
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/ 
26-2-2021 υπουργικής απόφασης «Εξέταση των 
υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο  3 του 
ν. 3699/2008 (Α’ 199), καθώς και αυτών που πάσχουν 
από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω 
άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γρα-
φή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για ει-
σαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 897).

2 Εκχώρηση διατακτικών αρμοδιοτήτων και δικαιώ-
ματος τελικής υπογραφής στους Περιφερειακούς 
Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, στους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, στους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και στον Προϊστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενι-
κών Αρχείων του Κράτους.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ.251/160199/Α5 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/22806/

Α5/26-2-2021 υπουργικής απόφασης «Εξέταση 

των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκ-

παιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρ-

θρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), καθώς και αυτών 

που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή 

βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη 

χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετά-

σεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθ-

μια εκπαίδευση» (Β’ 897). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 3 του ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκ-

παίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες» (Α’ 199).

2. Το άρθρο 13Α του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 12 
του ν. 4468/2017 (Α’ 61).

3. Την περ. ια’ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/ 
2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως η παρ. 1 αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 11 του ν. 4777/2021 (Α’ 25).

4. Την περ. ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/ 
2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως η παρ. 1 αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 11 του ν. 4777/2021 (Α’ 25).

5. Το άρθρο 4 και τις παρ. 1,2,3,4 και 5 του άρθρου 5 του 
ν. 3699/2008, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν 
από την περ. α’ του άρθρου 51 του ν. 4547/2018 (Α’ 102).

6. Τα άρθρα 11, 53, 54, 231, 232, 234, 242 και 245 του 
ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση 
των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136).

7. Το άρθρο εξηκοστό τέταρτο του ν. 4917/2022 «Κύ-
ρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς 
Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης 
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα 
Σταύρος Σ. Νιάρχος”  και του Ελληνικού Δημοσίου για 
την ενίσχυση  και αναβάθμιση των υποδομών στον το-
μέα της  υγείας Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της 
δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 67).

8. Το άρθρο 60 του ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός 
ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυ-
ση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 219).

9. Την υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 υπουρ-
γικής απόφασης «Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία 
και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), καθώς και αυτών 
που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη 
των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους 
για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 
για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 897), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.251/64858/
Α5/4-6-2021 (Β’ 2429) ομοία και την υπό στοιχεία Φ.251/ 
41927/Α5/12-4-2022 (Β’ 1785) ομοία.

10. Την υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/20-2-2020 υπουρ-
γική απόφαση «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετά-
σεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το “νέο” 
σύστημα του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’), όπως τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’) και 
με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α’)» (Β’ 643).

11. Την υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/21-5-2019 
υπουργική απόφαση «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγ-
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γελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του 
συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και 
Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστη-
μίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής 
Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχο-
λών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής 
Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής 
Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημί-
ας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 και εφεξής» (Β’ 1904 και Β’ 1940).

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

13. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/714/158696/Β1/21-12-2022 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων.

14. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ.  63/2005, 
A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/ 
26-2-2021 υπουργικής απόφασης «Εξέταση των υποψη-
φίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), 
καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προ-
σωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη 
χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 
και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» 
(Β’ 897) ως ακολούθως:

1. Στην τρίτη περίοδο της παρ. Ε) i του άρθρου 1 και 
μετά τη φράση «τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας,» προστίθεται 
η φράση:

«το Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο “Μιχαλήνειο” του 
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής,».

2. Η τελευταία περίοδος της παρ. 3 του άρθρου 3 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Η Επιτροπή Εξέτασης, εφόσον από την πορεία αξιο-
λόγησης/βαθμολόγησης του εξεταζόμενου διαπιστώσει 
ότι υπάρχει εμφανής δυσκολία στη ροή του λόγου του 
υποψηφίου, κατά την απόδοση των θεμάτων που έχει 
ήδη επεξεργαστεί κατά το χρόνο προετοιμασίας τους 
(3 ώρες) να μεριμνήσει, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής 
χρόνος αξιολόγησης.».

3. Η δεύτερη και τρίτη περίοδος της παρ. 4 του άρ-
θρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εξέταση των υποψηφίων αυτών γίνεται σε ξεχω-
ριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασής τους μπορεί να 
παραταθεί με απόφαση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ο χρόνος παρά-
τασης της γραπτής εξέτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα τριάντα λεπτά (30’).».

