
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 128677/Θ2/
19.10.2022 (Β’ 5464) υπουργικής απόφασης «Κα-
θορισμός διαδικασίας κατάταξης και επιλογής 
διευθυντών των εκκλησιαστικών σχολείων του 
ν. 4823/2021» (Α’ 136).

2 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος τελι-
κής υπογραφής του Υπηρεσιακού Γραμματέα κατ’ 
εφαρμογή των άρθρων 35 και 37 του ν. 4622/2019 
και 61 του ν. 4903/2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 160265/Θ2  (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία 128677/Θ2/

19.10.2022 (Β’ 5464) υπουργικής απόφασης «Κα-

θορισμός διαδικασίας κατάταξης και επιλογής 

διευθυντών των εκκλησιαστικών σχολείων του 

ν. 4823/2021» (Α’ 136). 

 H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
Των παρ. 1, 4, 5 και 6 του άρθρου 117 του ν. 4823/2021 

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

Β.
1) Το 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).

2) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

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

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

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) Τις υπ’ αρ. 4η/2022 και 7η/2022 πράξεις του Εποπτι-
κού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) 
με την προβλεπόμενη 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 διαβιβάσθηκε το υπ’ αρ. 36/30-06-2022 από-
σπασμα πράξης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

9) Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/695/157179/B1/19-12-2022 
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.

10) Την υπό στοιχεία 128677/Θ2/19-10-2022 υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας κατάταξης και 
επιλογής διευθυντών των εκκλησιαστικών σχολείων του 
ν. 4823/2021 (Α’ 136)» (Β’ 5454), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη υπό στοιχεία 128677/Θ2/19-10-2022 
(Β’ 5464) υπουργική απόφαση από τότε που ίσχυσε ως 
προς:

α) το πρώτο εδάφιο της δεύτερης παρ. που βρίσκεται 
στο τέλος της παρ. 2α) του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 
128677/Θ2/19-10-2022 (Β’ 5464) υπουργικής απόφασης 
ως εξής: «Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται 
από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, 
πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον Διεπιστημο-
νικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), το Διαπανεπιστημιακό 
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Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής 
(ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Ι.Τ.Ε.).ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών 
Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π./Α.Τ.Ε.Ε.Ν)».

β) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 ως 
εξής: «Σε περίπτωση συγκέντρωσης, συνολικά, ίσου 
αριθμού μονάδων, στον τελικό αξιολογικό πίνακα κα-
τατάσσεται υψηλότερα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει 
περισσότερες μονάδες στο υποκριτήριο της περ. ε’ της 
παρ. 3 του άρθρου 3 και στο υποκριτήριο της περ. γ’ της 
παρ. 3 του ίδιου άρθρου της παρούσας.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 128677/Θ2/
19-10-2022 (Β’ 5464) υπουργική απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 23 Δεκεμβρίου 2022

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Ι

 Αριθμ. 157393/Ν4 (2)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος τε-

λικής υπογραφής του Υπηρεσιακού Γραμμα-

τέα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 35 και 37 του 

ν. 4622/2019 και 61 του ν. 4903/2022. 

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

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

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

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

στ) του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών 
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),

ζ) του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυ-
νάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136),

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

θ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-

κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

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

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

ιβ) 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 - ΑΔΑ: ΩΣΘ646ΜΤΛΗ-
ΒΟΡ), σε συνδυασμό με την από 16/12/2022 πράξη 
ανάληψης καθηκόντων από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα.

3. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών, δια-
σφάλισης της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των 
περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και την εξασφάλιση της ταχείας διεκ-
περαίωσης του υπηρεσιακού έργου τους.

4. Την από 19-12-2-2022 σύμφωνη γνώμη της παρ. 3 
του άρθρου 61 του ν. 4903/2022 εκ μέρους του Γενικού 
Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και Ειδικής Αγωγής.

5. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/692/156553/Β1/16-12-2022 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 του Προϊστα-
μένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. 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 αρμοδιοτήτων και δικαιώματος 
τελικής υπογραφής στους Περιφερειακούς 
Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης

Στους Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκχωρούμε την αρμοδιό-
τητα και το δικαίωμα τελικής υπογραφής σε αποφάσεις 
ή πράξεις ή έγγραφα αρμοδιότητάς τους που εκδίδονται 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν στα ακό-
λουθα θέματα:

α) Κύρωση πινάκων προακτέων και μη προακτέων και 
προαγωγή σε βαθμό των διοικητικών υπαλλήλων της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, όλων των συγκροτούντων αυτή 
και υπαγομένων σ’ αυτή Διευθύνσεων και των Τμημάτων 
τους, καθώς και όλων των λειτουργούντων ή υπαγομέ-
νων σ’ αυτή λοιπών υπηρεσιών.

