύου 
Δια Βίου Μάθησης, 
δ) την τήρηση και διαχείριση του Μητρώου φορέων Διά Βίου µάθησης και την 
παροχή σχετικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, 
ε) τον καθορισµό των δικαιολογητικών: αα) για τη χορήγηση, τροποποίηση και την 
επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτ. 15, της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ, του πρώτου 
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άρθρου, του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως ισχύει, και ββ) για τη µεταβίβαση άδειας 
Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.),  σύµφωνα µε τη 
διάταξη της περίπτ. 6, της υποπαρ. Θ5, της παρ. Θ, του πρώτου άρθρου, του ν. 
4093/2012, , όπως ισχύει, 
στ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
7. Το Τµήµα Ε’ Κολλεγίων ασκεί εποπτεία επί των Κολλεγίων, τα οποία παρέχουν 
υπηρεσίες µη τυπικής µεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και ειδικότερα 
είναι αρµόδιο για: 
α) τη σύνταξη σχεδίων πράξεων, αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν στην 
ίδρυση, παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας  των Κολλεγίων, 
β) στην εξέταση αιτήσεων που αφορούν: αα) στην έκδοση άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας Κολλεγίου, ββ) την τροποποίηση, επικαιροποίηση, µεταβίβαση και 
ανάκληση  αδειών των αδειοδοτηµένων κολλεγίων,  
γ) τη συγκρότηση επιτροπών ελέγχου για τη λειτουργία των Κολλεγίων,  
δ) την εισήγηση για την επιβολή ποινών για παραβάσεις λειτουργίας των Κολλεγίων, 
ε) την τήρηση Μητρώου Κολλεγίων και Μητρώου Διδασκόντων,  
στ) τη σύνταξη σχεδίου Υπουργικής Απόφασης καθορισµού δικαιολογητικών αα) για 
τη χορήγηση, τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας Κολλεγίου, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της περ. 15, της υποπαραγράφου Θ3, της παραγράφου Θ, του πρώτου 
άρθρου, του ν. 4093/2012, όπως ισχύει,  ββ) για τη µεταβίβαση άδειας Κολλεγίου, 
σύµφωνα µε τη διάταξη της περ. 6 της υποπαραγράφου Θ5 της παραγράφου Θ του 
πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει, 
ζ) τη διαµόρφωση ολοκληρωµένου συστήµατος παρακολούθησης της λειτουργίας 
των Κολλεγίων και την τήρηση ηλεκτρονικού συστήµατος παρακολούθησης, 
η) την εισήγηση στον Υπουργό για την  ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
κολλεγίων, 
θ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
8. Το Τµήµα Στ’ Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Καταστήµατα Κράτησης είναι 
αρµόδιο για: 
α) την εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στα Καταστήµατα Κράτησης, όπως 
αυτή εξειδικεύεται στο πλαίσιο της συνεργασίας αα) της αρµόδιας υπηρεσίας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ββ) του 
Συµβούλου – Συντονιστή Εκπαίδευσης κάθε Καταστήµατος Κράτησης όπου 
λειτουργούν δοµές εκπαίδευσης και γγ) της Διυπουργικής Συντονιστικής Επιτροπής, 
η οποία συστήνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευµάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, η οποία 
ορίζει και τις αρµοδιότητές της, καθώς και τις αρµοδιότητες του Συµβούλου - 
Συντονιστή, 
β) τα θέµατα Σπουδών και Οργάνωσης της Εκπαίδευσης των κρατουµένων για όλες 
τις βαθµίδες και τύπους εκπαίδευσης (απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και 
αντίστοιχου τίτλου ή πιστοποιητικού παρακολούθησης της πρωτοβάθµιας και της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, 
της τυπικής και της µη τυπικής εκπαίδευσης) και ιδίως για την οργάνωση, λειτουργία 
και εποπτεία: αα) των προπαρασκευαστικών τάξεων ενηλίκων µε στόχο την 



	

125	
	

απόκτηση απολυτηρίου του δηµοτικού σε Καταστήµατα Κράτησης ενηλίκων, ββ) 
των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν σε 
Καταστήµατα Κράτησης, γγ) των προγραµµάτων σπουδών των ΣΔΕ, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ και 
ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης που λειτουργούν σε 
Καταστήµατα Κράτησης, δδ) των εκπαιδευτικών προγραµµάτων γενικής εκπαίδευσης 
ενηλίκων, δηµιουργικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και αθλητικών 
δραστηριοτήτων που διοργανώνονται σε δοµές εκπαίδευσης των Καταστηµάτων 
Κράτησης, εε) των µαθηµάτων ελληνοµάθειας για αλλοδαπούς και της διαδικασίας 
εξετάσεων (πιστοποίηση) Ελληνοµάθειας,  
γ) την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και, όπου 
δεν λειτουργούν δοµές, µε τη συνδροµή άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου ή µε τη 
δηµιουργία Τµηµάτων Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης (ΤΑΕ),  
δ) την οργάνωση και λειτουργία δανειστικών βιβλιοθηκών στις δοµές εκπαίδευσης 
των Καταστηµάτων Κράτησης και τη σύνδεση των εν λόγω βιβλιοθηκών µε τις 
υφιστάµενες δανειστικές βιβλιοθήκες των Καταστηµάτων Κράτησης,  
ε) τον συντονισµό και τη ρύθµιση επιµέρους θεµάτων που ανακύπτουν κατά τη 
φοίτηση των κρατουµένων σε σχολές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 
στ) το περιεχόµενο και τις µεθόδους εκπαίδευσης και κατάρτισης,  
ζ) την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών σε ζητήµατα που 
αφορούν: αα) στις ιδιαιτερότητες λειτουργίας των δοµών εκπαίδευσης στα 
Καταστήµατα Κράτησης, ββ) στον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αναγκών των 
κρατουµένων, γγ) στην υιοθέτηση των κατάλληλων και εξατοµικευµένων διδακτικών 
µεθόδων και δδ) στα σε µαθησιακά και άλλου είδους προβλήµατα.  
η) τη συνεργασία µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωµάτων για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης των 
Υπαλλήλων των Καταστηµάτων Κράτησης στα θέµατα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης των κρατουµένων,  
ι) τη συνεργασία µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τους αρµόδιους φορείς σε εθνικό 
επίπεδο, καθώς και τους αντίστοιχους οργανισµούς σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο,  
ια) την εκπόνηση µελετών για τη διερεύνηση των αναγκών εκπαίδευσης και 
κατάρτισης σε Καταστήµατα Κράτησης, σε συνεργασία µε το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, τη σύνδεση της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης µε τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, τη µεθοδολογία 
και τις καλές πρακτικές από τη διεθνή εµπειρία,  
ιβ) τη µέριµνα για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση των κρατουµένων,  
ιγ) τη σύνδεση της παρεχόµενης εκπαίδευσης και κατάρτισης µε τις υπάρχουσες 
δοµές εκπαίδευσης και κατάρτισης εκτός καταστηµάτων κράτησης και τη διασφάλιση 
της συνέχισης των σπουδών µετά την αποφυλάκιση, σε συνεργασία µε το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και το Ν.Π.Ι.Δ. 
ΕΠΑΝΟΔΟΣ., 
ιδ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
9. Το Τµήµα Ζ’ Ελληνοµάθειας και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων είναι αρµόδιο για: 



	

