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Αναρτητέα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΑΔΑ:  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω 

των ορίων, για την επιλογή Αναδόχου/-ων, για την προμήθεια των απαιτούμενων εντύπων, για τις 

ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους 2022-2023.» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: 

1.1 Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες 

εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της 

οδηγίας 1999/93/ΕΚ. 

1.2 Της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ. 

1.3 Του Ν. 4965/2022 (ΦΕΚ 162 Α΄) «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις 

αναπτυξιακού χαρακτήρα.». 

1.4 Του Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ 59 Α΄) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης.». 

1.5 Του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α΄) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - 

Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων 

και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο 

οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς 

επείγουσες ρυθμίσεις.». 

1.6 Του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254 Α΄) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 

Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 

αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 

173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 

Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα 

Νεολαίας και άλλες διατάξεις.». 
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1.7 Του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α΄) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.». 

1.8 Του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127 Α΄/ Ημερομηνία κυκλοφορίας 30-06-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας 

για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, 

τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική 

απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.». 

1.9 Του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137 Α΄) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 

διατάξεις.». 

1.10 Του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 

της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.». 

1.11 Του Ν. 4601/2019 (ΦΕΚ 44 Α΄) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του 

νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο 

δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις.». 

1.12 Του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες 

διατάξεις.» και συγκεκριμένα του άρθρου 19. 

1.13 Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.». 

1.14 Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.». 

1.15 Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) «Διοικητικές απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/92 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις.». 

1.16 Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α') «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές.». 

1.17 Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του 

έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.». 

1.18 Του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α΄) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων 

απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις.». 

1.19 Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ  248 Α΄) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.». 

1.20 Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις.». 

1.21 Του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση-αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις.». 

1.22 Του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων.». 

1.23 Του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.». 
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1.24 Του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων.». 

1.25 Του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων.». 

1.26 Του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64 Α΄) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.». 

1.27 Του Π.Δ. 38/2017 (ΦΕΚ 64 Α΄) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών.». 

1.28 Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.». 

1.29 Του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 Α΄) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία.». 

1.30 Του Π.Δ. 25/2014 (ΦΕΚ 44 Α΄) «Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων.». 

 

2. Τις κάτωθι αποφάσεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: 

2.1 Τη με αρ. πρωτ. 2822/Β5/12-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΤΖΒ46ΜΤΛΗ-ΛΒ9, ΑΔΑΜ: 23REQ011975795) 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 3914 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 

Εντολών Πληρωμής της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.. 

2.2 Τη με αρ. πρωτ. 162146/Β5/30-12-2022 (ΑΔΑ: 9ΡΕΦ46ΜΤΛΗ-ΤΨΒ) απόφαση τροποποίησης της με 

αρ. πρωτ. 106876/Β5/05-09-2022 (ΑΔΑ: ΩΤΣΓ46ΜΤΛΗ-ΕΨ7, ΑΔΑΜ:  22REQ011186512) απόφασης 

προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης. 

2.3 Τη με αρ. πρωτ. 156347/Y1/16-12-2022 (ΦΕΚ 6461 Β΄) Υ.Α. της Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με διατάκτη τον Υπουργό ή άλλο όργανο και 

ορισμός αποφαινόμενου οργάνου στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων». 

2.4 Τη με αρ. πρωτ. 156044/Β4/15-12-2022 (ΑΔΑ: Ρ7ΖΟ46ΜΤΛΗ-ΟΦΚ, ΑΔΑΜ: 22PROC011825807) 

απόφαση με θέμα «Έγκριση πρακτικού 1 (ως προς το Τμήμα 3) της τριμελούς Επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης …, στο πλαίσιο της διενέργειας του με αρ. πρωτ. 122227/Β4/05-10-

2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011391981) ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 

επιλογή Αναδόχου/-ων, για την προμήθεια των απαιτούμενων εντύπων, για τις ανάγκες των 

Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικών ετών 2022-2023, 2023-2024 και προαιρετικά 2024-2025.». 

2.5 Τη με αρ. πρωτ. 156041/Β4/15-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΘ0Π46ΜΤΛΗ-ΛΞΠ, ΑΔΑΜ: 22PROC011825783) 

απόφαση με θέμα «Έγκριση πρακτικού 1 (ως προς το Τμήμα 2) της τριμελούς Επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης …, στο πλαίσιο της διενέργειας του με αρ. πρωτ. 122227/Β4/05-10-

2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011391981) ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 

επιλογή Αναδόχου/-ων, για την προμήθεια των απαιτούμενων εντύπων, για τις ανάγκες των 

Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικών ετών 2022-2023, 2023-2024 και προαιρετικά 2024-2025.». 