4. Η παρ. πρώτη του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αιτήσεις και οι σχετικές αξιολογικές εκθέσεις, απο-

φάσεις, γνωματεύσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά που 
αναφέρονται στις περ. Α, Β και Γ ii) του άρθρου 1 υποβάλ-
λονται στον Διευθυντή του οικείου Λυκείου το αργότερο 
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης- Δή-
λωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις κάθε 
έτους. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2023 
μπορούν να υποβληθούν έως τέλος Ιανουαρίου 2023.

Οι υποψήφιοι που υπάγονται στις περ. Γ i) και Δ οι 
οποίοι εξετάζονται γραπτά σε ξεχωριστή αίθουσα και 
επιθυμούν να τους παρασχεθεί παράταση χρόνου, δύνα-
νται να υποβάλουν σχετικό αίτημα στον Διευθυντή του 
οικείου Λυκείου εντός της προθεσμίας υποβολής της 
αίτησης-δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξε-
τάσεις κάθε έτους. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις 
του 2023 μπορούν να υποβληθούν έως τέλος Ιανουαρί-
ου 2023. Ο Διευθυντής κάθε Λυκείου αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να αποστείλει τις εν λόγω αιτήσεις με τα σχε-
τικά δικαιολογητικά, συνολικά, στην οικεία Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία στη συνέχεια θα 
τα αποστείλει στο οικείο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιο-
λόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) 
προκειμένου να παρασχεθεί η παράταση χρόνου. Για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αποστέλλει 
σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τις 
αποφάσεις αυτές ανά Λύκειο και η Διεύθυνση Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης γνωστοποιεί σε κάθε Λύκειο 
χωριστά τις περιπτώσεις των υποψηφίων στις οποίες 
έχει παρασχεθεί η παράταση χρόνου.».

5. Η παρ. δεύτερη του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Σε περίπτωση προσφυγής στην Ε.Δ.Ε.Α. των υποψη-
φίων που αναφέρονται στην περ. Ε ii) η σχετική αίτηση 
και η αξιολογική έκθεση υποβάλλεται στον Διευθυντή 
του οικείου Λυκείου το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου 
εκάστου έτους.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 23 Δεκεμβρίου 2022

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Ι

   Αριθμ. 160288/Α7 (2)
Εκχώρηση διατακτικών αρμοδιοτήτων και δι-

καιώματος τελικής υπογραφής στους Περιφε-

ρειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευ-

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους Διευθυντές 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στους Διευθυντές 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στον Προϊστά-

μενο της Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπη-

ρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους. 

 Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-

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

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

γ) του ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
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2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147, διόρθωση σφάλμα-
τος Α’ 200 και Α’ 206)»,

δ) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
(ν. 3528/2007, Α’ 26),

ε) του άρθρου 61 του ν. 4903/2022 «Πρότυπες προτά-
σεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις» 
(Α’ 46),

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ζ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

η) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, 
Α’ 45),

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

ι) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145),

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

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

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

2. Την υπό στοιχεία 135821/Γ1/2.11.2022 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1042), σε συνδυασμό με την 
υπό στοιχεία 156279/Γ1/16.12.2022 πράξη ανάληψης 
υπηρεσίας.

3. Την υπό στοιχεία 131046/ΓΔ2/1.8.2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπα-
γόμενων στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, 
εδάφιο β΄ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’)» (Β’ 2824).

4. Την υπό στοιχεία 156347/Υ1/16.12.2022 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός 
κατηγοριών δαπανών με διατάκτη τον Υπουργό ή άλλο 
όργανο και ορισμός αποφαινόμενου οργάνου στο 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 6461).

5. Την από 19.12.2022 σύμφωνη γνώμη της παρ. 3 του 
άρθρου 61 του ν. 4903/2022 εκ μέρους του Γενικού Γραμ-
ματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
Ειδικής Αγωγής.

6. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/722/160080/B1/23.1.2022 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 του Προϊστα-
μένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών, δια-
σφάλισης της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των 

περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και των Γενικών Αρχείων του Κράτους, κα-
θώς και της ταχείας διεκπεραίωσης των αντικειμένων τους.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολο-
γισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Εκχώρηση διατακτικών αρμοδιοτήτων 
και δικαιώματος τελικής υπογραφής 
στους Περιφερειακούς Διευθυντές 
Εκπαίδευσης, στους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και στον Προϊστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας 
των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

1. Εκχωρούμε διατακτικές αρμοδιότητες και δικαίωμα 
τελικής υπογραφής στους Περιφερειακούς Διευθυντές 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους 
Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Διευ-
θυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στον 
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής 
Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.), 
ως εξής:

α) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζονται διατάκτες των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης αρμοδιότητάς τους.

β) Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι 
Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζονται 
διατάκτες των πιστώσεων του προϋπολογισμού των 
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης, αντιστοίχως, αρμοδιότητάς τους.

γ) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρι-
κής Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. ορίζεται διατάκτης των πιστώ-
σεων του προϋπολογισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας και 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γ.Α.Κ.

2. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης παραμένουν εκκαθαριστές των τακτικών 
αποδοχών του πάσης φύσεως προσωπικού αρμοδιό-
τητάς τους, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού, σε βά-
ρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 2
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων αποφαινομένου 
οργάνου και δικαιώματος τελικής υπογραφής 
στους Περιφερειακούς Διευθυντές 
Εκπαίδευσης, στους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και στον Προϊστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας 
των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

1. Τα όργανα των περ. α), β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 1 
εκδίδουν και υπογράφουν πράξεις, αποφάσεις, έγγραφα 
και ενεργούν ως αποφαινόμενα όργανα στο πλαίσιο της 
διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσί-
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ων συμβάσεων, για δαπάνες που προκαλούνται σε βάρος 
των πιστώσεων του προϋπολογισμού αρμοδιότητάς τους.

2. Στα όργανα των περ. α), β) και γ) της παρ. 1 του 
άρθρου 1 και σε όσες περιπτώσεις αυτά αρμοδίως 
επιλαμβάνονται, ανατίθεται η τελική υπογραφή για 
τις παρακάτω κατηγορίες διοικητικών πράξεων: α) δι-
ακήρυξης διαγωνισμών και πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών, β) συγκρότησης και ορισμού γνωμοδο-
τικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης 
και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, γ) επικύρωσης 
των πρακτικών των γνωμοδοτικών οργάνων, δ) κα-
τακύρωσης, ανάθεσης, σύναψης και τροποποίησης 
συμβάσεων, ε) ματαίωσης διαδικασίας, κήρυξης έκ-
πτωτου αναδόχου και μονομερούς λύσης συμβάσεων 
και στ) των λοιπών πράξεων αρμοδιότητας αποφαινό-
μενου οργάνου.

Άρθρο 3
Λοιπές διατάξεις

Αν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται τα όργανα 
των περ. α), β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 1, η παρούσα 
ισχύει για τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Αν ελλεί-
πουν, απουσιάζουν ή κωλύονται και οι νόμιμοι αναπλη-
ρωτές τους, οι μεν αρμοδιότητες και δικαιώματα τελικής 
υπογραφής που εκχωρούνται σύμφωνα με την παρούσα 
στους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Διευθυντές Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης ασκούνται από τον οικείο Περι-
φερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, οι δε αρμοδιότητες και δικαιώματα τελικής 
υπογραφής που εκχωρούνται σύμφωνα με την παρού-
σα στους Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ασκούνται από τον 
Υπηρεσιακό Γραμματέα.

Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 61 του 
ν. 4903/2022 (Α’ 46), σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου αυτής, οι πάσης φύσεως αρμοδιότητες διατα-
κτικού χαρακτήρα των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης και των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
που εκχωρούνται σύμφωνα με την παρούσα μεταφέρονται 
αυτοδικαίως στους οικείους Περιφερειακούς Διευθυντές 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Η παρούσα αφορά αποκλειστικά στην εκχώρηση 
διατακτικών αρμοδιοτήτων, αρμοδιοτήτων αποφαινο-
μένου οργάνου και δικαιώματος τελικής υπογραφής στα 
ως όργανα των περ. α) έως γ) της παρ. 1 του άρθρου 1. 
Όσον αφορά στα λοιπά θέματα που δεν ρυθμίζονται 
από την παρούσα συνεχίζουν να ισχύουν η υπό στοιχεία 
Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 (Β’ 1340) απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
η υπό στοιχεία 170405/ΓΓ1/28.12.2021 (Β’ 6273) κοινή 
απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 23 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ   

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