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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός διαδικασίας εισαγωγής χωρίς εξετά-
σεις μαθητών ειδικών κατηγοριών στα εκκλησια-
στικά σχολεία (Ε.Σ.).

2 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-
λήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευ-
σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Β’ εξαμήνου 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 99702/Θ2 (1)
Καθορισμός διαδικασίας εισαγωγής χωρίς εξε-

τάσεις μαθητών ειδικών κατηγοριών στα εκκλη-

σιαστικά σχολεία (Ε.Σ.). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
Των παρ. 5 έως και 7 του άρθρου 123 του ν. 4823/2021 

(Α’ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των 
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»,

Β.
1) το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 

μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,

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

3) της παρ. 1, της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 59 του 
π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

4) το άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),

5) τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,

6) τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).

7) την Πράξη 4η/2022 του Εποπτικού Συμβουλίου Εκ-
κλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) με την προβλεπό-
μενη από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 117 του 
ν. 4823/2021 (Α’ 136) εισήγησή του.

8) το υπ΄αρ. 8141/1-7-2022 έγγραφο του ΙΕΠ με το 
οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ΄αρ. 36/30-06-2022 από-
σπασμα πράξης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

9) Την υπό στοιχεία Φ.1/367/89709/Β1/19-07-2022 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν.  4270/2014 (Α’  143), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 
του ν. 4337/2015 (Α’ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, σύμφωνα με την οποία, από την παρούσα 
απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτι-
κού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κατ’ εξαίρεση των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 123 του 

ν. 4823/2021 (Α’ 136), σε ποσοστά θέσεων ανά κατηγορία 
επιπλέον του αριθμού εισακτέων, μπορούν να εισάγο-
νται χωρίς εξετάσεις στην Α’ τάξη του Εκκλησιαστικού 
Γυμνασίου ή Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου μαθητές 
που είναι:

(Ι) Tέκνα ομογενών ή αλλοδαπών - αλλογενών. Στην 
κατηγορία αυτή υπάγονται τέκνα ομογενών και τέκνα 
αλλογενών-αλλοδαπών, τα οποία έχουν αποφοιτήσει 
από Δημοτικό Σχολείο του εξωτερικού για την εισαγωγή 
τους στην Α’ Τάξη Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή από το 
Γυμνάσιο για την εισαγωγή τους στην Α’ Τάξη του Γενικού 
Εκκλησιαστικού Λυκείου,

(ΙΙ) κάτοχοι τίτλου ξένου σχολείου που λειτουργεί στο 
εξωτερικό και παρέχει δικαίωμα εισαγωγής ή εγγραφής 
στο κράτος αυτό, σε τάξη αντίστοιχη με την Α’ Γυμνασίου 
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ή Α’ Λυκείου στην Ελλάδα. Στην κατηγορία αυτή υπάγο-
νται και τα τέκνα Ελλήνων που διαβιούν στο εξωτερικό, 
τα οποία έχουν αποφοιτήσει από Δημοτικό Σχολείο του 
εξωτερικού και ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους 
στην Α’ Τάξη Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή από το Γυ-
μνάσιο για την εισαγωγή τους στην Α’ Τάξη του Γενικού 
Εκκλησιαστικού Λυκείου,

(ΙΙΙ) υποψήφιοι/ες που προτείνονται από ορθόδοξα 
Πατριαρχεία ή ορθόδοξες Ιερές Μητροπόλεις της αλ-
λοδαπής,

(IV) τέκνα τρίτεκνων ή πολύτεκνων ή μονογονεϊκών 
οικογενειών,

(V) τέκνα μακροχρόνια ανέργων γονέων,
(VI) τέκνα οικογενειών με χαμηλό ετήσιο εισόδημα, 

όπως οι κατηγορίες αυτές καθορίζονται από την κείμενη 
νομοθεσία.

