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Τροποποίηση του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-

των» (Α’ 31).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

β) Των παρ. 1 και 3 του άρθρου 132 του ν. 4635/2019 
«Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 Α’98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το 
άρθρο 119 (περ. 22) του ν. 4622/2019.

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

ε) Της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805). 

στ) Της υπό στοιχεία 73746/01-07-2021 απόφασης 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση 
Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο ΕΠΑ 2021-2025» 
(Β’ 3304).

2. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τις υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/414/76074/Β1/28-06-2021 και Φ.1/Γ/598/112750/
Β1/13-09-2021 εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, από τις διατάξεις του παρόντος δια-
τάγματος προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη ύψους 
έξι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (6.960) ευρώ σε βάρος 
του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, η οποία περιορίζεται σε δύο χιλιά-
δες τριακόσια είκοσι (2.320) ευρώ για το οικ. έτος 2021 
(ΕΦ 1019-501-0000000 ΑΛΕ 2120104001) και είναι εντός 
ορίων ΜΠΔΣ. 

Σχετική η αρ. 170155/Β3/16-12-2020 απόφαση δέ-
σμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: 6ΓΛΜ46ΜΤΛΗ-1ΗΤ) εγκεκρι-
μένου ΜΠΔΣ.

3. Την υπ’ αρ. 163/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Εσωτερικών και 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 16 του π.δ. 18/2018

Η περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 16 του π.δ. 18/2018 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων»

Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 18 του π.δ. 18/2018

Το άρθρο 18 του π.δ. 18/2018, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 18
Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Δημοσίων 
Επενδύσεων είναι ο προγραμματισμός, η κατάρτιση, η 
αναμόρφωση, η παρακολούθηση, η εκτέλεση, η δια-
χείριση του προϋπολογισμού και του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ο αναπτυξιακός προ-
γραμματισμός των εθνικών πόρων του Π.Δ.Ε. δια του 
Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.), η κατάρ-
τιση, η ενεργοποίηση, η αναθεώρηση, η αξιολόγηση, η 
διαχείριση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος του Τ.Π.Α. 
του Υπουργείου ως αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης, πε-
ριλαμβανομένης της επίσπευσης των διαδικασιών του 
Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) ως αρμόδια 
Υπηρεσία Κατάρτισης, καθώς και ο συντονισμός των 
ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κα-
τάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθε-
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), 
το οποίο περιλαμβάνει τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες 
δημοσιονομικές προβλέψεις του Π.Δ.Ε.

2. Η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων συγκροτείται 
από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α. Τμήμα Α’ Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), Ενεργοποίησης και Αξιολόγησης 
Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.).

β. Τμήμα Β’ Εκτέλεσης Προγράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων (Π.Δ.Ε.).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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γ. Τμήμα Γ’ Παρακολούθησης και Ελέγχου Έργων Το-
μεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.).

δ. Τμήμα Δ’ Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης Τομε-
ακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.).

3. Το Τμήμα Α’ Κατάρτισης Π.Δ.Ε., Ενεργοποίησης και 
Αξιολόγησης Τ.Π.Α. είναι αρμόδιο για:

α. την επίσπευση όλων των απαραίτητων ενεργειών 
που έχουν σχέση με την αξιοποίηση, κατάρτιση, έγκριση 
και αναθεώρηση του Τ.Π.Α., περιλαμβανομένων των δια-
δικασιών του Ε.Π.Α. ως φορέας κατάρτισης του Υπουρ-
γείου, του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και 
του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου,

β. την εν γένει παρακολούθηση του προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων και του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου, 
την αναμόρφωσή τους σύμφωνα με τις ανάγκες, εντός 
των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και των καθορισμέ-
νων προθεσμιών καθώς και την εισήγηση διορθωτικών 
ενεργειών στον προγραμματισμό για την αποτελεσμα-
τική εκτέλεσή τους,

γ. την μεταβίβαση πιστώσεων του Π.Δ.Ε. με επιτροπικά 
εντάλματα,

δ. την κατάρτιση, την αναθεώρηση και την υλοποίηση 
του Μ.Π.Δ.Σ., το οποίο περιλαμβάνει τις ετήσιες και με-
σοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις του προϋπο-
λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου,

ε. την αξιολόγηση και παροχή στοιχείων, σε συνερ-
γασία με τα αρμόδια Τμήματα, των αναμενόμενων ή 
πιθανών δημοσιονομικών επιπτώσεων των πολιτικών, 
προγραμμάτων ή δράσεων του Υπουργείου που αφο-
ρούν στις αρμοδιότητές του,