126	
	

α) τη µελέτη, τον σχεδιασµό και την εφαρµογή της πολιτικής που αφορά στην 
εκπαίδευση ενηλίκων πολιτών τρίτων χωρών και ιδίως σε θέµατα της ελληνικής 
γλώσσας, ιστορίας και ελληνικού πολιτισµού, σε συνεργασία µε το Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής,  
β) τη µελέτη και τον σχεδιασµό των τµηµάτων εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας, 
ιστορίας και ελληνικού πολιτισµού για ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών και την 
οργάνωση των Τµηµάτων αυτών µέσω των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης,  
γ) την επιµόρφωση των εκπαιδευτών ενηλίκων που διδάσκουν στα τµήµατα 
ελληνοµάθειας, 
δ) τον σχεδιασµό, την εποπτεία και την υλοποίηση εθνικών προγραµµάτων ή άλλων 
προγραµµάτων σχετικών µε την εκµάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας ή 
προγραµµάτων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού σε πολίτες τρίτων χωρών, σε 
συνεργασία µε συναρµόδια υπουργεία, υπηρεσίες και φορείς, 
ε) τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των ενήλικων πολιτών τρίτων χωρών, 
σε συνεργασία µε συναρµόδια υπουργεία, υπηρεσίες και φορείς, 
στ) τη συνεργασία µε το Τµήµα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε καταστήµατα 
κράτησης, σχετικά µε την υλοποίηση των µαθηµάτων της ελληνικής γλώσσας, 
ιστορίας και ελληνικού πολιτισµού και τη διενέργεια εξετάσεων ελληνοµάθειας για 
αλλοδαπούς κρατούµενους σε καταστήµατα κράτησης,   
ζ) την οργάνωση και υλοποίηση των εξετάσεων πιστοποίησης της γνώσης της 
ελληνικής γλώσσας (επιπέδου Α2), ιστορίας και ελληνικού πολιτισµού που 
απευθύνονται σε πολίτες τρίτων χωρών, µε σκοπό την υπαγωγή τους στο καθεστώς 
του «επί µακρόν διαµένοντος», βάσει των διατάξεων των άρθρων 107 του ν. 
4251/2014 (Α’ 80) και 9 του ν. 4264/2014 (Α’ 118), 
η) την οργάνωση και υλοποίηση εξετάσεων ελληνοµάθειας (επιπέδου Α2 και άνω) 
για πολίτες τρίτων χωρών µε σκοπό την επάρκεια της ελληνικής γλώσσας για 
επαγγελµατικούς σκοπούς, 
θ)  τον σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων εκµάθησης της ελληνικής 
γλώσσας, ιστορίας και ελληνικού πολιτισµού µε σκοπό την κτήση της ελληνικής 
ιθαγένειας, σε συνεργασία µε το  Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
ι) τη σύνταξη εισηγήσεων αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στην υλοποίηση των 
προγραµµάτων εκπαίδευσης µεταναστών, 
ια) τον σχεδιασµό και την επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού των µαθηµάτων 
ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και ελληνικού πολιτισµού που υλοποιούνται στα 
Κέντρα Ένταξης Μεταναστών και άλλες συναφείς δοµές, σε συνεργασία µε το 
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
ιβ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 
 
 

Άρθρο 69 
Αυτοτελές Τµήµα Υποστήριξης ΣΑΕΠ και Εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας 

Το Αυτοτελές Τµήµα υποστήριξης του ΣΑΕΠ και εφαρµογής της ευρωπαϊκής 
νοµοθεσίας υπάγεται στον Γενικό/Τοµεακό Γραµµατέα Νέας Γενιάς και Διά Βίου 
Μάθησης και είναι αρµόδιο για: 
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α) τη διοικητική υποστήριξη του έργου του ΣΑΕΠ και ιδίως τη σύνταξη αποφάσεων, 
πράξεων, εγκυκλίων, οδηγιών που αφορούν στις διαδικασίες αναγνώρισης των 
επαγγελµατικών προσόντων, 

β) τη διοικητική υποστήριξη κάθε διαδικασίας που προβλέπεται από την κείµενη 
νοµοθεσία και αποσκοπεί στην έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελµατικής ταυτότητας,  

γ) τη συνεργασία µε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισµούς για την εφαρµογή 
πολιτικών νέας γενιάς και διά βίου µάθησης και την υλοποίηση προγραµµάτων µη-
τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για νέους και ενήλικες, 

δ) την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος για την Ανανεωµένη Ατζέντα για 
την εκπαίδευση ενηλίκων, 

ε) την εφαρµογή του Ευρωπαϊκού δικαίου στους τοµείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων και διά βίου µάθησης, 

στ) τη διοργάνωση ηµερίδων, συνεδρίων και άλλων διεθνών συναντήσεων σχετικά µε 
θέµατα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµµετοχή της χώρας µας σε Διεθνείς 
Οργανισµούς, 

ζ) τη σύνταξη εθνικών εκθέσεων και ερωτηµατολογίων για θέµατα που προκύπτουν 
από τις νοµικές δεσµεύσεις της χώρας µας στους Διεθνείς Οργανισµούς, 

η) την υποβολή περιοδικών εκθέσεων, τις οποίες ελέγχει και προωθεί και φέρει την 
ευθύνη για τις διαδικασίες, προκειµένου για τη σύνταξη της ετήσιας διαβεβαίωσης 
προς την ΕΕ επί της υλοποίησης των προγραµµάτων, 

θ) τη διοργάνωση του Εθνικού Διαγωνισµού για Νέους Επιστήµονες, στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την Άνοιξη της Ευρώπης, σε εθνικό επίπεδο, 
 
ι) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος. 

 
 
 

ΜΕΡΟΣ Β’  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

 
 

Άρθρο 70 
Ο συνολικός αριθµός των θέσεων του προσωπικού των Γενικών Γραµµατειών του 
Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων ανέρχεται σε χίλιες εξακόσιες 
δεκατέσσερις (1.614) θέσεις, εκ των οποίων χίλιες πεντακόσιες ενενήντα πέντε 
(1.595) οργανικές και δεκαεννέα (19) προσωποπαγείς.  
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Άρθρο 71 

Κατανοµή οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο 

1. Οι οργανικές θέσεις του µόνιµου προσωπικού των Γενικών Γραµµατειών του 
Υπουργείου κατά κατηγορία και κλάδο κατανέµονται ως εξής:  
α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ):  
αα) Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονοµικός - Θέσεις επτακόσιες εξήντα έξι (766), 
ββ) Κλάδος ΠΕ Μηχανικών - Θέσεις σαράντα επτά (47), 
γγ) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής - Θέσεις εκατό µία (101),  
δδ) Κλάδος ΠΕ Στατιστικολόγων - Θέσεις έξι (6),  
εε) Κλάδος ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων - Θέσεις δύο (2),  
στστ) Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών-Διερµηνέων - Θέσεις τριάντα µία (31), 
ζζ) Κλάδος ΠΕ Θετικών Επιστηµών - Θέσεις επτά (7),  
ηη) Κλάδος ΠΕ Τεχνικών - Θέσεις µία (1),  
θθ) Κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονόµων - Θέσεις µία (1) 
ιι) Κλάδος ΠΕ Ειδικού Προσωπικού - Θέσεις είκοσι τρείς (23),  
β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): 
αα) Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός - Θέσεις ενενήντα (90),  
ββ) Κλάδος ΤΕ Μηχανικών - Θέσεις είκοσι (20),  
γγ) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής - Θέσεις εβδοµήντα έξι (76), 
δδ) Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων - Θέσεις οκτώ (8), 
εε) Κλάδος ΤΕ Εργοδηγών - Θέσεις µία (1), 
στστ) Κλάδος ΤΕ Γραφικών Τεχνών - Θέσεις τρεις (3), 
γ) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):  
αα) Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων - Θέσεις εκατόν εξήντα δύο (162), 
ββ) Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών - Θέσεις τέσσερις (4),  
γγ) Κλάδος ΔΕ Οδηγών - Θέσεις δώδεκα (12), 
δδ) Κλάδος ΔΕ2 Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών - Θέσεις µία (1), 
εε) Κλάδος ΔΕ3 Πτυχιούχων Κατωτέρων Τεχνικών Σχολών – Εµπειρικοί - Θέσεις 
τρεις (3), 
στστ) Κλάδος ΔΕ5 Βοηθών Προγραµµατιστών Χειριστών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών - Θέσεις τρεις (3), 
ζζ) Κλάδος ΔΕ 6 Χειριστών Διατρητικών Μηχανών - Θέσεις µία (1), 
ηη) Κλάδος ΔΕ7 Πτυχιούχων ΤΕΣ / Μέσων Τεχνικών Σχολών (ΝΤ) - Θέσεις 
τέσσερις (4), 
θθ) Κλάδος ΔΕ8 Χειριστών Μηχανών Εκτύπωσης Μικροαντιγράφησης - Θέσεις 
τρεις (3),  
ιι) Κλάδος ΔΕ10 Συντηρητών Εγκαταστάσεων - Θέσεις µία (1), 
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ιαια) Κλάδος ΔΕ Σχεδιαστών - Θέσεις µία (1), 
ιβιβ) Κλάδος ΔΕ Τεχνικών - Θέσεις µία (1), 
ιγιγ) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Θέσεις επτά (7),  
ιδιδ) Κλάδος ΔΕ Διοικητικός-Λογιστικός - Θέσεις σαράντα (40),  
δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ):  
αα) Κλάδος ΥΕ Κλητήρων - Θέσεις είκοσι επτά (27), 
ββ) Κλάδος ΥΕ Καθαριστριών - Θέσεις είκοσι (20), 
γγ) Κλάδος ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων - Θέσεις µία (1). 
2. Οι θέσεις των κλάδων ΔΕ2 Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών, ΔΕ3 
Πτυχιούχων Κατωτέρων Τεχνικών Σχολών-Εµπειρικοί, ΔΕ5 Βοηθών 
Προγραµµατιστών Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΔΕ6 Χειριστών 
Διατρητικών Μηχανών, ΔΕ7 Πτυχιούχων ΤΕΣ / Μέσων Τεχνικών Σχολών (ΝΤ), ΔΕ8 
Χειριστών Μηχανών Εκτύπωσης Μικροαντιγράφησης, ΔΕ10 Συντηρητών 
Εγκαταστάσεων, ΥΕ Φυλάκων Νυχτοφυλάκων, όταν κενωθούν µε την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν, µεταφέρονται στον 
κλάδο ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.  
 
