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ΘΕΜΑ:  Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) Α΄και Β΄ εξαμήνου του έτους 2023. 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1.  

α. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015  «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 

μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄176). 

β. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143). 

γ. Την περ. ι) της παρ. 1 του αρ. 37 του κεφ. Γ’  του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος : 

Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της 

κεντρικής δημόσιας διοίκησης» ( Α’ 133) 

2. Το πδ.18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄31). 

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 

63/2005, Α΄ 98), ‘όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 

4622/2019 (Α΄133).  

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α΄119). 

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121). 

6.  Την υπό στοιχεία 135821/Γ1/02-11-2022 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΩΣΘ646ΜΤΛΗ-ΒΟΡ) «Διορισμός Υπηρεσιακού 

Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1042). 

7. Το άρθρο 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων.» (Α΄123). 

8. Τα άρθρα 78-90 του ν. 4763/2020 (Α΄254). 
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9. Το άρθρο 9 της υπ’ αρ. 1177/22-04-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 

αποδοχών των δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του αρ. 7 κατ’ εφαρμογή της 

παρ. 1 του αρ. 22 του ν.4354/2015 (A΄176)» (Β΄1447). 

10. Την εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. υπ’ αρ. 2/31029/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) «Παροχή 

οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015» (Α΄176). 

11. Τις υπό στοιχεία 5836/Β3/19-01-2023 (ΑΔΑ: 60Θ446ΜΤΛΗ-195), 5860/Β3/19-01-2023 
(ΑΔΑ: ΨΥΠΖ46ΜΤΛΗ-Σ0Ι), 5830/Β3/19-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΙ6Ο46ΜΤΛΗ-46Ρ), 5827/Β3/19-01-
2023 (ΑΔΑ:62ΛΘ46ΜΤΛΗ-ΖΕΔ), 5832/Β3/19-01-2023 (ΑΔΑ:ΨΙΑΥ46ΜΤΛΗ-1Ψ8) και 
7722/Β3/24-01-2023 (ΑΔΑ: 97ΘΥ46ΜΤΛΗ-8Θ3) αποφάσεις δέσμευσης πιστώσεων της 
Διεύθυνσης Εκκαθάρισης Αποδοχών και Λοιπών Επιδομάτων του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. 

12. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/72/8701/Β1/25-01-2023  εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 

( Α’ 143) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. 

13. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη έκτακτων 

και επειγουσών αναγκών των Γενικών Γραμματειών και των Λοιπών και Αυτοτελών 

Μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημιουργούνται ενδεικτικά 

από:  

 Την ανάγκη προσλήψεων εκπ/κού προσωπικού ΠΕ και ΔΕ  για την κάλυψη 

κενών που δημιουργούνται κατά το τρέχον σχολικό έτος.  

 Την ανάγκη διενέργειας προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συνδρομή της 

Ανεξάρτητης Αρχής του ΑΣΕΠ :  

Α. για την έκδοση της νέας προκήρυξης διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπ/κών 

γενικής εκπ/σης 

Β. για την υποβολή – ανάρτηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων της εν λόγω 

διαδικασίας στο  ΟΠΣΥΔ και την καταχώρισή του στο ίδιο σύστημα, προκειμένου να 

μοριοδοτηθούν.  

 Την ανάγκη διενέργειας του συνόλου των ενεργειών για το διορισμό και την 

πρόσληψη εκπ/κών, για την άμεση κάλυψη των κενών των σχολικών μονάδων και 

την εύρυθμη λειτουργία τους, ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους. 

 Την ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης των διαδικασιών κινητικότητας και 

αναλυτικότερα των ακόλουθων διαδικασιών :  

α. Μεταθέσεων των εκπ/κών ΠΕ και ΔΕ και μελών  ΕΕΠ – ΕΒΠ,  

β. αποσπάσεων των εκπ/κών ΠΕ και ΔΕ και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ,  

γ. αποδέσμευσης των εκπ/κών ΠΕ και ΔΕ και  μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ από τα εκπ/κά τους 

καθήκοντα για την μετάταξη – απόσπαση σε διοικητικές θέσεις σε άλλες υπηρεσίες, μέσω 

του ΕΣΚ, 

δ. μετατάξεων εκπ/κών ΠΕ και ΔΕ και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ από κλάδο σε κλάδο, 

ε. τοποθετήσεων εκπ/κών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία με θητεία. 

  Την ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης πειθαρχικών διαδικασιών, και αναλυτικότερα 

των ακόλουθων διαδικασιών:  

α. της συγκρότησης του Α’ τμήματος των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων 

ΑΔΑ: 90Π146ΜΤΛΗ-ΔΡΧ



 3 

β. της έκδοσης Υπουργικών Αποφάσεων  θέσης εκπ/κών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σε αργία, 

σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, άρσης / λήξης δυνητικών αργιών, άρσης αναστολής 

άσκησης καθηκόντων, καθώς και της εμπρόθεσμης υποβολής ενστάσεων κατά 

πειθαρχικών αποφάσεων.  

