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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 
Άρθρο 142  

Αποστολή του Υπουργείου  

 

Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 

είναι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Συντάγµατος και της λοιπής κείµενης νοµοθεσίας:  

α) η προαγωγή της παιδείας µε σκοπό την ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική,  

και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής 

συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες,  

β) η ανάπτυξη και η προαγωγή της επιστήµης, της έρευνας και της 

διδασκαλίας και 

γ) η προστασία της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης και της 

θρησκευτικής λατρείας και η εποπτεία των λειτουργών όλων των γνωστών 

θρησκειών.  

Άρθρο 143 

∆ιάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας  

1. Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου διαρθρώνεται ως εξής: 

α) Πολιτικό Γραφείο Υπουργού, 

β) Πολιτικό Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού, 

γ) Πολιτικά Γραφεία Υφυπουργών, 

δ) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα,  

ε) Γενική ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

στ) Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, 

ζ) Γενική ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 

η) Γενική ∆ιεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

θ) Ενιαίος ∆ιοικητικός Τοµέας Ευρωπαϊκών Πόρων, 
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ι) Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων, 

ια) Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου, 

ιβ) Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσιότητας και ∆ηµοσίων Σχέσεων, 

ιγ) Αυτοτελές Τµήµα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, 

ιδ)   Αυτοτελές Γραφείο Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας  

2. Στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 

λειτουργούν επίσης οι παρακάτω υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις που τις 

διέπουν: 

α) Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Κράτους,  

β) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 

γ) Υπηρεσία Εντελλοµένων Εξόδων. 

Άρθρο 144 

Πολιτικά γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και  Υφυπουργού και Γραφείο 

Γενικού Γραµµατέα 

Τα πολιτικά γραφεία του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και των 

Υφυπουργών διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 55 έως και 57 του Κώδικα 

νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το 

άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). Οι αρµοδιότητες και τα θέµατα οργάνωσης 

και λειτουργίας του Γραφείου Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται σύµφωνα µε την 

παράγραφο 3 του άρθρου 52 του ίδιου Κώδικα.  

Άρθρο 145 

Αποστολή και διάρθρωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

 

1.  Αποστολή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης είναι ο στρατηγικός και ψηφιακός σχεδιασµός των δηµόσιων  

πολιτικών του Υπουργείου, στο πλαίσιο των κυβερνητικών κατευθύνσεων και του 

προγραµµατισµού της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, µέσω της διαχείρισης και 

επεξεργασίας ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων, η διασφάλιση του ενδο- και 

διυπουργικού συντονισµού και της συνεργασίας των επιµέρους υπηρεσιών του 
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Υπουργείου για την αποτελεσµατικότερη, αποδοτικότερη και ποιοτικότερη υλοποίηση 

και παρακολούθηση αυτών, η εκπροσώπηση του Υπουργείου στο διεθνές και 

ευρωπαϊκό περιβάλλον, ο προγραµµατισµός ή/και η διενέργεια των πάσης φύσεως 

εξετάσεων και η χάραξη και εποπτεία της εθνικής πολιτικής για τις βιβλιοθήκες και τα 

αρχεία. 

2. Η Γενική ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

διαρθρώνεται στις ακόλουθες ∆ιευθύνσεις: 

α) ∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού, 

β) ∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Σχέσεων, 

γ) ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

ε) ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού Εξετάσεων και Πιστοποίησης και 

στ) ∆ιεύθυνση Βιβλιοθηκών και Αρχείων. 

Άρθρο 146 

∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού και 

Συντονισµού 

1. Η ∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού συγκροτείται από τα ακόλουθα 

Τµήµατα: 

α) Τµήµα Συντονισµού και Προγραµµατισµού Πολιτικών, 

β) Τµήµα Οργάνωσης και Ποιότητας, 

γ) Τµήµα Τεκµηρίωσης Πολιτικών, 

δ) Τµήµα Μελετών και Επιβλέψεων και 

ε) Γραφείο Ενηµέρωσης του Πολίτη. 