 

Άρθρο 72 
Κατανοµή Οργανικών και Προσωποπαγών Θέσεων του Προσωπικού των Γενικών 
Γραµµατειών του Υπουργείου µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 

Χρόνου (ΙΔΑΧ)  
 
1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού των Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου 
µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), κατά εκπαιδευτική 
βαθµίδα και ειδικότητα κατανέµονται ως εξής:  
α) Εκπαιδευτική βαθµίδα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ):  
αα) Ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού - Θέσεις πενήντα δύο (52), 
ββ) Ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών - Θέσεις έξι (6),  
γγ) Ειδικότητα ΠΕ Στατιστικολόγων: Θέσεις µία (1), 
δδ) Ειδικότητα ΠΕ Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού: Θέσεις δύο (2),  
εε) Ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής: Θέσεις µία (1), 
στστ) Ειδικότητα ΠΕ Δηµοσιογραφίας: Θέσεις µία (1), 
ζζ) Ειδικότητα ΠΕ Δηµόσιας Διοίκησης Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού: Θέσεις 
µία (1), 
ηη) Ειδικότητα ΠΕ Διαχείρισης Προσωπικού Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού: 
Θέσεις µία (1), 
Οι θέσεις του Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού των ειδικοτήτων ΠΕ Δηµόσιας 
Διοίκησης και ΠΕ Διαχείρισης Προσωπικού, όταν κενωθούν µε την καθ’ οιονδήποτε 



	

130	
	

τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν, µετατρέπονται σε οργανικές 
θέσεις Δηµοσίου Δικαίου του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, στον οποίο και 
προσµετρώνται.  
β) Εκπαιδευτική βαθµίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ):  
αα) Ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού: Θέσεις δεκατρείς (13),  
ββ) Ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού-Οικονοµικού: Θέσεις δύο (2), 
γγ) Ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγων-Μηχανικών: Θέσεις µία (1),  
γ) Εκπαιδευτική βαθµίδα Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): 
αα) Ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων: Θέσεις δεκατέσσερις (14), 
ββ) Ειδικότητα ΔΕ Οδηγών: Θέσεις δύο (2), 
γγ) Ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού: Θέσεις δεκατρείς (13), 
δδ) Ειδικότητα ΔΕ Πληροφορικής: Θέσεις τρεις (3),  
δ) Εκπαιδευτική βαθµίδα υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ): 
αα) Ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών: Θέσεις µία (1),  
ββ) Ειδικότητα ΥΕ Κλητήρων: Θέσεις µία (1), 
Οι θέσεις των ειδικοτήτων ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Στατιστικολόγων, ΠΕ Ειδικού 
Επιστηµονικού Προσωπικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Δηµοσιογραφίας, ΤΕ 
Διοικητικού Οικονοµικού, ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, 
ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ 
Πληροφορικής, όταν κενωθούν µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των 
υπαλλήλων που τις κατέχουν, µετατρέπονται σε οργανικές θέσεις Δηµοσίου Δικαίου 
αντίστοιχης Κατηγορίας και Κλάδου στον οποίο και προσµετρώνται. 
 
2. Οι προσωποπαγείς θέσεις του προσωπικού των Γενικών Γραµµατειών του 
Υπουργείου µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατά 
εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα κατανέµονται ως εξής:  
α) Ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού (Προσωποπαγής): Θέσεις µία (1).  
β) Ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων (Προσωποπαγής): Θέσεις µία (1), 
γ) Ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών (Προσωποπαγής): Θέσεις µία (1).  
Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων ειδικότητας ΠΕ 
Διοικητικού-Οικονοµικού, ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων και ΥΕ Καθαριστριών, οι 
οποίοι κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις, οι θέσεις αυτές καταργούνται.  
 
 

Άρθρο 73 
Κατανοµή θέσεων του λοιπού προσωπικού 

Οι θέσεις του Λοιπού Προσωπικού των Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου 
κατανέµονται ως εξής:  
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α) δύο (2) θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή παροχής νοµικών υπηρεσιών, η 
πρόσληψη των οποίων γίνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 
(Α΄ 149), όπως αυτός ισχύει, 
β) δύο (2) θέσεις Δηµοσιογράφων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου 
Χρόνου (άρθρο 67 ν.1943/1991, Α΄ 50), 
γ) δεκαέξι (16) προσωποπαγείς θέσεις Συµβούλων Α’ του άρθρου 20 του ν. 
3966/2011 (Α’ 118), όπως ισχύει, οι οποίες, όταν κενωθούν µε την καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο αποχώρηση κάθε φορά των υπαλλήλων που τις κατέχουν µεταφέρονται στις 
υφιστάµενες θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, 
δ) δύο (2) θέσεις του άρθρου 60 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50) Ελεγκτών Ιατρών 
Ειδικότητας Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής µε θητεία Δηµοσίου Δικαίου διάρκειας 
τριών (3) ετών που µπορεί να ανανεώνεται. 
 
 

Άρθρο 74 
Προσόντα διορισµού ή πρόσληψης 

1. Προσόντα διορισµού για καθένα από τους παραπάνω κλάδους ορίζονται τα 
προβλεπόµενα από το Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
2. Σε όσους από τους παραπάνω κλάδους περιλαµβάνονται περισσότερες από µία 
ειδικότητες, οι θέσεις κατά ειδικότητα ορίζονται µε την προκήρυξη πλήρωσης των 
κενών θέσεων των κλάδων αυτών. 
 
3. Ειδικότερα: 
Για τον κλάδο ΠΕ Στατιστικολόγων ως προσόντα διορισµού ορίζονται: 
Πτυχίο ή δίπλωµα Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης η 
Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης σχολής ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο 
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 
 
4. Οι διοριζόµενοι στους κλάδους ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων δεν µπορεί να είναι 
ιδιοκτήτες ή προϊστάµενοι ή διοικητικοί υπεύθυνοι ή επιστηµονικοί υπεύθυνοι 
ιδιωτικής κλινικής ή τµήµατος κλινικής ή ιδιωτικού εργαστηρίου. 
 
5. Για τον κλάδο ΠΕ Ειδικού Προσωπικού ως προσόντα διορισµού ορίζονται τα 
ακόλουθα: 
α) Διδακτορικό δίπλωµα ΑΕΙ ή ισοτίµου Σχολής της αλλοδαπής ή µεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών και διετής µετά τον τίτλο υπηρεσία σε αναγνωρισµένο ερευνητικό 
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κέντρο του εσωτερικού ή εξωτερικού ή Υπηρεσία Επιστηµονικής και Τεχνολογικής 
Έρευνας. 
β) Πολύ καλή γνώση δύο (2) ξένων γλωσσών. 
Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων του κλάδου αυτού καθορίζεται η 
απαιτούµενη επιστηµονική ειδικότητα από την περιοχή, είτε των θετικών επιστηµών, 
επιστηµών µηχανικού, επιστηµών υγείας και επιστηµών γεωργίας και κτηνιατρικής, 
είτε των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών. 
 
 

Άρθρο 75 
Το προσωπικό των Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου εξακολουθεί και υπηρετεί 
στους προβλεπόµενους κλάδους και ειδικότητες των άρθρων 70, 71 και 72 του 
παρόντος. 
 