β) Μετάθεση ή μετακίνηση διοικητικών υπαλλήλων 
που ανήκουν σε Διευθύνσεις και τα Τμήματά τους, καθώς 
και σε λοιπές υπηρεσίες αρμοδιότητας της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
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Εκπαίδευσης, σε άλλες οργανικές μονάδες και υπηρεσίες 
εντός του ίδιου νομού, στον οποίο υπηρετούν.

γ) Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη 
σε διοικητικούς υπαλλήλους της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, όλων των συγκροτούντων αυτή και υπαγομένων σ’ 
αυτή Διευθύνσεων και των Τμημάτων τους, καθώς και 
όλων των λειτουργούντων ή υπαγομένων σ’ αυτή λοιπών 
υπηρεσιών.

δ) Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου κατόπιν συ-
μπλήρωσης του απαιτούμενου από τις κείμενες διατά-
ξεις χρόνου για μισθολογική εξέλιξη των διοικητικών 
υπαλλήλων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, 
Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης, όπως και 
των Τμημάτων της, της οικείας Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
καθώς και των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης 
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) που υπά-
γονται σ’ αυτή.

ε) Βαθμολογική προαγωγή των διοικητικών υπαλλή-
λων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όλων των συγκροτού-
ντων αυτή και υπαγομένων σ’ αυτή Διευθύνσεων και των 
Τμημάτων τους, καθώς και όλων των λειτουργούντων ή 
υπαγομένων σ’ αυτή λοιπών υπηρεσιών λόγω αξιολό-
γησης με βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 90 για δύο 
συνεχείς αξιολογικές περιόδους.

Άρθρο 2
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος 
τελικής υπογραφής στους Προϊσταμένους 
των Αυτοτελών Διευθύνσεων Διοικητικής, 
Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των 
Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στους Προϊσταμένους των Αυτοτελών Διευθύνσεων 
Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήρι-
ξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκχωρούμε την αρμοδιό-
τητα και το δικαίωμα τελικής υπογραφής σε αποφάσεις 
ή πράξεις ή έγγραφα αρμοδιότητάς τους που εκδίδονται 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν στα ακό-
λουθα θέματα:

α) Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με 
αμοιβή στους διοικητικούς υπαλλήλους της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, όλων των συγκροτούντων αυτή και υπα-
γομένων σ’ αυτή Διευθύνσεων και των Τμημάτων τους, 
καθώς και όλων των λειτουργούντων ή υπαγομένων σ’ 
αυτή λοιπών υπηρεσιών, εκτός των Προϊσταμένων της 
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και 
Παιδαγωγικής Υποστήριξης και των Τμημάτων της, των 
Προϊσταμένων Τμημάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

β) Τοποθέτηση διοικητικών Προϊσταμένων Τμημάτων 
στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και στα Τμήματά τους.

Άρθρο 3
Εκχώρηση αρμοδιότητας και δικαιώματος 
τελικής υπογραφής στους Προϊσταμένους 
των Τμημάτων Β’ Οικονομικών Υποθέσεων 
των Αυτοτελών Διευθύνσεων Διοικητικής, 
Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των 
Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Β’ Οικονομικών 
Υποθέσεων των Αυτοτελών Διευθύνσεων Διοικητικής, 
Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Πε-
ριφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης εκχωρούμε την αρμοδιότητα 
και το δικαίωμα τελικής υπογραφής σε αποφάσεις ή 
πράξεις ή έγγραφα αρμοδιότητάς τους που εκδίδονται 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν στην 
έκδοση Ατομικού Δελτίου Κατάταξης Υπαλλήλου σε 
Μισθολογικά Κλιμάκια (Α.Δ.Κ.Υ.) των διοικητικών υπαλ-
λήλων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης, των Τμημάτων της 
και των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμ-
βουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) που υπάγο-
νται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για μισθολογική εξέλιξη, 
λόγω αναγνώρισης συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών και 
διδακτορικών σπουδών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη 
του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Άρθρο 4
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος 
τελικής υπογραφής στους Προϊσταμένους 
των Τμημάτων Γ’ Προσωπικού των Αυτοτελών 
Διευθύνσεων Διοικητικής, Οικονομικής 
και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των 
Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Γ’ Προσωπικού 
των Αυτοτελών Διευθύνσεων Διοικητικής, Οικονομικής 
και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Δι-
ευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης εκχωρούμε την αρμοδιότητα και το δικαίωμα 
τελικής υπογραφής σε αποφάσεις ή πράξεις ή έγγραφα 
αρμοδιότητάς τους που εκδίδονται σύμφωνα με τις κεί-
μενες διατάξεις και αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

α) Χορήγηση αδειών κανονικών, αναρρωτικών, κύησης 
και λοχείας, γονικών, μητρότητας και ειδικών, με αποδο-
χές ή χωρίς αποδοχές, εξετάσεων, αδειών για επιμορ-
φωτικούς και επιστημονικούς λόγους, καθώς και όσων 
άλλων αδειών και διευκολύνσεων προβλέπονται από 
την κείμενη νομοθεσία, στο διοικητικό προσωπικό των 
Τμημάτων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικο-
νομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης και των Κέντρων 
Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υπο-
στήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.). που υπάγονται στην Περιφερειακή 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης, καθώς και στους οικείους Διευθυντές Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

β) Μετακίνηση διοικητικού προσωπικού σε Τμήματα 
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ71266 Τεύχος B’ 6865/29.12.2022

και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης και των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. που υπάγονται σ’ αυτή.