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού 

κατανέµονται στα Τµήµατα ως εξής: 

α) Τµήµα Συντονισµού και Προγραµµατισµού Πολιτικών: 

αα) Συντονίζει την ετήσια διαδικασία θέσπισης στόχων και δεικτών 

παρακολούθησης καθώς και αξιολόγησης δράσεων και πολιτικών του Υπουργείου 

για κάθε ιεραρχικό επίπεδο διοίκησης και υπάλληλο ξεχωριστά. 
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ββ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης του 

Υπουργείου µέσα από τον συντονισµό των διαδικασιών κατάρτισης του τακτικού 

προϋπολογισµού, του προγράµµατος δηµόσιων επενδύσεων, του Ενιαίου 

Προγράµµατος Προµηθειών, της στοχοθεσίας και του ρυθµιστικού σχεδιασµού του 

Υπουργείου. 

γγ) Έχει την ευθύνη συγκρότησης, συντονισµού και διαχείρισης των Οµάδων 

∆ιοίκησης Έργου για την αποτελεσµατική εφαρµογή προγραµµάτων και δράσεων 

που απαιτούν ενδο-υπηρεσιακό και διυπουργικό συντονισµό ύστερα από εισήγηση 

των αρµόδιων Γενικών Γραµµατειών, Γενικών ∆ιευθύνσεων και ∆ιευθύνσεων.  

δδ) Συγκροτεί και συντονίζει Οµάδες ∆ιοίκησης Έργου για την κατάρτιση, του 

Προγράµµατος Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση και οποιουδήποτε 

άλλου σχεδίου πολιτικής προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία ή αποφασίζει η 

πολιτική ηγεσία του Υπουργείου  

εε) Συνεργάζεται µε φορείς  που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων για θέµατα που αφορούν τα πεδία αρµοδιότητας 

του Υπουργείου. Συγκαλεί συσκέψεις για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση δράσεων, 

παρέχει τεχνικές προδιαγραφές και κατευθυντήριες γραµµές στους φορείς που 

εποπτεύει το Υπουργείο, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις.  

στστ) Εισηγείται στην πολιτική ηγεσία νέες δράσεις και πολιτικές είτε ύστερα  

από ερώτηµα της πρώτης είτε αυτεπαγγέλτως αλλά πάντα µε σαφή και 

τεκµηριωµένο τρόπο. 

ζζ) Σχεδιάζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την αποκεντρωµένη/ περιφερειακή 

και τοπική διάσταση των δράσεων του Υπουργείου για όλες τις βαθµίδες 

εκπαίδευσης ιδιαίτερα σε σχέση µε την παροχή δηµόσιων υπηρεσιών αρµοδιότητας 

του Υπουργείου, από αυτές.  

ηη) Μελετά, εισηγείται και σχεδιάζει τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων από την 

κεντρική στις περιφερειακές υπηρεσίες, σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλη αρµόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου. 

θθ) Μεριµνά για την παρακολούθηση υλοποίησης των δεικτών ανά τρίµηνο, 

επεξεργάζεται τριµηνιαίες Αναφορές Παρακολούθησης και Υλοποίησης προς την 

πολιτική ηγεσία και συντονίζει τη διαδικασία επανακαθορισµού στόχων και δεικτών,  

αν αυτό κριθεί αναγκαίο. 
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ιι) Μεριµνά για την ενσωµάτωση της αρχής  της ισότητας των φύλων στις 

πολιτικές του υπουργείου. 

ιαια) Υποστηρίζει τη µηνιαία, τακτική  και κάθε έκτακτη Σύσκεψη των Γενικών 

∆ιευθυντών, συντάσσει Αναφορά της Σύσκεψης την οποία αποστέλλει στην πολιτική 

ηγεσία του Υπουργείου και εισηγείται στο Γενικό Γραµµατέα τη σύγκληση δι-

υπουργικών συσκέψεων για θέµατα συναρµοδιότητας µε άλλα Υπουργεία.  

ιβιβ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

β) Τµήµα Οργάνωσης και Ποιότητας: 

αα) Χειρίζεται όλα τα θέµατα οργάνωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου µε στόχο 

την πιο αποδοτική και αποτελεσµατική λειτουργία τους ιδιαιτέρως σε ότι αφορά στη 

διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστηµάτων σε συνεργασία µε τη 

∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου. 