 
 

Άρθρο 76 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ 

 
Ο συνολικός αριθµός των οργανικών προσωποπαγών θέσεων του προσωπικού των 
Δηµόσιων ΙΕΚ είναι εκατόν είκοσι έξι (126) και έχουν κατανεµηθεί ανά Δηµόσιο 
ΙΕΚ σύµφωνα µε τις ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις.  
Α. Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού των Δ.Ι.Ε.Κ. ανέρχονται στις ογδόντα τρεις 
(83) και αναπτύσσονται ως ακολούθως:  
1. 58 Διοικητικοί υπάλληλοι των ΔΙΕΚ που προέρχονται από υποχρεωτική 

µετάταξη Εκπαιδευτικών σε Διοικητικούς Κλάδους σύµφωνα µε την µε 
ΑΠ.113/9-10- 2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

2. 25 Διοικητικοί Υπάλληλοι ΔΙΕΚ που µεταφέρθηκαν στη Γενική Γραµµατεία Διά 
Βίου Μάθησης από τον ΟΕΕΚ και συνέχισαν να υπηρετούν στα ΔΙΕΚ όπου ήταν 
τοποθετηµένοι σύµφωνα µε την µε ΑΠ.500/5-4-2011 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων (ΑΔΑ: 4ΑΓ99-ΩΩ) 

Οι ανωτέρω θέσεις διοικητικών υπαλλήλων αναλύονται κατά κατηγορία και κλάδο 
ως εξής: 59 θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού, 2 θέσεις ΠΕ Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης, 1 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, 1 ΤΕ Επαγγελµατικής Κατάρτισης, 15 
θέσεις ΔΕ Επαγγελµατικής Κατάρτισης, 4 θέσεις ΥΕ Επιµελητών και 1 θέση ΥΕ 
Νυχτοφυλάκων.  
Β. Οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των Δ.Ι.Ε.Κ. ανέρχονται στις σαράντα 
τρείς (43) και καταλαµβάνονται από Εκπαιδευτικούς που προέρχονται από 
διαθεσιµότητα και τοποθετήθηκαν σε ΔΙΕΚ σύµφωνα µε την µε ΑΠ.Κ1/91541/10-
06-2015 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισµού και Θρησκευµάτων µε την 
οποία συστήθηκαν αντίστοιχες θέσεις.  
Οι ανωτέρω θέσεις εκπαιδευτικών αναλύονται στις παρακάτω ειδικότητες: 2 
ΠΕ.14.01 Ιατροί, 1 ΠΕ.14.02 Οδοντίατροι, 1 ΠΕ.14.06 Νοσηλευτών, 2 ΠΕ.17.09 
Τεχνολόγοι Ιατρικών Οργάνων, 2 ΠΕ.18.01 Γραφικών Τεχνών, 3 ΠΕ.18.04 
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Αισθητικής, 8 ΠΕ.18.07 Ιατρικών Εργαστηρίων, 7 ΠΕ.18.08 Οδοντοτεχνικής, 1 
ΠΕ.18.09 Κοινωνικής Εργασίας, 2 ΠΕ.18.10 Νοσηλευτικής, 2 ΠΕ.18.11 Μαιευτικής, 
2 ΠΕ.18.20 Κλωστοϋφαντουργίας, 1 ΠΕ.18.26 Γραφιστικής, 1 ΠΕ.18.27 
Διακοσµητικής, 5 ΠΕ.18.33 Βρεφονηπιοκόµοι, 1 ΤΕ.01.19 Κοµµωτικής, 1 ΤΕ.01.26 
Οδοντοτεχνικής, 1 ΤΕ.01.30 Βοηθοί Παιδοκόµοι-Βρεφοκόµοι.  
Γ. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων, οι ως άνω θέσεις 
καταργούνται.  
 
 
 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
 

Άρθρο 77 
Ο συνολικός αριθµός των θέσεων του προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου, των 
Περιφερειακών Επιµορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ), των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ και των 
Συµβουλευτικών Σταθµών Νέων και των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ ανέρχονται σε έξι χιλιάδες 
τριακόσιες είκοσι δύο (6.322), εκ των οποίων πέντε χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα 
επτά (5.497) οργανικές και οκτακόσιες είκοσι πέντε (825) προσωποπαγείς.  
 
 

Άρθρο 78 
Κατανοµή θέσεων µόνιµου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο ανά 

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και νοµό. 
 

Α. Οι θέσεις του µόνιµου προσωπικού των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι 
θέσεις των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ και οι θέσεις των Συµβουλευτικών Σταθµών Νέων και οι 
θέσεις των ΚΕΔΔΥ ανέρχονται σε πέντε χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα οκτώ (5.898), 
εκ των οποίων πέντε χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα επτά (5.497) οργανικές και 
τετρακόσιες µία (401) προσωποπαγείς, και κατανέµονται κατά κατηγορία και κλάδο 
ως εξής:  
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ): 
 
1. Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονοµικός 
 
Θέσεις συνολικά: Χίλιες εκατόν εννέα (1.109). Οι θέσεις κατανέµονται ανά 
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ΠΔΕ) 
και ανά Νοµό ως ακολούθως:  
 

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 13 
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 6 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 29 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 11 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 16 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 130 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 17 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 24 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 10 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 7 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 7 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 13 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 32 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 3 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 10 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 14 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 21 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 11 

ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 9 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 8 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 37 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 10 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 16 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 91 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 29 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 24 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 6 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 8 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 43 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 198 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 10 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 13 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 31 
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ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 43 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 5 

ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13 
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 6 
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 6 
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 10 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 7 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 13 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 8 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 10 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 8 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 6 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 10 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 6 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 5 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 16 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 6 

ΣΥΝΟΛΟ 1109 
 

2. Κλάδος ΠΕ ΔΙΟΙΚ (προσωρινός κλάδος) 
 
Θέσεις συνολικά: Τριακόσιες εννέα (309) προσωποπαγείς. Οι θέσεις κατανέµονται 
ανά ΠΔΕ και ανά Νοµό ως ακολούθως:  
 

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 2 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 2 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 2 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 28 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 5 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 10 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 5 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 18 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 9 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 3 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 
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ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 13 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 7 

ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 7 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 21 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 12 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 6 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 41 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 6 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 3 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 10 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 4 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4 

ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1 
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 5 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 5 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 6 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 8 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2 

ΣΥΝΟΛΟ 309 
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Οι θέσεις του προσωρινού κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ είναι προσωποπαγείς. Με την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση υπαλλήλου του εν λόγω κλάδου η θέση αυτή 
καταργείται. 
 
3. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής  
 
Θέσεις συνολικά: Εκατό ογδόντα οκτώ (188). Οι θέσεις κατανέµονται ανά ΠΔΕ και 
ανά Νοµό ως ακολούθως:  
 

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 2 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 2 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 3 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 3 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 3 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 5 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 4 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 3 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 3 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 3 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 3 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 10 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 4 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 5 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 5 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 5 

ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 3 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 4 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 7 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 4 
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 3 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 2 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 3 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 5 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 

ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3 
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2 
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 3 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2 

ΣΥΝΟΛΟ 188 
 
 
4. Κλάδος ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (προσωρινός 
κλάδος) 

 
Θέσεις συνολικά: Σαράντα τρεις (43) προσωποπαγείς. Οι θέσεις κατανέµονται ανά 
ΠΔΕ και ανά Νοµό ως ακολούθως:  
 

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 1 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2 

ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 1 
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ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 3 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 1 

ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 2 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 43 
 
 
Οι θέσεις του προσωρινού κλάδου ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ είναι προσωποπαγείς. Με 
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση υπαλλήλου του εν λόγω κλάδου η θέση αυτή 
καταργείται. 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ) : 
 
1. Κλάδος ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός  

 
Θέσεις συνολικά: Εξακόσιες εξήντα µία (661). Οι θέσεις κατανέµονται ανά ΠΔΕ και 
ανά Νοµό ως ακολούθως:  
 

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 4 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 10 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 5 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 6 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 7 
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 98 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 36 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 34 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 10 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 4 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 5 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 21 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 24 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 14 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 3 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 10 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 14 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 4 

ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 5 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 5 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 7 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 15 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 9 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 62 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 6 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 11 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 6 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 14 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 12 

ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 21 
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 8 
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 7 
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 8 
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ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 8 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 9 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 7 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 10 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 14 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 7 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 5 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 8 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 13 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 4 

ΣΥΝΟΛΟ 661 
 
 
2. Κλάδος ΤΕ ΔΙΟΙΚ (Προσωρινός κλάδος) 

 
Θέσεις συνολικά: Δέκα πέντε (15) προσωποπαγείς. Οι θέσεις κατανέµονται ανά ΠΔΕ 
και ανά Νοµό ως ακολούθως: 
 

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 1 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 5 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 1 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 1 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 1 

ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 15 
 
Οι θέσεις του προσωρινού κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚ είναι προσωποπαγείς. Με την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση υπαλλήλου του εν λόγω κλάδου η θέση αυτή 
καταργείται. 
 
3. Κλάδος ΤΕ ΔΙΟΙΚ (ΠΡΟΣΩΡ) (Προσωρινός 
κλάδος) 
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Θέσεις συνολικά: Δύο (2) προσωποπαγείς. Οι θέσεις κατανέµονται ανά ΠΔΕ και ανά 
Νοµό ως ακολούθως:  
 

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 2 
 
Οι θέσεις του προσωρινού κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚ (ΠΡΟΣΩΡ) είναι προσωποπαγείς. Με 
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση υπαλλήλου του εν λόγω κλάδου η θέση αυτή 
καταργείται. 
 
4. Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής  

 
Θέσεις συνολικά: Εκατό ενενήντα πέντε (195). Οι θέσεις κατανέµονται ανά ΠΔΕ και 
ανά Νοµό ως ακολούθως: 
 

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 3 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 4 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 4 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 3 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 4 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 11 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 3 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 3 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 6 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 5 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 2 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 8 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3 

ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 3 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 4 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 6 
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ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 3 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 3 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 3 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 4 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 4 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4 

ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3 
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 3 
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 4 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 7 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 6 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 5 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 3 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3 

ΣΥΝΟΛΟ 195 
 
 
5. Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων  
 
Θέσεις συνολικά: Μία (1).  
 

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 1 
 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) : 
 
1. Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων  
 
Θέσεις συνολικά: Χίλιες πεντακόσιες τριάντα έξι (1.536). Οι θέσεις κατανέµονται 
ανά ΠΔΕ και ανά Νοµό ως ακολούθως: 
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ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 24 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 28 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 21 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 14 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 24 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 323 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 38 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 19 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 58 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 22 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 7 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 8 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 45 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 55 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 31 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 11 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 10 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 29 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 14 

ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 14 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 11 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 39 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 16 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 21 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 35 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 16 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 26 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 18 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 8 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 28 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 121 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 14 
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ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 15 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 17 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 26 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9 

ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 48 
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 19 
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 10 
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 25 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 15 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 14 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 27 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 26 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 14 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 24 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 14 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 25 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 5 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 28 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 4 

ΣΥΝΟΛΟ 1536 
 
2. Κλάδος ΔΕ ΔΙΟΙΚ (Προσωρινός κλάδος) 
 
Θέσεις συνολικά: Επτά (7) προσωποπαγείς. Οι θέσεις κατανέµονται ανά ΠΔΕ και ανά 
Νοµό ως ακολούθως:  
 

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 7 
 
Οι θέσεις του προσωρινού κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚ είναι προσωποπαγείς. Με την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση υπαλλήλου του εν λόγω κλάδου η θέση αυτή 
καταργείται. 
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3. Κλάδος ΔΕ ΓΡΑΦ/ΔΑΚΤ (Προσωρινός 
κλάδος) 

 
Θέσεις συνολικά: Δύο (2) προσωποπαγείς. Οι θέσεις κατανέµονται ανά ΠΔΕ και ανά 
Νοµό ως ακολούθως:  
 

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ  
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 2 
 
Οι θέσεις του προσωρινού κλάδου ΔΕ ΓΡΑΦ/ΔΑΚΤ είναι προσωποπαγείς. Με την 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση υπαλλήλου του εν λόγω κλάδου η θέση αυτή 
καταργείται. 
 
4. Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών  

 
Θέσεις συνολικά: Ογδόντα έξι (86). Οι θέσεις κατανέµονται ανά ΠΔΕ και ανά Νοµό 
ως ακολούθως: 
 

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 1 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 1 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 14 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 3 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 3 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 1 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 1 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 2 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 

ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 1 
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ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 2 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 

ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1 
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 86 
 
5. Κλάδος ΔΕ ΤΕΧΝ (Προσωρινός κλάδος)  
 
Θέσεις συνολικά: Δεκαεπτά (17) προσωποπαγείς. Οι θέσεις κατανέµονται ανά ΠΔΕ 
και ανά Νοµό ως ακολούθως:  
 

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 1 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 1 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1 
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ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 2 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 3 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 1 
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2 

ΣΥΝΟΛΟ 17 
 
Οι θέσεις του προσωρινού κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝ είναι προσωποπαγείς. Με την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση υπαλλήλου του εν λόγω κλάδου η θέση αυτή 
καταργείται. 
 
6. Κλάδος ΔΕ13 ΣΥΝΤ (Προσωρινός κλάδος)  
 
Θέσεις συνολικά: Μία (1) προσωποπαγής. Οι θέσεις κατανέµονται ανά ΠΔΕ και ανά 
Νοµό ως ακολούθως: 
 

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 1 
 
Οι θέσεις του προσωρινού κλάδου ΔΕ13 ΣΥΝΤ είναι προσωποπαγείς. Με την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση υπαλλήλου του εν λόγω κλάδου η θέση αυτή 
καταργείται. 
 
7. Κλάδος ΔΕ ΣΥΝΤ ΚΤΙΡ (Προσωρινός 
κλάδος)  

 
Θέσεις συνολικά: Δύο (2) προσωποπαγείς. Οι θέσεις κατανέµονται ανά ΠΔΕ και ανά 
Νοµό ως ακολούθως: 
 

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 
ΣΥΝΟΛΟ 2 

 
Οι θέσεις του προσωρινού κλάδου ΔΕ ΣΥΝΤ ΚΤΙΡ είναι προσωποπαγείς. Με την 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση υπαλλήλου του εν λόγω κλάδου η θέση αυτή 
καταργείται. 
 
8. Κλάδος ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  
 
Θέσεις συνολικά: Δέκα (10) οργανικές. Οι θέσεις κατανέµονται ανά ΠΔΕ και ανά 
Νοµό ως ακολούθως:  
 

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
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ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 9 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 10 
 
 

9. Κλάδος ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ  
 
Θέσεις συνολικά: Δέκα (10) οργανικές. Οι θέσεις κατανέµονται ανά ΠΔΕ και ανά 
Νοµό ως ακολούθως: 
 

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 9 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 10 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ) : 
 
1. Κλάδος ΥΕ Καθαριστριών 
 
Θέσεις συνολικά: Πέντε (5). Οι θέσεις κατανέµονται ανά ΠΔΕ και ανά Νοµό ως 
ακολούθως: 
 

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1 
ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 1 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 5 
 

2. Κλάδος ΥΕ1 ΚΑΘ (Προσωρινός κλάδος) 
 
Θέσεις συνολικά: Μία (1) προσωποπαγής. Οι θέσεις κατανέµονται ανά ΠΔΕ και ανά 
Νοµό ως ακολούθως:  
 

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ  
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 1 
 
Οι θέσεις του προσωρινού κλάδου ΥΕ1 ΚΑΘ είναι προσωποπαγείς. Με την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση υπαλλήλου του εν λόγω κλάδου η θέση αυτή 
καταργείται. 
 
3. Κλάδος ΥΕ Κλητήρων Επιστατών Φυλάκων 
Νυχτοφυλάκων  
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Θέσεις συνολικά: Χίλια εκατόν τριάντα πέντε (1.135). Οι θέσεις κατανέµονται ανά 
ΠΔΕ και ανά Νοµό ως ακολούθως: 
 

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 18 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 24 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 28 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 19 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 14 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 125 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 34 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 35 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 21 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 8 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 13 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 45 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 58 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 30 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 13 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 35 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 12 

ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 1 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 18 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 23 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 22 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 14 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 8 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 15 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 103 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 6 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 10 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 10 
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ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 11 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 7 

ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 37 
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 15 
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 14 
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 27 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 6 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 18 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 23 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 25 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 18 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 37 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 16 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 29 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 11 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 28 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 6 

ΣΥΝΟΛΟ 1135 
 
4. Κλάδος ΥΕ ΕΠΙΣΤ/ΚΛΗΤ/ΦΥΛ/ΝΥΚΤ 

(Προσωρινός κλάδος) 
 
Θέσεις συνολικά: Μία (1) προσωποπαγής. Οι θέσεις κατανέµονται ανά ΠΔΕ και ανά 
Νοµό ως ακολούθως:  
 

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ  

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ 
ΕΠΙΣΤ/ΚΛΗΤ/ΦΥΛ/ΝΥΚΤ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 1 
 
Οι θέσεις του προσωρινού κλάδου ΥΕ ΕΠΙΣΤ/ΚΛΗΤ/ΦΥΛ/ΝΥΚΤ είναι 
προσωποπαγείς. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση υπαλλήλου του εν λόγω 
κλάδου η θέση αυτή καταργείται. 
 
 
Β. Προσωπικό των Περιφερειακών Επιµορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ): 
 
Οι οργανικές θέσεις του µόνιµου προσωπικού των δεκαέξι (16) Περιφερειακών 
Επιµορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ) ανέρχονται στις τριάντα δύο (32) και κατανέµονται, 
ως ακολούθως: σε κάθε ΠΕΚ, από µία (1) θέση του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού-
Οικονοµικού και από µία (1) θέση του κλάδου ΥΕ Κλητήρων.  
 