 Την ανάγκη έγκαιρης συγκρότησης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των 

εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ  

 Την ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης των διαδικασιών επιλογής Στελεχών 

Εκπαίδευσης 

 Την ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης ανάπτυξης και εφαρμογής της διαδικασίας 

αξιολόγησης εκπ/κών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ 

 Την ανάγκη οργάνωσης και διεξαγωγής επιμορφωτικών προγραμμάτων των 

εκπ/κών και των μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σε συνεργασία με το ΙΕΠ, ιδίως του 

προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης 

 Την ανάγκη έγκαιρης κατάθεσης απόψεων σε εκδικαζόμενες αιτήσεις ακύρωσης οι 

οποίες, ειδικά για το θέμα διορισμών εκπ/κών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ, είναι 

πολυάριθμες.  

 Ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξης των συμβουλίων Σύνδεσης με την παραγωγή 

και την αγορά εργασίας 

 Προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης Απολογισμού του ΕΣΕΕΚ 2023. 

 Προετοιμασία εντύπων ενημέρωση και προγραμματισμός ημερίδων ενημέρωσης 

για το Μεταλυκειακό Έτος και την τάξη Μαθητείας.  

 Υποστήριξη και συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους για την αναμόρφωση των 

οδηγιών Κατάρτισης των ΙΕΚ.  

 Συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους για την πορεία υλοποίησης του έργου 

συγγραφής νέων οδηγιών κατάρτισης  αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ. 

 Έκδοση αποφάσεων  μετατροπή των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου 1 και 2 

σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 

 Χορήγηση/ τροποποίηση/ μεταβίβαση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 

 Έκδοση αποφάσεων που αφορούν στην έγκριση Ίδρυσης και τροποποίησης/ 

έγκρισης λειτουργίας Ιδιωτικών ΙΕΚ και Κολλεγίων. 

 Εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων των Κολλεγίων 

 Έκδοση κανονισμού λειτουργίας των Ιδιωτικών Κέντρων Διά Βίου Μάθησης 

 Έλεγχος και θεώρηση βεβαιώσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης ιδιωτικών ΙΕΚ. 

 Τήρηση αρχείου χρηματικών ενταλμάτων 

 Συνεργασία με την Υπηρεσία Επιτρόπου του  Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου 

για τον κατασταλτικό έλεγχο των ενταλμάτων  

 Καταχώριση στο ΟΠΣΔΠ  των αναμορφώσεων του Προϋπολογισμού.  

 Υλοποίηση των διατάξεων του ν. 4957/2022 ( νόμος για τα ΑΕΙ)  

 Συχνές αλλαγές νομοθετικού πλαισίου  

 Πληθώρα θεμάτων προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης, επείγον χαρακτήρας και 

αποκλειστικές προθεσμίες σε σχέση με τα ανωτέρω. 
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 Έκδοση πράξεων σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών του ΣΕΠ.  

 Ενέργειες αντικατάστασης μελών του ΚΥΣΔΙΠ που αποχωρούν λόγω 

συνταξιοδότησης ή άλλης υπηρεσιακής μεταβολής 

 Ορισμός μελών Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού  Συμβουλίου της Κ.Υ. ΥΠΑΙΘ 

 Παροχή κάθε είδους υποστήριξης στην διεκπεραίωση του έργου του ΚΥΣΔΙΠ όσο 

και του  Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Κ.Υ. ΥΠΑΙΘ. 

 Άμεση υλοποίηση εντολών της πολιτικής ηγεσίας για τη διενέργεια ΕΔΕ 

 Την αμελλητί επίδοση πειθαρχικών ποινών από μονοπρόσωπα όργανα της 

Διοίκησης 

 Άσκηση ένστασης υπέρ της Διοίκησης εντός αποκλειστικών κατά νόμο προθεσμιών  

 Την αποστολή απόψεων της Υπηρεσίας στα Δικαστήρια σε προσφυγές αιτήσεων 

ακύρωσης και αναστολής επί πειθαρχικών αποφάσεων. 

 Τη θέση υπαλλήλων σε αργία  ή αναστολή καθηκόντων  λόγω κατεπειγόντων 

μέτρων προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και του κύρους της Υπηρεσίας.  

 Διαχείριση αιτήσεων  στο πλαίσιο του Β’ κύκλου Κινητικότητας 2022 για την 

κάλυψη θέσεων στη ΓΓ Επαγγελματικής Εκπ/σης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης 

και Νεολαίας και στην ΚΥ ΥΠΑΙΘ.  

 Την ολοκλήρωση του Α΄ κύκλου Κινητικότητας 2023 

 Την έναρξη του Β’ κύκλου Κινητικότητας 2023. 

 Την έκδοση πρόσκλησης για απόσπαση εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ  για το σχ. έτος 

2023-2024 στην ΚΥ ΥΠΑΙΘ και στη ΓΓ Επαγγελματικής Εκπ/σης, Κατάρτισης, Διά Βίου 

Μάθησης και Νεολαίας. 