Άρθρο 2 
Διαδικασία υποβολής της αίτησης

1. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να είναι υποψήφι-
οι/ες για μία μόνο ειδική κατηγορία με αίτηση, η οποία 
θα είναι υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς ή τον 
ασκούντα τη νόμιμη επιμέλεια/κηδεμονία. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι/ες που θα υποβάλουν αίτηση σε παραπάνω 
από μία κατηγορία, θα αποκλείονται από τη διαδικα-
σία επιλογής. Αίτηση υπαγωγής σε ειδική κατηγορία 
δικαιούνται να υποβάλουν και οι υποψήφιοι/ες που 
συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής μέσω εξετάσε-
ων, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στους εισακτέους. 
Οι αιτήσεις υπαγωγής των μαθητών/τριών στις ανω-
τέρω κατηγορίες μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητι-
κά υποβάλλονται εντός του πρώτου δεκαημέρου του 
σχολικού έτους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο 
ΕΣ της επιλογής τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά προς έλεγχο. Ο/Η Διευθυντής/τρια οφείλει 
να αποστείλει απαντητικό σημείωμα, μέσω ηλεκτρο-
νικής αλληλογραφίας, σχετικά με την παραλαβή της 
αίτησης και των δικαιολογητικών. Οι γονείς/κηδεμόνες 
των μαθητών/τριών οφείλουν να διακριβώσουν την 
παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών από 
το Σχολείο. Η υποβολή της αίτησης οριστικοποιείται 
μόνο μετά την αποστολή εκ μέρους του σχολείου του 
αποδεικτικού παραλαβής. Στην περίπτωση εισαγωγής 
του/της υποψηφίου/ας, οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν 
να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά και σε φυσική μορ-
φή στο Σχολείο υποβολής της αίτησης.

2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτή-
σεων, ο/η Διευθυντής/ντρια του Ε.Σ. οφείλει:

Ι) Να επιβεβαιώσει:
α. Τη μη συμμετοχή του μαθητή/τριας στη διαδικασία, 

λόγω ανάκλησης της αίτησης με υπεύθυνη δήλωση του/
της αιτούντος/ούσης και

β. Αν ο/η υποψήφιος/α υπάγεται στην ειδική κατηγο-
ρία στην οποία έχει δηλώσει ότι ανήκει, κατόπιν ελέγχου 
των απαραίτητων δικαιολογητικών που έχει υποβάλει.

ΙΙ) Να καταρτίσει τις καταστάσεις με αξιολογική σειρά 
κατάταξης των υποψηφίων ανά ειδική κατηγορία για 
εισαγωγή στο οικείο Ε.Σ.

ΙΙΙ) Να διαβιβάσει τις ανωτέρω καταστάσεις στο Ε.Σ.Ε.Ε.

Άρθρο 3 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία 
υποβολής τους

1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά ειδική κατηγορία
Α. Για τις περιπτώσεις των ειδικών κατηγοριών I-III, 

απαιτούνται:
α. Απολυτήριο (Τίτλος Σπουδών) ή πιστοποιητικό φοί-

τησης Δημοτικού ή Γυμνασίου, από σχολικές μονάδες του 
εξωτερικού, που παρέχει δικαίωμα εισαγωγής ή εγγρα-
φής στο κράτος προέλευσης σε τάξη αντίστοιχη με την Α’ 
Γυμνασίου ή Α’ Λυκείου στην Ελλάδα. Η αντίστοιχη τάξη 
καθορίζεται από τον/την οικείο Διευθυντή/τρια Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

β. Σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια προέρχεται 
από εκκλησιαστικό σχολείο του εξωτερικού, η ισοτιμία-
αντιστοιχία χορηγείται από το Ε.Σ.Ε.Ε. κατόπιν αιτήσεως 
των ενδιαφερομένων η οποία πρέπει να υποβάλλεται 
μέχρι την 31η Ιουλίου εκάστου έτους.

γ. Ειδικά για την κατηγορία των ομογενών, επιπλέον, 
σχετική βεβαίωση της αρμόδιας προξενικής αρχής.

δ. Ειδικά για την κατηγορία αλλοδαπών-αλλογενών, 
επιπλέον: δα) βεβαίωση αρμόδιας αρχής της χώρας 
καταγωγής, η οποία να βεβαιώνει την εθνικότητα/υπη-
κοότητα, δβ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει φοιτήσει/
αποφοιτήσει από σχολείο στην Ελλάδα και ότι διαμένει 
νόμιμα στη χώρα.

ε. Ειδικά για την περίπτωση ΙΙΙ, επιπλέον, απαιτείται 
ειδική συστατική επιστολή από Ορθόδοξο Πατριαρχείο 
ή Ορθόδοξη Ιερά Μητρόπολη της αλλοδαπής.

2. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής 
υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε 
ευκρινές φωτοαντίγραφο από το επικυρωμένο όμως, 
από δικηγόρο, αντίγραφο του πρωτοτύπου και απαραι-
τήτως πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα, η οποία θα υποβάλλεται σε 
απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο που 
εκδίδει η μεταφραστική υπηρεσία.