 
Γ. Προσωπικό των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ):  
Κάθε ΚΕΠΛΗΝΕΤ στελεχώνεται δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους, έναν (1) του 
κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και έναν (1) του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής.Οι θέσεις 
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αυτές µπορούν να πληρωθούν και µε µετάταξη εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ19 και 
ΠΕ20 της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
 

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ 

ΠΕ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ

ΚΗΣ 

ΤΕ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ

ΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 14 14 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2 2 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1 1 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 3 3 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 1 1 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 1 1 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1 1 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1 1 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 1 
ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1 1 
ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 1 1 
ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 1 1 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ 2 2 

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 2 2 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 2 2 
ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 1 
ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 1 
ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2 2 
ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 1 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 1 1 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1 1 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 2 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 1 
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ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 1 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 2 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2 2 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 1 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 1 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 1 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 1 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 1 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 6 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 1 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 1 1 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1 1 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 1 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 2 2 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 1 
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 2 
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1 1 
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 1 
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1 1 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2 2 
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2 2 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1 1 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 1 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1 1 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 1 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2 2 

ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 1 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2 2 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1 1 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2 2 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 1 1 
ΣΥΝΟΛΟ   89 89 
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ΘΕΣΕΩΝ 
 
 
Δ. Προσωπικό των Συµβουλευτικών Σταθµών Νέων (ΣΣΝ): 
 
Κάθε ΣΣΝ στελεχώνεται µε πέντε (5) διοικητικούς υπαλλήλους, έναν (1) του κλάδου 
ΠΕ Ιατρών, δύο (2) του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων και δύο (2) του κλάδου ΤΕ 
Κοινωνικής Εργασίας, όπως προβλέπονται  στο Π.Δ. 445/1993 (Α΄ 185), όπως ισχύει, 
καθώς και στο Π.Δ. 140/2003 (Α΄ 119). 
 

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ 

ΠΕ 
ΙΑΤΡΩ
Ν 

ΠΕ 
ΨΥΧΟΛ
ΟΓΩΝ 

ΤΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Σ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 1 2 2 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 1 2 2 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1 2 2 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1 2 2 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 2 2 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 4 8 8 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1 2 2 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1 2 2 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 2 2 
ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1 2 2 
ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 1 2 2 
ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 1 2 2 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝ
ΙΑΣ 1 2 2 

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 1 2 2 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 1 2 2 
ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 2 2 
ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 2 2 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1 2 2 
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 2 2 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 1 2 2 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1 2 2 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 2 2 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 2 2 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 2 2 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 2 2 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1 2 2 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 2 2 
ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 2 2 
ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 2 2 
ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 2 2 
ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 2 2 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 1 2 2 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 1 2 2 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΕΙΑΣ 1 2 2 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 1 2 2 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1 2 2 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 2 2 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 1 2 2 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 2 2 

ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΝΣΗ ΔΕ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 2 2 
ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 2 2 
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1 2 2 
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1 2 2 
ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 2 2 
ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 2 2 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1 2 2 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 2 2 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1 2 2 
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ΟΥ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ

ΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 2 2 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ

ΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1 2 2 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 2 2 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1 2 2 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1 2 2 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 2 2 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 1 2 2 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 58 116 116 
 
 
Ε. Προσωπικό των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. 
 
1. Οι οργανικές θέσεις του µόνιµου προσωπικού των εξήντα δύο (62) Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.  
κατανέµονται ως ακολούθως: 
 

ΠΔΕ ΚΕΔΔΥ ΚΛΑΔΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗ 

 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 
ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 

 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 
ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 

Γ΄ΑΘΗΝΑΣ 
ΠΕ1 

Διοικητικού 
1 

Δ΄ΑΘΗΝΑΣ 
ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 

ΔΥΤΙΚ.ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕ1 

Διοικητικού 
1 

ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 

ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 

ΑΝ.ΜΑΚΕΔ.& 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 

ΞΑΝΘΗΣ 
ΠΕ1 

Διοικητικού 
1 

ΕΒΡΟΥ 
ΠΕ1 

Διοικητικού 
1 

ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΠΕ1 

Διοικητικού 
1 

ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΠΕ1 

Διοικητικού 
1 
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ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ 
ΠΕ1 

Διοικητικού 
1 

ΛΗΜΝΟΥ 
ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 

ΣΑΜΟΥ 
ΠΕ1 

Διοικητικού 
1 

ΧΙΟΥ 
 ΠΕ1 

Διοικητικού 
1 

ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΠΕ1 

Διοικητικού 
1 

ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 

ΗΛΕΙΑΣ 
 ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 

ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
 ΠΕ1 

Διοικητικού 
1 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 

ΚΟΖΑΝΗΣ 
 ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΑΡΤΑΣ 
 ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
 ΠΕ1 

Διοικητικού 
1 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΠΕ1 

Διοικητικού 
1 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων 

1 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΠΕ1 

Διοικητικού 
1 

ΛΑΡΙΣΑΣ 
 ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΠΕ1 

Διοικητικού 
1 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
ΠΕ1 

Διοικητικού 
1 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΠΕ1 

Διοικητικού 
1 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
 ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 

ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
 ΠΕ1 

Διοικητικού 
1 

Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  ΔΕ Διοικητικών 1 
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Γραµµατέων  

ΗΜΑΘΙΑΣ 
 ΠΕ1 

Διοικητικού 
1 

ΚΙΛΚΙΣ 
 ΠΕ1 

Διοικητικού 
1 

ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 

ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων 

1 

ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
 ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 

ΚΡΗΤΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΠΕ1 

Διοικητικού 
1 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΠΕ1 

Διοικητικού 
1 

ΧΑΝΙΩΝ 
ΠΕ1 

Διοικητικού 
1 

ΝΟΤ.ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΑΛΥΜΝΟΥ 
ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 

ΚΩ 
ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 

ΝΑΞΟΥ 
ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 

ΡΟΔΟΥ 
ΠΕ1 

Διοικητικού 
1 

ΣΥΡΟΥ 
ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
 ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων 

1 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 

ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΠΕ1 

Διοικητικού 
1 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
 ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΠΕ1 

Διοικητικού 
1 
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ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων  

1 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 62 
 
 
2. Στα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Μαγνησίας και Πιερίας υφίστανται και από µία προσωποπαγής 
θέση µόνιµου προσωπικού ως ακολούθως: 
 
 

ΠΔΕ ΚΕΔΔΥ ΚΛΑΔΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΠΕ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
1 

ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων 

1 

ΣΥΝΟΛΟ 2 
 
Οι προσωποπαγείς θέσεις του κλάδου ΠΕ Οικονοµικού και ΔΕ Διοικητικών 
Γραµµατέων καταργούνται µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του 
υπαλλήλου που την κατέχει. 

 
 

Άρθρο 79 
Κατανοµή προσωποπαγών θέσεων του προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) κατά κατηγορία και ειδικότητα ανά Περιφερειακή 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) και νοµό 

 Α. Οι προσωποπαγείς θέσεις του προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) ανέρχονται στις τετρακόσιες είκοσι τέσσερις (424) και 
κατανέµονται κατά κατηγορία και ειδικότητα ως εξής: 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) : 
 
1. Ειδικότητα ΠΕ Διοικητικός – Οικονοµικός 
Θέσεις συνολικά: Σαράντα (40) προσωποπαγείς. Οι θέσεις κατανέµονται ανά ΠΔΕ 
και ανά Νοµό ως ακολούθως: 

 

ΠΔΕ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 1 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 20 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 1 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 
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ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 40 
 
Οι θέσεις της ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός – Οικονοµικός είναι προσωποπαγείς. Με 
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση υπαλλήλου της εν λόγω ειδικότητας η θέση 
αυτή καταργείται. 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ) : 
 
1. Ειδικότητα ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός 
 
Θέσεις συνολικά: Είκοσι εννέα (29) προσωποπαγείς. Οι θέσεις κατανέµονται ανά 
ΠΔΕ και ανά Νοµό ως ακολούθως: 

 

ΠΔΕ  ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑΓΕΙΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 1 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 6 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 4 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 2 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 1 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 2 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2 

ΣΥΝΟΛΟ 29 
 
Οι θέσεις της ειδικότητας ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός είναι προσωποπαγείς. Με την 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση υπαλλήλου της εν λόγω ειδικότητας η θέση αυτή 
καταργείται. 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) : 
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1. Ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων 
 
Θέσεις συνολικά: Διακόσιες ογδόντα τέσσερις (284) προσωποπαγείς. Οι θέσεις 
κατανέµονται ανά ΠΔΕ και ανά Νοµό ως ακολούθως: 

 

ΠΔΕ  ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 5 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 2 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 132 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 34 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 7 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 1 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 3 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 1 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 2 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 4 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 6 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 1 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 4 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 

ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6 
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 2 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 10 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 
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ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 5 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2 

ΣΥΝΟΛΟ 284 
 

Οι θέσεις της ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων είναι προσωποπαγείς. Με την 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση υπαλλήλου της εν λόγω ειδικότητας η θέση αυτή 
καταργείται. 
 