2.6 Τη με αρ. πρωτ. 122169/Β4/05-10-2022 (ΑΔΑ: 687Ρ46ΜΤΛΗ-30Δ) απόφαση με θέμα «Έγκριση 

τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για 

την επιλογή Αναδόχου/-ων, για την προμήθεια των απαιτούμενων εντύπων, για τις ανάγκες των 

Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικών ετών 2022-2023, 2023-2024 και προαιρετικά 2024-2025.». 

2.7 Τη με αρ. πρωτ. 151080/Β4/22-11-2021 (ΑΔΑ: 9ΞΖ546ΜΤΛΗ-ΝΑΠ) απόφαση με θέμα: 

«Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ειδών και υπηρεσιών, πλην αυτών με αντικείμενο 

την πληροφορική, ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας αυτών, για την διενέργεια των Πανελλαδικών 

Εξετάσεων σχολικού έτους 2021-2022, των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού 

Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) για το έτος 2022 και των Εξετάσεων πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της 

Ελληνικής γλώσσας (Επίπεδο Α2) και στοιχείων Ελληνικής ιστορίας και Ελληνικού πολιτισμού 

(«Ελληνομάθειας») για το έτος 2022.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την με αρ. 
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πρωτ. 122058/Β4/05-10-2022 (ΑΔΑ: Ω5ΘΨ46ΜΤΛΗ-1ΓΜ) απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της με 

αρ. πρωτ. 151080/Β4/22-11-2021 (ΑΔΑ: 9ΞΖ546ΜΤΛΗ-ΝΑΠ) απόφασης του Υ.ΠΑΙ.Θ. περί 

συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης». 

2.8 Την αριθ. 29/27-09-2022 (ΦΕΚ 908 Υ.Ο.Δ.Δ.) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Διορισμός 

Προέδρου και οκτώ (8) Συμβούλων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.).». 

2.9 Τη με αρ. πρωτ. 106876/Β5/05-09-2022 (ΑΔΑ: ΩΤΣΓ46ΜΤΛΗ-ΕΨ7, ΑΔΑΜ:  22REQ011186512) 

απόφαση προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης (δέσμευσης πίστωσης). 

2.10 Τη με αρ. πρωτ. 43507/Β4/14-04-2022 (ΑΔΑ: Ε7ΙΜ46ΜΤΛΗ-ΤΟΔ, ΑΔΑΜ: 

22PROC010525316) απόφαση με θέμα «Έγκριση πρακτικών 1, 3, 5 και 8 (ως προς το Τμήμα 6) της 

τριμελούς Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης …, στο πλαίσιο της διενέργειας του με αρ. πρωτ. 

151102/Β4/22-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009610390) ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των 

ορίων «Για την επιλογή Αναδόχου/-ων, για την προμήθεια των απαιτούμενων εντύπων, για τις 

ανάγκες των εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., ετών 2022, 2023 και προαιρετικά 2024.». 

2.11 Τη με αρ. πρωτ. 151084/Β4/22-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΨΦ546ΜΤΛΗ-ΧΡΝ) απόφαση με θέμα 

«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, επίσημων δειγμάτων και διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού άνω των ορίων, για την επιλογή Αναδόχου/-ων, για την προμήθεια των 

απαιτούμενων εντύπων, για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικών ετών 2021-2022, 

2022-2023 και προαιρετικά 2023-2024, των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού 

Γλωσσομάθειας ετών 2022, 2023 και προαιρετικά 2024 και των εξετάσεων «Ελληνομάθειας» ετών 

2022, 2023 και προαιρετικά 2024.». 

2.12 Την αριθ. 32256/ΕΞ2021/15-09-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4651 Β΄) «Διαδικασία επικύρωσης της 

εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς.». 

2.13 Την αριθ. οικ. 98979/ΕΞ2021/10-08-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3766 Β΄) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 

στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄44).». 

2.14 Την αριθ. 76928/09-07-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3075 Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ).». 

2.15 Την αριθ. 64233/08-06-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2453 Β΄) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 

αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 

επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).». 

2.16 Της αριθ. 63446/31-05-2021 (ΦΕΚ 2338 Β΄) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 

ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων.». 

2.17 Την αριθ. 14492/ΕΞ2021/17-05-2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 2157 Β΄) «Ρύθμιση λεπτομερειακών και 

τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του Κεφαλαίου ΙΑ' Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια 

του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 

Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184).». 

2.18 Την αριθ. Φ.251/25089/Α5/20-02-2020 (ΦΕΚ 643 Β΄) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από 

το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄).». 

2.19 Την αριθ. Φ.253/69990/Α5/07-05-2019 (ΦΕΚ 1736 Β΄) Υ.Α. «Διαδικασίες διενέργειας των 

εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 

του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) καθώς και η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο λειτουργίας και οι 

αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων 

αυτών.». 
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2.20 Την αριθ. 1191/14-03-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 969 Β΄) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 

υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής 

της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).». 