3. Τα αλλοδαπά έγγραφα, τα οποία, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 233/2000 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. για να γίνουν 
δεκτά από τις ελληνικές διοικητικές αρχές θα πρέπει να 
φέρουν στο πρωτότυπο την επισημείωση της Σύμβασης 
της Χάγης ή την Προξενική Θεώρηση, αυτά υποβάλλο-
νται σε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο από το επικυ-
ρωμένο όμως, από δικηγόρο, αντίγραφο του πρωτοτύ-
που. Για τις περιπτώσεις των ειδικών κατηγοριών IV-VI, 
απαιτούνται:

Β. Ειδικά, για την κατηγορία IV απαιτούνται:
α. Για τους/τις μαθητές/τριες που είναι τέκνα πολύτε-

κνων οικογενειών, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατά-
στασης και Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας από την Ανώτατη 
Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος

β. Για τους/τις μαθητές/τριες που είναι τέκνα τρίτεκνων 
ή μονογονεϊκών οικογενειών, Πιστοποιητικό Οικογενει-
ακής Κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας 
αλλοδαπής αρχής για τους τρίτεκνους και τις μονογονε-
ϊκές οικογένειες.

Γ. Ειδικά, για την κατηγορία V απαιτείται: Βεβαίωση μα-
κροχρόνιας ανεργίας και των δύο γονέων από τον ΟΑΕΔ 
(άνω των 12 μηνών).
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Δ. Ειδικά, για την κατηγορία VI απαιτείται εκκαθαρι-
στικό σημείωμα. Για τις θέσεις της κατηγορίας τέκνων 
με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα υποβάλλουν αίτηση 
οι έχοντες εισόδημα κάτω των 12.000 €. Οι υποψήφιοι 
εισακτέοι ιεραρχούνται κατά αύξουσα σειρά του μεγέ-
θους του οικογενειακού εισοδήματος, από το μικρότερο 
προς το μεγαλύτερο.

Άρθρο 4 
Ποσοστά θέσεων ανά κατηγορία

1. Το ποσοστό θέσεων ανά κατηγορία ορίζεται σε 5% 
επί του αριθμού των εισακτέων της Α’ Γυμνασίου και 5% 
επί του αριθμού των εισακτέων της Α’ Λυκείου, όπως έχει 
οριστεί αντίστοιχα για κάθε Ε.Σ. Το Ε.Σ.Ε.Ε. ανακοινώνει 
την κατανομή των μαθητών/τριών ανά σχολείο και ειδική 
κατηγορία.

2. Ειδικά για την εισαγωγή μαθητών που είναι τέκνα 
ομογενών ή αλλοδαπών - αλλογενών στην Αθωνιάδα 
Εκκλησιαστική Ακαδημία προαπαιτείται η έγκριση της 
Ιεράς Κοινότητος.

3. Ειδικά για την εισαγωγή μαθητών που είναι τέκνα 
ομογενών ή αλλοδαπών - αλλογενών και τέκνα τρίτε-
κνων ή πολύτεκνων ή μονογονεϊκών οικογενειών στο 
Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ρ.Ε.Σ., προαπαιτείται 
απόφαση του Πολυμελούς Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Άρθρο 5 
Διαδικασία επιλογής μαθητών

1. Το Ε.Σ.Ε.Ε. είναι αρμόδιο για την επικύρωση των 
καταστάσεων αξιολογικής σειράς κατάταξης των υπο-
ψηφίων, ανά ειδική κατηγορία, σε κάθε σχολείο και την 
ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων με τους εισα-
κτέους μαθητές.

2. Εάν κατά την ανωτέρω διαδικασία προκύψουν κενές 
θέσεις σε κάποιο/α ΕΣ, λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος, σε κάποια/ες από τις κατηγορίες α, β, γ της παρ. 5 
του άρθρου 123 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), δύνανται να 
συμπληρώνονται αρχικά από τις λοιπές κατηγορίες της 
ίδιας ομάδας και εάν χρειαστεί από τις κατηγορίες α, β γ 
της παρ. 7 του άρθρου 123 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) και 
αντίστροφα, κατά φθίνουσα σειρά ιεράρχησης, ως εξής:

Για τις περιπτώσεις α, β, γ της παρ. 5 προηγούνται: α) 
μαθητές/τριες που προτείνονται από ορθόδοξα Πατρι-
αρχεία ή ορθόδοξες Ιερές Μητροπόλεις της αλλοδαπής, 
β) μαθητές/τριες που είναι τέκνα ομογενών ή αλλοδα-
πών - αλλογενών, γ) μαθητές/τριες που διαμένουν μόνι-
μα στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι τίτλου ξένου σχολείου 
που λειτουργεί στο εξωτερικό και παρέχει δικαίωμα εισα-
γωγής ή εγγραφής στο κράτος αυτό σε τάξη αντίστοιχη 
με την Α’ Γυμνασίου ή Α’ Λυκείου στην Ελλάδα.