2. Ειδικότητα ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών  

 
Θέσεις συνολικά: Τρεις (3) προσωποπαγείς. Οι θέσεις κατανέµονται ανά ΠΔΕ και 
ανά Νοµό ως ακολούθως: 
 

 

Οι θέσεις της ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι 
προσωποπαγείς. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση υπαλλήλου της εν λόγω 
ειδικότητας η θέση αυτή καταργείται. 
 

3. Ειδικότητα ΔΕ Τεχνικών  
 
Θέσεις συνολικά: Τέσσερις (4) προσωποπαγείς. Οι θέσεις κατανέµονται ανά ΠΔΕ και 
ανά Νοµό ως ακολούθως: 
 

ΠΔΕ  ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 1 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 4 
 
Οι θέσεις της ειδικότητας ΔΕ Τεχνικών είναι προσωποπαγείς. Με την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση υπαλλήλου της εν λόγω ειδικότητας η θέση αυτή 
καταργείται. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ) : 

ΠΔΕ  ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 1 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 3 
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1. Ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών  
 
Θέσεις συνολικά: Δύο (2) προσωποπαγείς. Οι θέσεις κατανέµονται ανά ΠΔΕ και ανά 
Νοµό ως ακολούθως: 

 

 

ΠΔΕ  ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 
ΣΥΝΟΛΟ 2 

 

Οι θέσεις της ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών είναι προσωποπαγείς. Με την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση υπαλλήλου της εν λόγω ειδικότητας η θέση αυτή 
καταργείται. 

 

2. Ειδικότητα ΥΕ Κλητήρων Επιστατών 
Φυλάκων Νυχτοφυλάκων  

 
Θέσεις συνολικά: Πενήντα εννέα (59) προσωποπαγείς. Οι θέσεις κατανέµονται ανά 
ΠΔΕ και ανά Νοµό ως ακολούθως: 

 

ΠΔΕ  ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑΓΕΙΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 1 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 7 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 1 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 3 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 4 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 1 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 2 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 4 

ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 1 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 



	

164	
	

ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5 

ΣΥΝΟΛΟ 59 
 
Οι θέσεις της ειδικότητας ΥΕ Κλητήρων Επιστατών Φυλάκων Νυχτοφυλάκων είναι 
προσωποπαγείς. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση υπαλλήλου της εν λόγω 
ειδικότητας η θέση αυτή καταργείται. 
 
Β. Οι προσωποπαγείς θέσεις του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) των Περιφερειακών Επιµορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ) 
ανέρχονται σε δύο (2) και κατανέµονται στο ΠΕΚ Ιωαννίνων, ως ακολούθως: µία (1) 
θέση κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας ΔΕ Δακτυλογράφων, και µία (1) θέση κατηγορίας 
ΥΕ, ειδικότητας ΥΕ Κλητήρων, οι οποίες καταργούνται µε την καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν.    

 
 
Γ. Οι θέσεις του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
(ΙΔΑΧ) των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ανέρχονται σε µία (1) προσωποπαγή στο Κ.Ε.Δ.Δ.Υ Πιερίας 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας 
ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων η οποία καταργείται µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
αποχώρηση του υπαλλήλου που την κατέχει.  

 
 

Άρθρο 80 
Κατάταξη υπηρετούντος προσωπικού Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας και 

Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΥΠΠΕΘ. 
 
1. Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος µόνιµοι και µε σχέση 
εργασίας ΙΔΑΧ των κλάδων και ειδικοτήτων που καταργούνται µε το παρόν 
κατατάσσονται στους αντίστοιχους κλάδους ή ειδικότητες των άρθρων 77 και 78 του 
παρόντος Διατάγµατος, ως εξής:  
ΜΟΝΙΜΟΙ:  
Κατηγορία ΠΕ:  
α. Στον κλάδο ΠΕ Διοικητικός- Οικονοµικός κατατάσσονται: α) οι υπάλληλοι των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. του καταργηθέντος κλάδου ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ. και β) οι υπάλληλοι των ΚΕΔΔΥ 
του καταργηθέντος κλάδου ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, αντίστοιχα.  
β. Στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής κατατάσσονται οι υπάλληλοι των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΥΠ.Π.Ε.Θ. του 
καταργηθέντος κλάδου ΠΕ ΠΛΗΡ.  
 
Κατηγορία ΤΕ:  
α. Στον κλάδο ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός κατατάσσονται οι υπάλληλοι των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. του καταργηθέντος κλάδου ΤΕ1 ΔΙΟΙΚ. 
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β. Στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής κατατάσσονται οι υπάλληλοι των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΥΠ.Π.Ε.Θ. του 
καταργηθέντος κλάδου ΤΕ ΠΛΗΡ.  
 
Κατηγορία ΔΕ:  
α. Στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων κατατάσσονται οι υπάλληλοι των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. των καταργηθέντων κλάδων ΔΕ1 ΔΙΟΙΚ και ΔΕ2 ΔΑΚΤ.  
β. Στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κατατάσσονται οι 
υπάλληλοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης ΥΠ.Π.Ε.Θ. του καταργηθέντος κλάδου ΔΕ ΠΡΟΣ Η/Υ (ΕΙΔ ΧΕΙΡ 
Η/Υ).  
 
Κατηγορία ΥΕ:  
α. Στον κλάδο ΥΕ Καθαριστριών κατατάσσονται οι υπάλληλοι των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΥΠ.Π.Ε.Θ. του 
καταργηθέντος κλάδου ΥΕ06 ΚΑΘ. 
β. Στον κλάδο ΥΕ Κλητήρων Επιστατών Φυλάκων Νυχτοφυλάκων κατατάσσονται οι 
υπάλληλοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης ΥΠ.Π.Ε.Θ. του καταργηθέντος κλάδου ΥΕ1 
ΚΛΗΤ/ΕΠΙΣΤ/ΦΥΛ/ΝΥΚΤ.  
 
ΙΔΑΧ:  
α. Στην ειδικότητα ΠΕ Διοικητικός – Οικονοµικός κατατάσσονται οι υπάλληλοι των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. της καταργηθείσας ειδικότητας ΔΙΟΙΚ (ΠΕ).  
β. Στην ειδικότητα ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός κατατάσσονται οι υπάλληλοι των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. της καταργηθείσας ειδικότητας ΔΙΟΙΚ (ΤΕ). 
γ. Στην ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων κατατάσσονται οι υπάλληλοι των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. της καταργηθείσας ειδικότητας ΔΙΟΙΚ (ΔΕ). 
δ. Στην ειδικότητα ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κατατάσσονται οι 
υπάλληλοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης ΥΠ.Π.Ε.Θ. της καταργηθείσας ειδικότητας ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ (ΔΕ). 
ε. Στην ειδικότητα ΔΕ Τεχνικών κατατάσσονται οι υπάλληλοι των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΥΠ.Π.Ε.Θ. της 
καταργηθείσας ειδικότητας ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΔΕ). 
στ. Στην ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών κατατάσσονται οι υπάλληλοι των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. της καταργηθείσας ειδικότητας ΚΑΘ (ΥΕ). 
ζ. Στην ειδικότητα ΥΕ Κλητήρων Επιστατών Φυλάκων Νυχτοφυλάκων 
κατατάσσονται οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΥΠ.Π.Ε.Θ. της καταργηθείσας ειδικότητας 
ΚΛΗΤ/ΕΠΙΣΤ/ΦΥΛ/ΝΥΚΤ. 
 
2. Για την κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου κατάταξη εκδίδεται 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού.  
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ΜΕΡΟΣ Δ΄  

 

Άρθρο 81 
Περιγράµµατα Θέσεων Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων 

1. Τα καθήκοντα των Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω: 

α) η ευθυγράµµιση των στρατηγικών σκοπών των Γενικών Διευθύνσεων µε την 
αποστολή του Υπουργείου, 

β) ο συντονισµός των Προϊσταµένων των οργανικών µονάδων που υπάγονται στη 
Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων, 

γ) η παροχή εµπεριστατωµένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, µετά από ανάλυση 
δεδοµένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαµόρφωση εναλλακτικών 
επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος 
λειτουργίας του φορέα, 

δ) η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας µεταξύ των Γενικών 
Διευθύνσεων του φορέα και λοιπών φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης, 

ε) η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων, 

στ) η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι 
θεσπισµένοι στόχοι, 

ζ) η έγκριση των Περιγραµµάτων Θέσεων Εργασίας (εφεξής ΠΘΕ) των υποκείµενων 
οργανικών µονάδων, 

η) η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της βάσει των 
θεσπισµένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου 
λειτουργίας των οργανικών µονάδων µε την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και 
επιχειρησιακού ανασχεδιασµού, 

θ) η αξιολόγηση του προσωπικού σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, 

ι) η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης, όπου απαιτείται. 