 Τη χορήγηση, τροποποίηση, επικαιροποίηση, μεταβίβαση και ανάκληση της άδειας 

των ιδιωτικών σχολείων ΠΕ και ΔΕ 

 Την εγγραφή στην επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπ/κών ΠΕ και ΔΕ 

 Το χειρισμό θεμάτων που άπτονται καταγγελιών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικών 

εκπ/κών  

 Τη χορήγηση και ανανέωση άδειας διδασκαλίας αλλοδαπών εκπ/κών ξένων 

σχολείων  

 Την εγγραφή μαθητών ξένων σχολείων  

 Την χορήγηση και αναγνώριση τίτλων/ πιστοποιητικών που βεβαιώνουν το επίπεδο 

γνώσης Ξένης Γλώσσας, καθώς και την χορήγηση πιστοποιητικού για την επάρκεια 

προσόντων διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας 

 Την ανάγκη πραγματοποίησης όλων των ενεργειών αξιολόγησης ετών 2021 και 

2022 

 Την ανάγκη εφαρμογής των διατάξεων του ΠΔ85/2022 που αφορούν στην 

αντιστοίχιση και κατάταξη  όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου σύμφωνα με το 

νέο Προσοντολόγιο 

 Την ανάγκη έκδοσης προκηρύξεων θέσεων ευθύνης και έκδοσης βεβαιώσεων 

υπαλλήλων για τη συμμετοχή τους σε αυτές 
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Αποφασίζουμε 
 

την έγκριση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης έως 120 ωρών για το Α΄ εξάμηνο του 

2023 και έως 120 ωρών για το Β΄ εξάμηνο του 2023, για κάθε υπάλληλο, πέραν των ωρών της 

υποχρεωτικής εργασίας, προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες και έκτακτες 

ανάγκες των Γενικών Γραμματειών και των Λοιπών Μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων για το έτος 2023 και ειδικότερα από τη δημοσίευση της παρούσης έως και 31-

12-2023 ως ακολούθως: 

α) Για 63 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου καθώς και αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς, 

που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις, στα Ιδιαίτερα Γραφεία της 

Υπουργού, των Υφυπουργών, των Γενικών Γραμματέων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και 2 δημοσιογράφων που 

υπηρετούν με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 

του Υ.ΠΑΙ.Θ.  

β) Για 22 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου καθώς και αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς που 

υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων. 

γ) Για 283 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου καθώς και αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς που 

υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής 

Αγωγής. 

δ) Για 105 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου καθώς και αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς που 

υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου 

Μάθησης και Νεολαίας. 

ε) Για 72 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου καθώς και αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς 

που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

στ) Για 485 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους και 

εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις Λοιπές Μονάδες/Αυτοτελείς Μονάδες του Υ.ΠΑΙ.Θ., που 

υπάγονται στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση 

να υπερβεί το ποσό των € 356.000,00 (τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ) και 

συγκεκριμένα: 

α) Τις 66.000,00 € (εξήντα έξι χιλιάδες ευρώ) σε βάρος της πίστωσης του 

προϋπολογισμού εξόδων του ΑΛΕ 2120201001 του Ειδικού Φορέα 1019-101, οικ. έτους 2023 

των Ιδιαίτερων Γραφείων της Υπουργού, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

και του Γραφείου Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

β) Τις 12.000,00 € (δώδεκα χιλιάδες ευρώ) σε βάρος της πίστωσης του 

προϋπολογισμού εξόδων του ΑΛΕ 2120201001 του Ειδικού Φορέα 1019-202, οικ. έτους 2023 

της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ.  
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γ) Τις 100.000,00 € (εκατό χιλιάδες ευρώ) σε βάρος της πίστωσης του 

προϋπολογισμού εξόδων του ΑΛΕ 2120201001 του Ειδικού Φορέα 1019-206, οικ. έτους 2023 

της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής 

του Υ.ΠΑΙ.Θ.  

δ) Τις 20.000,00 € (είκοσι χιλιάδες ευρώ) σε βάρος της πίστωσης του 

προϋπολογισμού εξόδων του ΑΛΕ 2120201001 του Ειδικού Φορέα 1019-207, οικ. έτους 2023 

της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και 

Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.  

ε) Τις 18.000,00 € (δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ) σε βάρος της πίστωσης του 

προϋπολογισμού εξόδων του ΑΛΕ 2120201001 του Ειδικού Φορέα 1019-208, οικ. έτους 2023 

της Γενικής Γραμματείας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.  

στ) Τις 140.000,00 € (εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ) σε βάρος της πίστωσης του 

προϋπολογισμού εξόδων του ΑΛΕ 2120201001 του Ειδικού Φορέα 1019-501, οικ. έτους 2023 

των Λοιπών Μονάδων/Αυτοτελών Μονάδων του Υ.ΠΑΙ.Θ., που υπάγονται στον Υπηρεσιακό 

Γραμματέα και την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
 

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ 
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