Για τις περιπτώσεις α, β, γ. της παρ. 7 προηγούνται:
α) τέκνα τρίτεκνων ή πολύτεκνων ή μονογονεϊκών οικο-
γενειών, β) τέκνα μακροχρόνια ανέργων γονέων, γ) τέκνα 
οικογενειών με χαμηλό ετήσιο εισόδημα, όπως οι κατη-
γορίες αυτές καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

3. Εάν δεν συμπληρωθούν οι κενές θέσεις με την ανω-
τέρω διαδικασία, με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε., συμπληρώνο-
νται από τον αξιολογικό πίνακα της παρ. 2 του άρθρου 
123 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

4. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις σε μία κατηγορία 
υπερβαίνουν τις διαθέσιμες θέσεις, για τον ορισμό των 
εισακτέων λαμβάνεται ως υποκριτήριο, ο γενικός βαθμός 
απολυτηρίου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται 
κλήρωση από το Ε.Σ.Ε.Ε. Το Ε.Σ.Ε.Ε. είναι αρμόδιο για 
την ιεράρχηση των υποψηφίων μέχρι την κάλυψη όλων 
των θέσεων, με βάση τα παραπάνω κριτήρια, για τον 
προσδιορισμό επιπλέον κριτηρίων εφόσον είναι ανα-
γκαίο, καθώς και για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε 
σχετικού ζητήματος.

5. Εάν προκύψουν κενές θέσεις μαθητών/τριών των 
ειδικών κατηγοριών στην Α’ Τάξη του Εκκλησιαστικού 
Γυμνασίου ή του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου, για 
οποιοδήποτε λόγο, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, αυτές συ-
μπληρώνονται με την ίδια διαδικασία όπως ορίζεται 
ανωτέρω για τη πλήρωση των κενών θέσεων.

6. Για την ίδρυση και λειτουργία τάξης υποδοχής, όπως 
προβλέπει η παρ. 6 του άρθρου 123 του ν. 4823/2021 
(Α’ 136), εφαρμόζονται αναλογικά τα οριζόμενα στην 
υπό στοιχεία Φ1/60388/Δ1/27-05-2021 εγκύκλιο ΥΠΑΙΘ. 
Στην περίπτωση που συντρέχουν προϋποθέσεις, το ΕΣΕΕ 
επιλαμβάνεται της ίδρυσης τάξης υποδοχής, κατόπιν 
αίτησης που υποβάλλει το ενδιαφερόμενο σχολείο κατά 
τον μήνα Σεπτέμβριο, μετά την εγγραφή των εισακτέων 
μαθητών της παρ. 5 του άρθρου 123 του ν. 4823/2021 
(Α’ 136). Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται 
για την ίδρυση και λειτουργία τάξης υποδοχής στα εκ-
κλησιαστικά σχολεία είναι οι 5 μαθητές. Για κάθε άλλο 
σχετικό θέμα που αφορά στις προϋποθέσεις ένταξης 
των μαθητών στις τάξεις αυτές, τα διδασκόμενα μαθή-
ματα, το περιεχόμενο και τις ώρες διδασκαλίας τους, τον 
τρόπο και τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών, τις 
προϋποθέσεις επιτυχούς παρακολούθησης και τη στε-
λέχωση των τάξεων αυτών με εκπαιδευτικό προσωπικό 
επιλαμβάνεται το Ε.Σ.Ε.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 9 Αυγούστου 2022

Η Υπουργός 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι

      Αριθμ. 99394/N4 (2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-

λήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευ-

σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-

των, Β’ εξαμήνου 2022.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176),



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ44258 Τεύχος B’ 4367/17.08.2022

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 άρθρου 20 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) όπως τρο-
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 16 του 
ν. 3467/2006 (Α’128),

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

ε) 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),

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

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

2. Το υπό στοιχεία 86409/Ν4/12-7-2022 έγγραφο της 
Υπουργού ΠΑΙΘ «Μεταφορά πιστώσεων για τις υπερω-
ρίες του προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
ΥΠΑΙΘ, με συνημμένους πίνακες ανά ΠΔΕ, ΔΔΕ, ΔΠΕ».