2.21 Την αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/07-02-2013 (ΦΕΚ 401 Β΄) Υ.Α. «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία 

και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις 

προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά 

πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του 

δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ.». 

2.22 Την αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10-04-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 1301 Β΄) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.». 

2.23 Την αριθ. Φ.151/22071/Β6/26-02-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 373 Β΄) «Πρόσβαση κατόχων 

απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) - Ομάδα Α στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα (ΑΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις 

Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις 

Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων...». 

2.24 Την αριθ. Φ.151/20049/Β6/20-02-2007 Υ.Α. (ΦΕΚ 272 Β΄) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του 

εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, …». 

2.25 Την αριθ. Φ.253/28934/Β6/21-03-2006 Υ.Α. (ΦΕΚ 391 Β΄) «Πρόσβαση των κατόχων 

απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση». 

2.26 Την αριθ. Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1538 Β΄) «Ορισμός των τμημάτων και 

των σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, 

των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας καθώς και αυτών του Πανεπιστημίου Κύπρου 

για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα 

αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές 

αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά 

μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια». 

 

3. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) κανονιστικές 

διατάξεις, καθώς και κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ., απόφασης, κ.λπ.) που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις, 

έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

4. Τα κάτωθι έγγραφα: 

4.1 Το με αρ. πρωτ. 162099/Β4/30-12-2022 αίτημα τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 106876/Β5/05-09-

2022 (ΑΔΑ: ΩΤΣΓ46ΜΤΛΗ-ΕΨ7, ΑΔΑΜ:  22REQ011186512) απόφασης προέγκρισης ανάληψης 

υποχρέωσης. 

4.2 Την από 24-10-2022 Ανακοίνωση στις ιστοσελίδες της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (πρώην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και Α.Ε.Π.Π.) 

περί κράτησης ύψους 0,1% υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 

4.3 Τη με αρ. πρωτ. 122239/Β4/05-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΔ546ΜΤΛΗ-4Σ8, ΑΔΑΜ: 22PROC011388749) 

προκήρυξη διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια των 

απαιτούμενων εντύπων, για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικών ετών 2022-2023, 

2023-2024 και προαιρετικά 2024-2025. 

4.4 Τη με αρ. πρωτ. 122227/Β4/05-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011391981) διακήρυξη ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια των απαιτούμενων εντύπων, για τις 

ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικών ετών 2022-2023, 2023-2024 και προαιρετικά 

2024-2025. 
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4.5 Το από 19-09-2022 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Διεύθυνσης Προμηθειών και 

Διαχείρισης Υλικού. 

4.6 Το από 19-09-2022 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Διεύθυνσης Εξετάσεων και 

Πιστοποιήσεων. 

4.7 Τα από 16-09-2022 δύο (2) μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Διεύθυνσης Προμηθειών 

και Διαχείρισης Υλικού. 

4.8 Τη με αρ. πρωτ. 108524/Β5/07-09-2022 (ΑΔΑ: 9ΖΙΒ46ΜΤΛΗ-ΡΦ5) βεβαίωση πολυετούς έγκρισης 

ανάληψης υποχρέωσης της παρ. 8, του άρθρου 67, του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) όπως ισχύει 

(«ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ Ν.4811/2021»). 

4.9 Το με αρ. πρωτ. 108384/Β4/07-09-2022 αίτημα έκδοσης βεβαίωσης πολυετούς έγκρισης 

ανάληψης υποχρέωσης. 

4.10 Το με αρ. πρωτ. 103220/Β4/25-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011139917) αίτημα προέγκρισης 

ανάληψης υποχρέωσης («Αίτημα προέγκρισης πίστωσης»). 

4.11 Το από 03-08-2022 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Γενικής Διεύθυνσης 

Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων. 

4.12 Τα από 28-07-2022 και 03-08-2022 μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της 

Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού. 

4.13 Το με αρ. πρωτ. Φ. 251/65416/Α5/31-05-2022 έγγραφο των Τμημάτων Α΄ και Β΄ της 

Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. 

4.14 Τη με αρ. πρωτ. 151105/Β4/22-11-2021 (ΑΔΑ: 98ΛΨ46ΜΤΛΗ-Π4Ψ, ΑΔΑΜ: 

21PROC009610386) προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 

επιλογή Αναδόχου/-ων, για την προμήθεια των απαιτούμενων εντύπων, για τις ανάγκες των 

εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., ετών 2022, 2023 και προαιρετικά 2024. 

4.15 Τη με αρ. πρωτ. 151102/Β4/22-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009610390) διακήρυξη ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή Αναδόχου/-ων, για την προμήθεια των 

απαιτούμενων εντύπων, για τις ανάγκες των εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., ετών 2022, 2023 και 

προαιρετικά 2024 (…). 