στ. την επίσπευση των ενεργειών που έχουν σχέση 
με την ενεργοποίηση του Τ.Π.Α., την ένταξη, την τρο-
ποποίηση και την απένταξη των έργων (εισήγηση της 
μεθοδολογίας και των κριτηρίων αξιολόγησης, σύντα-
ξη και έκδοση προσκλήσεων και ανακοινώσεων πρό-
θεσης χρηματοδότησης, συγκέντρωση προτάσεων και 
Τεχνικών Δελτίων Έργων (Τ.Δ.Ε.), έλεγχο πληρότητας και 
αρτιότητας, αξιολόγηση, ένταξη στο Τ.Π.Α., απόρριψη, 
εξέταση ενστάσεων, έγκριση της τροποποίησης των 
Τ.Δ.Ε., απένταξη κλπ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.) και το χρο-
νοδιάγραμμα ενεργοποίησης των έργων και δράσεων,

ζ. την παροχή πληροφόρησης και διευκρινίσεων σχετι-
κά με την κατάρτιση και εφαρμογή του Ε.Π.Α., του Τ.Π.Α., 
του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και του 
Π.Δ.Ε. του Υπουργείου που αφορούν στις αρμοδιότητές 
του,

η. την ενημέρωση και το συντονισμό των ενεργειών 
των δικαιούχων και των εμπλεκομένων αρχών και υπη-
ρεσιών για την υλοποίηση του Τ.Π.Α.,

θ. τη δημοσιοποίηση και προβολή των δράσεων και 
των στόχων του Τ.Π.Α. με βάση το Σ.Δ.Ε.,

ι. την καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα του 
ΕΠΑ καθώς και στα λοιπά πληροφοριακά συστήματα 
των δεδομένων που αφορούν στις διαδικασίες αρμο-
διότητάς του,

ια. τον έλεγχο τήρησης των διαδικασιών του Σ.Δ.Ε. αρ-
μοδιότητάς του στις περιπτώσεις δράσεων, τις οποίες 
διαχειρίζονται οι φορείς υλοποίησης - τελικοί δικαιούχοι,

ιβ. την παροχή πρόσβασης στα στοιχεία που τηρεί στα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα,

ιγ. την αξιολόγηση της εφαρμογής και υλοποίησης του 
Τ.Π.Α., συντάσσοντας τις προβλεπόμενες από το άρθρο 
128 του ν. 4635/2019 εκθέσεις, με βάση τα στοιχεία του 
πληροφοριακού συστήματος και αυτά που τηρούνται 
από το αρμόδιο Τμήμα Γ’ Παρακολούθησης και Ελέγχου 
Έργων Τ.Π.Α.,

ιδ. τη σύνταξη των προδιαγραφών για τα έργα Τεχνικής 
Βοήθειας που άπτονται των αρμοδιοτήτων του,

ιε. την παρακολούθηση των νομικών δεσμεύσεων που 
αναλαμβάνονται σε βάρος του Π.Δ.Ε., πλην των περι-
πτώσεων όπου αρμόδια είναι άλλη υπηρεσία ή φορέας,

ιστ. την εισήγηση για έγκριση αγοράς ακινήτων των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) που επο-
πτεύονται από το Υπουργείο και βαρύνουν το Π.Δ.Ε. του 
Υπουργείου,

ιζ. τη συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες σε 
όλα τα στάδια κατάρτισης και εκτέλεσης του Π.Δ.Ε. του 
Υπουργείου,

ιη. τη σύνταξη αποφάσεων ορισμού υπολόγων - δι-
αχειριστών των έργων που χρηματοδοτούνται από το 
Π.Δ.Ε. του Υπουργείου,

ιθ. τη σύνταξη οδηγιών επί θεμάτων αρμοδιότητάς 
του,

κ. την παροχή απαντήσεων επί θεμάτων αρμοδιότητάς 
του,

κα. το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
4. Το Τμήμα Β’ Εκτέλεσης Π.Δ.Ε. είναι αρμόδιο για: 
α. την εκτέλεση του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου,
β. τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου,
γ. την κατανομή της χρηματοδότησης στα έργα του 

Π.Δ.Ε. του Υπουργείου,
δ. τη μεταφορά πιστώσεων σε Ειδικούς Λογαριασμούς 

και σε φορείς, εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ),
ε. τον έλεγχο των δικαιολογητικών για τη διασφάλιση 

της νομιμότητας και της κανονικότητας των δαπανών 
και πληρωμών των έργων του Π.Δ.Ε., την εκκαθάριση 
των δαπανών και την έκδοση εντολών πληρωμής αρ-
μοδιότητάς του,

στ. τον ορισμό των εισηγητών εκκαθάρισης των δα-
πανών του Π.Δ.Ε. αρμοδιότητάς του,