ββ) Μεριµνά για υποστήριξη της οργάνωσης των εποπτευοµένων, από το 

Υπουργείο, νοµικών προσώπων, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες κατά περίπτωση, σε 

σχέση µε το αντικείµενο των νοµικών προσώπων, διευθύνσεις και τα οικεία νοµικά 

πρόσωπα, εκτός των νοµικών προσώπων που λόγω αντικειµένου εποπτεύονται από 

τις αντίστοιχες Γενικές Γραµµατείες. 

γγ) Εισηγείται τα αναγκαία µέτρα για την καθιέρωση συστηµάτων διοίκησης ολικής 

ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης.  

δδ) Ασκεί όλες τις επιτελικές αρµοδιότητες που αφορούν στο ανθρώπινο δυναµικό 

του Υπουργείου και ιδίως θέµατα σχετικά µε τα συστήµατα και µεθόδους µέτρησης 

και αξιολόγησης αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών και 

εργαζοµένων, το σχεδιασµό του Υπουργείου και των εποπτευόµενων από αυτό 

φορέων για θέσεις προσωπικού, κλάδους, βαθµούς, ειδικότητες, περιγραφή και 

ανάλυση καθηκόντων και προσόντων κάθε θέσης και τον σχεδιασµό του Υπουργείου 

και των εποπτευόµενων από αυτό νοµικών προσώπων για την επιµόρφωση και κάθε 

είδους κατάρτιση του προσωπικού.  

εε) Μελετά, εισηγείται µέτρα και ενεργεί αρµοδίως για την καθιέρωση 

προσφορότερων µεθόδων εργασίας, για την απλούστευση των διοικητικών 

διαδικασιών, για τη βελτίωση και τυποποίηση των διοικητικών εντύπων του 
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Υπουργείου και για την ένταξη διοικητικών διαδικασιών αρµοδιότητας του 

Υπουργείου σε υπηρεσίες µιας στάσης 

στστ) Εξετάζει περιπτώσεις δυσλειτουργίας, καθυστερήσεων, γραφειοκρατικών 

τύπων και πολύπλοκων διαδικασιών.  

ζζ) Μεριµνά για την ενσωµάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων στις υπηρεσίες 

του Υπουργείου. 

ηη) Υποστηρίζει τη Γενική ∆ιεύθυνση στην οργάνωση και εποπτεία του Γραφείου 

Ενηµέρωσης του Πολίτη του Υπουργείου.  

θθ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

γ) Τµήµα Τεκµηρίωσης Πολιτικών: 

αα) Συλλέγει, συστηµατοποιεί και ταξινοµεί ανά τρίµηνο, τα αναγκαία ποσοτικά και 

ποιοτικά δεδοµένα που αφορούν στην εφαρµογή δράσεων και προγραµµάτων του 

Υπουργείου καθώς και στην αποδοτικότητα, αποτελεσµατικότητα και ποιότητα των 

µονάδων του Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ' αυτό. 

ββ) Υποστηρίζει την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διαχείριση των 

αποτελεσµάτων των δράσεων και των προγραµµάτων.  

γγ) Τηρεί διαχρονικά στοιχεία και τάσεις από την εφαρµογή των δράσεων και των 

πολιτικών του Υπουργείου και µεριµνά για τη σύνταξη έκθεσης για κάθε 

αποχωρούντα υπάλληλο µε θέση ευθύνης στην οποία καταγράφονται οι απόψεις του 

για τα θέµατα που έχει χειριστεί, προτάσεις βελτίωσης και ότι άλλο κριθεί αναγκαίο 

για τη διατήρηση της θεσµικής µνήµης του Υπουργείου.  

δδ) ∆ιαχειρίζεται ηλεκτρονική βιβλιοθήκη παραδοτέων από συγχρηµατοδοτούµενα 

προγράµµατα σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες.  

εε) ∆ιατηρεί αρχείο καλών πρακτικών από την Ε.Ε. σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση 

Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Σχέσεων. 

στστ) Συνεργάζεται µε άλλα κέντρα τεκµηρίωσης και εντοπίζει τις καλύτερες 

πρακτικές σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου.  