4.16 Το με αρ. πρωτ. Φ.251/93805/Α5/29-07-2021 έγγραφο των Τμημάτων Α΄ και Β΄ της 

Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. 

4.17 Τη με αρ. πρωτ. 2/45136/0026/01-06-2017 (ΑΔΑ: ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ) εγκύκλιο «Παροχή οδηγιών 

για τον έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή δημοσίων δαπανών». 

 

5. Το γεγονός ότι η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης σε όμοια ή ομοειδή υλικά υπερβαίνει τα 

ισχύοντα κατώτατα χρηματικά όρια, που  προβλέπονται στο άρθρο 5, του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄).  

 

6. Την ανάγκη προμήθειας των απαιτούμενων εντύπων, για τις ανάγκες των εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

(πανελλαδικών εξετάσεων) έτους 2023, 

 

Αποφασίζουμε 

 

1. Την έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων σε ευρώ (€), με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιμής ανά τμήμα, για την επιλογή Αναδόχου/-ων για την προμήθεια των παρακάτω απαιτούμενων 

εντύπων, για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους 2022-2023: α)  Χάρτης 

Αυτοκόλλητος - Ετικέτες και β) Βιβλιοδεσία τόμων. 

 

2. Τον ορισμό της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας του εν λόγω διαγωνισμού σε 48.360,00€ πλέον 

Φ.Π.Α. 24% ή 59.966,40€, συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και των δικαιωμάτων προαίρεσης της 
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Αναθέτουσας Αρχής. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., 

οικονομικού έτους 2023 και συγκεκριμένα του Λογαριασμού 6ου βαθμού (Α.Λ.Ε.) 2420905001, του 

Φορέα με Κωδ. Ταξινόμησης 1019-501-0000000 για τις Πανελλαδικές εξετάσεις. 

 

3. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού, όπως αυτές 

αποτυπώνονται στο συνημμένο Παράρτημα Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

Απόφασης. 

 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 

 

 

Εσωτερική διανομή 

1. Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων/ Τμήματα Α΄ και Β΄ 

2. Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού/ Τμήμα Α΄ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Χάρτης Αυτοκόλλητος - Ετικέτες (0,066m x 0,20m) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Είδος 1.1: Χάρτης Αυτοκόλλητος - Ετικέτες (0,066m x 0,20m) 

Διαστάσεις: 0,066m x 0,20m χωρισμένες σε φύλλα. Κάθε φύλλο θα έχει 3 ετικέτες. Το 

αυτοκόλλητο θα φέρει περιμετρικά ως 1cm κόλλα και το κεντρικό διάτρητο ανοιγόμενο 

αποκολλώμενο παράθυρο θα έχει καθαρό ύψος τουλάχιστον 4,5cm και καθαρό μήκος 

τουλάχιστον 18cm, διαιρούμενο σε δύο ίσα κατά το μήκος τμήματα (από 9cm το κάθε τμήμα) 

Χρώμα: μαύρο 

Ποιότητα: διπλή επίστρωση Ultra Violet 

Βάρος (επιφανειακή πυκνότητα): ελάχιστο 65gr/m2 

Αδιαφάνεια: ελάχιστη 85% 

Ποσότητα: 2.500.000 τεμάχια (ετικέτες) 

Διάτρηση: κατά το υπόδειγμα της υπηρεσίας 

Συσκευασία: ανά πενήντα (50) φύλλα (150 ετικέτες) σε διαφανείς πλαστικούς φακέλους και 

τοποθετημένα σε χαρτοκιβώτια ανά έξι χιλιάδες (6.000) τεμ. 

 

2. Βιβλιοδεσία τόμων 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Είδος 2.1: Βιβλιοδεσία Τόμων 

Χαρακτηριστικά: Προμήθεια υλικού των παρακάτω προδιαγραφών όπως και βιβλιοδεσία των 

κυρωμένων πινάκων αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων προηγούμενου και 

τρέχοντος έτους (σχολικών  ετών 2021-2022 και 2022-2023) 

Διαστάσεις: 28cm x 35cm των 300 περίπου σελίδων 

Βιβλιοδεσία: Ραφτή κολλητή με σπάγγους στη ράχη 

Υλικό, χρώμα, χρυσοτυπία: όπως το δείγμα 

Χαρτόνι βιβλιοδεσίας: 3 mm (ευρωπαϊκό) 

Λοιπά χαρακτηριστικά: Δερματίνη μαύρη στη ράχη και πλαστικό το υπόλοιπο. 

Ποσότητα: 60 τεμάχια (τόμοι), με τμηματική παράδοση 30 τεμαχίων (τόμων) για κάθε ένα 

από τα ανωτέρω αναφερόμενα σχολικά έτη 
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