ζ. τη σύνταξη αποφάσεων ορισμού υπευθύνων λογα-
ριασμών του Π.Δ.Ε. αρμοδιότητάς του,

η. την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του 
Π.Δ.Ε. του Υπουργείου και την παροχή στοιχείων στους 
αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες,

θ. την παρακολούθηση και ενημέρωση του Μητρώου 
δεσμεύσεων και την επεξεργασία του προϋπολογισμού 
δεσμεύσεων στο Π.Δ.Ε. καθώς και για την παροχή στοι-
χείων στους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες,

ι. τη συγκέντρωση, τον έλεγχο και την επεξεργασία 
στοιχείων των τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται 
στην ΤτΕ και αφορούν σε έργα του Π.Δ.Ε.,
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ια. τη συγκέντρωση και διαβίβαση των παραστατικών 
και στοιχείων που είναι απαραίτητα για την έκδοση συμ-
ψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων και την εμφάνιση 
των εξόδων που βαρύνουν το Π.Δ.Ε. στη δημόσια λη-
ψοδοσία,

ιβ. την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών και τη χρη-
ματοδότηση των έργων του Π.Δ.Ε. σύμφωνα με τις οδη-
γίες των αρμόδιων Υπουργείων,

ιγ. τη σύνταξη οδηγιών επί θεμάτων αρμοδιότητάς του,
ιδ. την παροχή απαντήσεων επί θεμάτων αρμοδιό-

τητάς του,
ιε. το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
5. Το Τμήμα Γ’ Παρακολούθησης και Ελέγχου Έργων 

Τ.Π.Α. είναι αρμόδιο για:
α. την παρακολούθηση της εξέλιξης του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου των έργων του ΤΠΑ σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο Σ.Δ.Ε., συμπεριλαμβανομένων 
των νομικών δεσμεύσεων, παρέχοντας σχετική γνώμη 
ή σύμφωνη γνώμη όταν απαιτείται στις διάφορες δια-
δικασίες,

β. να μεριμνά για την εφαρμογή του Σ.Δ.Ε. από τους 
φορείς υλοποίησης-τελικούς δικαιούχους των έργων,

γ. την παροχή πληροφόρησης και διευκρινίσεων επί 
του Σ.Δ.Ε. στους φορείς υλοποίησης-τελικούς δικαιού-
χους,

δ. τη διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων και επι-
τόπιων επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
στο Σ.Δ.Ε. διαδικασίες, τηρώντας αρχεία με τα αποδει-
κτικά στοιχεία των διοικητικών επαληθεύσεων και των 
επιτόπιων επιθεωρήσεων,

ε. την καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα του 
Ε.Π.Α. καθώς και στα λοιπά πληροφοριακά συστήματα 
των δεδομένων που αφορούν στις διαδικασίες αρμοδι-
ότητάς του,

στ. την τήρηση του αρχείου των ευρημάτων και των 
συστάσεων που αφορούν στα έργα του Τ.Π.Α. και έχουν 
διατυπωθεί από το Τμήμα ή από το αρμόδιο Υπουργείο 
ή τα ad hoc ελεγκτικά όργανα,

ζ. τον έλεγχο συμμόρφωσης των φορέων υλοποίησης-
τελικών δικαιούχων προς τυχόν συστάσεις που έχουν 
διατυπωθεί είτε από το Τμήμα, είτε από το αρμόδιο 
Υπουργείο ή τα ad hoc ελεγκτικά όργανα κατά τη διε-
νέργεια των ελέγχων και αφορούν στην υλοποίηση των 
έργων του Τ.Π.Α.,

η. την εφαρμογή προβλεπόμενων από το Σ.Δ.Ε. δια-
δικασιών, στις περιπτώσεις διαπιστούμενης μη συμμόρ-
φωσης των φορέων υλοποίησης - τελικών δικαιούχων 
με τους όρους των αποφάσεων ένταξης των έργων στο 
Τ.Π.Α. και των άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης του 
Υπουργείου. Θέτει σε επιτήρηση τα έργα, εισηγείται 
την παράταση του 18μηνου ενεργοποίησης του κύριου 
υποέργου στο αρμόδιο Υπουργείο και την απένταξη στο 
Τμήμα Α΄ Κατάρτισης Π.Δ.Ε., Ενεργοποίησης και Αξιολό-
γησης Τ.Π.Α.,

θ. τη διαχείριση τυχόν παρατυπιών και υπονοιών απάτης, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ. Στην περίπτωση 