Άρθρο 5 
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος 
τελικής υπογραφής στους Διευθυντές 
Εκπαίδευσης 

Στους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 
τους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκχω-
ρούμε την αρμοδιότητα και το δικαίωμα τελικής υπογρα-
φής σε αποφάσεις ή πράξεις ή έγγραφα αρμοδιότητάς 
τους που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
και αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

α) Έκδοση Ατομικού Δελτίου Κατάταξης Υπαλλήλου 
σε Μισθολογικά Κλιμάκια (Α.Δ.Κ.Υ.) των διοικητικών 
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης, για μισθολογική εξέλιξη λόγω 
αναγνώρισης συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών και δι-
δακτορικών σπουδών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του 
αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

β) Μετακίνηση διοικητικού προσωπικού σε Τμήματα 
των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης για την εν γένει στελέχωσή τους.

Άρθρο 6
Εκχώρηση αρμοδιότητας και δικαιώματος 
τελικής υπογραφής στους Προϊσταμένους των 
Τμημάτων Β’ Οικονομικού των Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης

Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Β’ Οικονομικού 
των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης εκχωρούμε την αρμοδιότητα και το δι-
καίωμα τελικής υπογραφής για αποφάσεις ή πράξεις ή 
έγγραφα αρμοδιότητάς τους που εκδίδονται σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν στη χορήγηση 
μισθολογικού κλιμακίου, κατόπιν συμπλήρωσης του 
χρόνου που απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις για 
μισθολογική εξέλιξη, στους διοικητικούς υπαλλήλους 
της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Άρθρο 7
Εκχώρηση αρμοδιότητας και δικαιώματος 
τελικής υπογραφής στους Προϊσταμένους των 
Τμημάτων Γ’ Προσωπικού των Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης

Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Γ’ Προσωπικού 
των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης εκχωρούμε την αρμοδιότητα και το δικαίωμα 
τελικής υπογραφής για αποφάσεις ή πράξεις ή έγγραφα 
αρμοδιότητάς τους που εκδίδονται σύμφωνα με τις κεί-
μενες διατάξεις και αφορούν στη χορήγηση στο διοικη-
τικό προσωπικό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, αδειών 
κανονικών, αναρρωτικών, κύησης και λοχείας, γονικών, 

μητρότητας και ειδικών, με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές, 
εξετάσεων, αδειών για επιμορφωτικούς και επιστημο-
νικούς λόγους, καθώς και όσων άλλων αδειών και διευ-
κολύνσεων προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 8
Λοιπές διατάξεις

Αν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται τα όργανα 
στα οποία εκχωρείται αρμοδιότητα ή δικαίωμα τελικής 
υπογραφής με τα άρθρα 1 έως και 7, η παρούσα ισχύ-
ει για τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Αν ελλείπουν, 
απουσιάζουν ή κωλύονται και οι νόμιμοι αναπληρωτές 
τους, οι αρμοδιότητες ή δικαιώματα τελικής υπογραφής 
που εκχωρούνται σύμφωνα με την παρούσα ασκούνται 
από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα, με εξαίρεση τις αρμο-
διότητες ή δικαιώματα τελικής υπογραφής των άρθρων 
6 και 7 που ασκούνται από τον οικείο Διευθυντή Πρωτο-
βάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον νόμιμο 
αναπληρωτή του, των άρθρων 3 και 4 που ασκούνται από 
τον οικείο Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διευθύνσεως Δι-
οικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης 
των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον νόμιμο αναπληρω-
τή του και του άρθρου 2 που ασκούνται από τον οικείο 
Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 9
Τελικές διατάξεις

1. Η απόφαση αυτή κατισχύει κάθε άλλης προγενέ-
στερης που ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό θέμα-
τα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των άρθρων 37 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133) σε συνδυασμό με την παρ. 2 
του άρθρου 35 του ίδιου νόμου και το άρθρο 61 του 
ν. 4903/2022 (Α’ 46).

2. Για τα λοιπά θέματα που δεν ρυθμίζονται κατά τρόπο 
αντίθετο από την παρούσα απόφαση παραμένουν σε 
ισχύ 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 
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 10
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, 19 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ   

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