2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρµοδιότητες που περιγράφονται σε 
ειδικότερη κείµενη νοµοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις, 
διατηρούνται σε ισχύ. 

 

Άρθρο 82 
Περιγράµµατα Θέσεων Προϊσταµένων Διευθύνσεων 
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1. Τα καθήκοντα των προϊσταµένων Διευθύνσεων, είναι τα παρακάτω: 

α) η ευθυγράµµιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης µε το στρατηγικό 
σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται, 

β) η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων, 

γ) η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας µεταξύ των οργανικών µονάδων 
της Διεύθυνσης και λοιπών φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης, 

δ) η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της 
Διεύθυνσης, 

ε) η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται 
οι προγραµµατισµένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την 
κατανοµή του ανθρώπινου δυναµικού, 

στ) η έγκριση των ΠΘΕ των υποκείµενων οργανικών µονάδων και η εισήγηση τυχόν 
τροποποιήσεων, 

ζ) η διαµόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισµός των δεικτών 
µέτρησης αυτής σε συνεργασία µε τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων, 

η) η αξιολόγηση του προσωπικού σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, 

θ) η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισµός οργανωτικών, 
λειτουργικών και επιχειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών µονάδων της 
Διεύθυνσης, 

ι) η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης όπου απαιτείται. 

2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρµοδιότητες που περιγράφονται σε 
ειδικότερη κείµενη νοµοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις, 
διατηρούνται σε ισχύ. 

 

Άρθρο 83 
Περιγράµµατα Θέσεων Προϊσταµένων Τµηµάτων 

1. Τα καθήκοντα των προϊσταµένων Τµηµάτων είναι τα παρακάτω: 

α) η λειτουργική διασύνδεση των ασκούµενων αρµοδιοτήτων µε τους 
επιχειρησιακούς στόχους της υπερκείµενης Διεύθυνσης, 

β) η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των απαραίτητων 
δεδοµένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 

γ) η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τµήµατος, 
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δ) η ορθολογική κατανοµή του αντικειµένου και των εισερχοµένων στους 
υπαλλήλους του Τµήµατος, 

ε) η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας µε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου και 
λοιπών φορέων της Δηµοσίας Διοίκησης, 

στ) η ανίχνευση επιµορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαµόρφωση 
ευκαιριών µάθησης για το σύνολο αυτού, 

ζ) η εισήγηση στον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης για ζητήµατα σύστασης, 
τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών ΠΘΕ του 
Τµήµατος, 

η) η εφαρµογή και η παρακολούθηση της θεσπισµένης στοχοθεσίας σε ατοµικό 
επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των 
υπαλλήλων, 

θ) η αξιολόγηση του προσωπικού σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, 

ι) η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τµήµατος και η 
τήρηση των προβλεπόµενων προθεσµιών. 

2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρµοδιότητες που περιγράφονται σε 
ειδικότερη κείµενη νοµοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις, 
διατηρούνται σε ισχύ. 

 

Άρθρο 84 
Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων 

 
Στις οργανικές µονάδες του Υπουργείου, µε εξαίρεση τη Γενική Διεύθυνση 
Στρατηγικού Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Ανάπτυξης Εφαρµογών και τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών 
Συστηµάτων, καθώς και της Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτοµίας, 
προΐστανται, ως εξής: 

1. α) σε όλες τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου διοικητικοί υπάλληλοι όλων 
των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 

β) σε όλες τις Διευθύνσεις του Υπουργείου διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων 
και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (ΤΕ), 

γ) σε όλα τα Τµήµατα του Υπουργείου διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (ΤΕ), 
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δ) Σε όλα τα Τµήµατα και τις Διευθύνσεις που υπάγονται α) στη Γενική Διεύθυνση 
Σπουδών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης β) στο Αυτοτελές Τµήµα 
Παιδικού Σταθµού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναµικού και γ) στο 
Τµήµα Βιβλιοθηκών, δ) στο Τµήµα Γενικών Αρχείων του Κράτους, δύναται να 
προΐστανται και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

2. Ειδικότερα στις οργανικές µονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης προΐστανται εκπαιδευτικοί 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή διοικητικοί υπάλληλοι, σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία.  

3. Στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. 

4. Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου και σε Τµήµατα της 
Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτοµίας της Γ.Γ.Ε.Τ , 
προΐστανται υπάλληλοι ως εξής: 
α) Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προΐσταται µόνιµος ή ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 
ή Πολιτικών ή Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων ή Αγρονόµων και Τοπογράφων 
Μηχανικών), 
β) στο Τµήµα Α΄ Μελετών και στο τµήµα Τεχνικών Μελετών  και Ανάπτυξης 
Υποδοµών Έρευνας της Γ.Γ.Ε.Τ, προΐσταται µόνιµος ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Αρχιτεκτόνων ή 
Πολιτικών ή Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων ή Αγρονόµων και Τοπογράφων 
Μηχανικών), 
γ) στο Τµήµα Β΄ Τεχνικών Έργων και στο Τµήµα Δ΄ Κτηριακής και Υλικοτεχνικής 
Υποδοµής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και στο Τµήµα Υποστήριξης 
Κτιριακών Υποδοµών  Έρευνας της Γ.Γ.Ε.Τ , προΐστανται µόνιµοι ή ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας 
Αρχιτεκτόνων ή Πολιτικών ή Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων ή Αγρονόµων και 
Τοπογράφων Μηχανικών) ή ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών ή Μηχανολόγων 
ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), 
δ) στο Τµήµα Εξοπλισµού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προΐσταται µόνιµος 
ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών 
(ειδικότητας Αρχιτεκτόνων ή Πολιτικών ή Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων ή 
Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών) ή ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών 
ή Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού. 

 
5.Στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρµογών και στα 
Τµήµατα: Τµήµα Εφαρµογών Διορισµών Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Τµήµα Εφαρµογών Κινητικότητας και Εξέλιξης 
Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Τµήµα Εφαρµογών 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, Τµήµα Υποστηρικτικών Εφαρµογών, Τµήµα Εφαρµογών 
Εξετάσεων, Τµήµα Εφαρµογών Γραµµατειών Έρευνας και Τεχνολογίας, Νέας Γενιάς  
και Δια Βίου Μάθησης προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. 

 
6.Στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστηµάτων και στα Τµήµατα: 
Τµήµα Υπολογιστικών Συστηµάτων, Τµήµα Τηλεπικοινωνιακών και Δικτυακών 
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Συστηµάτων, Τµήµα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων, Τµήµα Τεχνικής 
Υποστήριξης, Τµήµα Διαχείρισης Συστηµάτων Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας, 
προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. 

 
7.Στη Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτοµίας προΐσταται υπάλληλος 
κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. 

 
 
 

ΜΕΡΟΣ Ε΄ 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 85 

1. Η µετάθεση και κάθε είδους µετακίνηση των υπαλλήλων, της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου σε οργανικές µονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς και των υπαλλήλων των 
Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης προς 
την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου διενεργείται για τις ανάγκες της υπηρεσίας 
και µόνο κατόπιν υποβολής αίτησης από τον ενδιαφερόµενο υπάλληλο. 
2. Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Γενικοί Γραµµατείς του 
Υπουργείου εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους, µέχρι την παύση τους µε 
απόφαση του Πρωθυπουργού, σύµφωνα µε την παρ. 1Α του άρθρου 13 του ν. 
4369/2016 (Α΄ 33), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 
170 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), την παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 81/2017 (Α΄ 113) και 
την παρ. 2 του άρθρου 240 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5). Αν οι θητείες του Διοικητικού 
και του Τοµεακού Γραµµατέα συµπέσουν χρονικά µε τις θητείες των Γενικών 
Γραµµατέων, οι τελευταίοι εκτελούν τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στο 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1Α του ιδίου άρθρου και νόµου. 
	

 
Άρθρο 86 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το Π.Δ. 114/2014 (Α΄ 181) και 
κάθε διάταξη, η οποία ρυθµίζει κατά διαφορετικό τρόπο θέµατα που περιλαµβάνονται 
στις διατάξεις του παρόντος. 
 

Άρθρο 87 
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δέκα (10) ηµέρες από τη δηµοσίευσή του στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και 
εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος 

 
Αθήνα,… 2017 
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