ευρημάτων εισηγείται τη δημοσιονομική διόρθωση και 
την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέ-
ντων ποσών στους αρμοδίους σύμφωνα με το Σ.Δ.Ε.,

ι. τη συλλογή και έγκαιρη καταχώριση στο πληροφο-
ριακό σύστημα του Ε.Π.Α. των απαραίτητων δεδομένων 
που αφορούν στις διαδικασίες αρμοδιότητάς του,

ια. τη σύνταξη των εκθέσεων ολοκλήρωσης των έργων 
και την εισήγηση της τροποποίησης του ΤΔΕ τους στο 
Τμήμα Α’ Κατάρτισης Π.Δ.Ε., Ενεργοποίησης και Αξιολό-
γησης Τ.Π.Α.,

ιβ. τον έλεγχο τυχόν μακροχρόνιων υποχρεώσεων,
ιγ. την παροχή πληροφοριών για την υλοποίηση των 

έργων στο Τμήμα Α’ Κατάρτισης Π.Δ.Ε., Ενεργοποίησης και 
Αξιολόγησης Τ.Π.Α. για τη σύνταξη των ενδιάμεσων εκθέ-
σεων καθώς και των εκθέσεων ολοκλήρωσης του Τ.Π.Α.,

ιδ. την εισήγηση προτάσεων αναθεώρησης του Τ.Π.Α. 
στο Τμήμα Α’ Κατάρτισης Π.Δ.Ε., Ενεργοποίησης και Αξι-
ολόγησης Τ.Π.Α.,

ιε. την παροχή πρόσβασης στα στοιχεία που τηρεί στα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα,

ιστ. τη σύνταξη προδιαγραφών για τα έργα Τεχνικής 
Βοήθειας που άπτονται των αρμοδιοτήτων του,

ιζ. το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
6. Το Τμήμα Δ’ Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης 

είναι αρμόδιο για:
α. την εξειδίκευση των έργων Τεχνικής Βοήθειας σε 

συνεργασία με τα Τμήματα της Διεύθυνσης, τις λοιπές 
υπηρεσίες του Υπουργείου, και τους εν γένει φορείς 
υλοποίησης- τελικούς δικαιούχους, που θα τους συν-
δράμουν στο πλαίσιο του Τ.Π.Α. του Υπουργείου,

β. την εισήγηση του προγραμματισμού έργων/δράσε-
ων Τεχνικής Βοήθειας στο Τμήμα Α’ Κατάρτισης Π.Δ.Ε., 
Ενεργοποίησης και Αξιολόγησης Τ.Π.Α.

γ. τα έργα Τεχνικής Βοήθειας ως δικαιούχος,
δ. την τήρηση του αρχείου με τα στοιχεία του φυσικού 

και οικονομικού αντικειμένου των έργων Τεχνικής Βοή-
θειας που υλοποιεί,

ε. την οργάνωση και υποστήριξη της Διεύθυνσης κα-
θώς και για τη διοργάνωση και υποστήριξη κάθε τεχνικής 
ή άλλης συνάντησης ή εκδήλωσης που είναι απαραίτητη 
για την υλοποίηση του έργου της Διεύθυνσης,

στ. κάθε απαιτούμενη ενέργεια που απαιτείται για τυ-
χόν μετακινήσεις του προσωπικού της Διεύθυνσης,

ζ. όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση, 
την προβολή και τη δημοσιότητα του Τ.Π.Α. και του Ε.Π.Α.,

η. να μεριμνά για την ορθή λειτουργία του πληροφο-
ριακού συστήματος του Τ.Π.Α., των λοιπών πληροφορι-
ακών συστημάτων και του εξοπλισμού της Διεύθυνσης,

θ. τη συλλογή και έγκαιρη καταχώριση στο πληροφο-
ριακό σύστημα του Ε.Π.Α. και στα λοιπά πληροφοριακά 
συστήματα, των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν 
στις διαδικασίες αρμοδιότητάς του,

ι. την τήρηση του αρχείου της Διεύθυνσης και έχει την 
ευθύνη για την διακίνηση των εγγράφων και την εν γένει 
γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης,

ια. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.».
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Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 19 του π.δ. 18/2018

H περ. ζ΄ της παρ. 6 του άρθρου 19 του π.δ. 18/2018 
αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και 
αναφορών για τις υπηρεσίες του Υπουργείου και δια-
βίβασή τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο 
«αρμόδιο Υπουργείο» για το Π.Δ.Ε. σε συνεργασία με τη 
Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού, Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και 
τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και στην 
Ελληνική Στατιστική Αρχή.».

Άρθρο 4
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη-

μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέ-
τουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος 
διατάγματος.

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και
Οικονομικών Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εσωτερικών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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