3. Την υπό στοιχεία Φ.1/Α/363/99219/Β1/15-7-2022 
(ΑΔΑ: 6ΜΔΔ46ΜΤΛΗ-Η2Τ) «Μεταφορά πιστώσεων από 
τον Α.Λ.Ε. 2120201001 του Ε.Φ. 1019-206-0000000 στον 
Α.Λ.Ε. 2120201001 των αντίστοιχων Ε.Φ. των Διευθύνσε-
ων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ οικονομικού 
έτους 2022».

4. Την υπό στοιχεία Φ.1/Α/362/88208/Β1/15-7-2022 
(ΑΔΑ: Ω53Θ46ΜΤΛΗ-8ΘΝ) «Μεταφορά πιστώσεων από 
τον Α.Λ.Ε. 2120201001 του Ε.Φ. 1019-206-0000000 στον 
Α.Λ.Ε. 2120201001 των αντίστοιχων Ε.Φ. των Διευθύνσε-
ων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ οικονομι-
κού έτους 2022».

5. Την υπό στοιχεία Φ.1/Α/366/88821/Β1 (ΑΔΑ: 
Ψ9ΛΓ46ΜΤΛΗ-Ζ2Ι) «Μεταφορά πιστώσεων από τον 
Α.Λ.Ε. 2120201001 του Ε.Φ. 1019-206-0000000 στον 
Α.Λ.Ε. 2120201001 των αντίστοιχων Ε.Φ. των Περιφερει-
ακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ οικονομικού 
έτους 2022».

6. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/368/89532/β1/19-7-2022 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται 
απαραίτητη για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών 
αναγκών των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης 
του ΥΠΑΙΘ που δημιουργούνται ενδεικτικά από τις προ-

σλήψεις για τη στελέχωση των Σχολικών μονάδων με το 
απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό Γενικής και Ειδικής 
Αγωγής, μονίμων και αναπληρωτών με τοποθετήσεις, 
αποσπάσεις, διαθέσεις για κάλυψη ωραρίου, ενέργειες 
που αφορούν στον διορισμό εκπαιδευτικών ΕΕΠ και ΕΒΠ 
και εκπαιδευτικών Ειδικής και Γενικής Αγωγής, την ορ-
γάνωση και διεξαγωγή εξετάσεων του Κρατικού Πιστο-
ποιητικού Γλωσσομάθειας, τη λειτουργία της ενισχυτικής 
διδασκαλίας, την εφαρμογή της διαδικασίας κινητικό-
τητας των υπαλλήλων μέσω ΕΣΚ, κ.ά., αποφασίζουμε:

Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έως 120 
ωρών για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2022, για κάθε 
υπάλληλο, πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, 
προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες και 
έκτακτες ανάγκες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαί-
δευσης που περιλαμβάνουν τις Περιφερειακές Διευθύν-
σεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις Δι-
ευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τους διοικητικούς 
υπαλλήλους κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, μόνιμους και με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και 
τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς των ως άνω υπη-
ρεσιών του ΥΠΑΙΘ, και ειδικότερα από τη δημοσίευση 
της παρούσης έως και την 31-12-2022.

Στους ανωτέρω υπαλλήλους δεν συμπεριλαμβάνονται 
οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, 
δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των οκτακοσίων ενε-
νήντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ
(€ 899.996) συνολικά και θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΑΛΕ 2120201001του Ε.Φ. 1019-206-0000000 του Προϋ-
πολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των Οικονομικού Έτους 2022.

Για κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ θα εκδί-
δεται, ανάλογα με τις ανάγκες της, απόφαση συγκρότη-
σης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, αναρτητέα 
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην οποία θα αναφέρονται οι συμμετέχο-
ντες υπάλληλοι και οι ώρες απασχόλησης για τον καθένα. 
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την 
βεβαίωση της υπερωριακής απασχόλησης και του υπε-
ρωριακά παρασχεθέντος έργου, είναι ο Προϊστάμενος 
της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 8 Αυγούστου 2022

Η Υπουργός 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

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