ζζ) Συλλέγει, τηρεί (σε ψηφιακή µορφή) και οργανώνει κάθε είδους δεδοµένα και 

γνωστικό υλικό που αφορά στη λειτουργία και ανάπτυξη του δικτύου δια βίου 
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µάθησης και τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των αρµοδιοτήτων των 

υπηρεσιών. 

ηη) Υποστηρίζει την πρόσβαση στα ανωτέρω  δεδοµένα και γνωστικό υλικό όλων 

των υπηρεσιών του Υπουργείου, των φορέων ∆ια Βίου Μάθησης και κάθε άλλου 

ενδιαφερόµενου. 

θθ) Εποπτεύει όλα τα µητρώα που λειτουργούν στο Υπουργείο και φροντίζει για τη 

διασύνδεση και την ορθή λειτουργία τους, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

ιι) Συγκεντρώνει από όλα τα Τµήµατα της Γενικής ∆ιεύθυνσης ανά τρίµηνο, στοιχεία 

και δεδοµένα σχετικά µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους  

ιαια) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

δ) Τµήµα Μελετών και Επιβλέψεων 

αα) Ασκεί τις προκαταρκτικές ενέργειες για ανάθεση συµβάσεων µελετών ή παροχής 

υπηρεσιών, δηµιουργεί, συµπληρώνει και επικαιροποιεί τους Φακέλους Έργων  και 

συγκροτεί Επιτροπές ∆ιαγωνισµών και διενεργεί τις διαδικασίες ανάθεσης 

ββ) καταρτίζει συµβάσεις µελετών ή παροχής υπηρεσιών για τεχνικά έργα, διοικεί και 

εποπτεύει την εκτέλεση τους και µεριµνά για την τροποποίηση των όρων σύµβασης  

γγ) Μελετά, συντάσσει προδιαγραφές και ρυθµίζει κάθε θέµα που αφορά στη Σχολική 

Στέγη, τα κτηριολογικά πρότυπα κάθε βαθµίδας εκπαίδευσης και συνεργάζεται µε 

τους συναρµόδιους φορείς του ∆ηµοσίου. 

δδ) Συνεργάζεται µε διευθύνσεις και τµήµατα του Υπουργείου ή άλλων Υπουργείων 

για θέµατα που αφορούν σε µελέτες χωροταξικού σχεδιασµού 

εε) Χειρίζεται θέµατα διενέργειας αρχιτεκτονικών διαγωνισµών 

στστ) υποστηρίζει φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο µε ελλιπείς τεχνικές 

υπηρεσίες  σε ότι αφορά τον καθορισµό των γενικών και τεχνικών όρων εκτέλεσης 

της σύµβασης, τις διαδικασίες ανάθεσης του έργου, της µελέτης ή υπηρεσίας, την 

εποπτεία διοίκησης ή τη διοίκηση των συµβάσεων, την έγκριση των µελετών και την 

παραλαβή του αντικειµένου του έργου,  
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ζζ) µεριµνά, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, για την 

επεξεργασία των απαραίτητων κειµένων που σχετίζονται µε διαδικασίες  

Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) καθώς και για την προετοιµασία 

των Συµβάσεων Σύµπραξης και κάθε Παρεπόµενου Συµφώνου, στα πεδία 

αρµοδιότητας του. 

ηη) Εγκρίνει κτηριολογικά προγράµµατα Προσχολικής, Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ελέγχει και εγκρίνει κτιριολογικά προγράµµατα κτιρίων 

των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, ύστερα από πρόταση των ιδίων  

θθ) Εποπτεύει το Τεχνικό Συµβούλιο του Υπουργείου. 

ιι) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του τµήµατος 

ε) Γραφείο Ενηµέρωσης του Πολίτη: 

(αα) Πληροφορεί τους πολίτες για κάθε θέµα αρµοδιότητας του Υπουργείου 

(ββ) Κατευθύνει τους πολίτες σχετικά µε τη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους και 

τους ενηµερώνει για την πορεία τους 

(γγ) ∆έχεται προτάσεις από πολίτες για τη βελτίωση των υπηρεσιών και διαδικασιών 

του Υπουργείου 

(δδ) Προετοιµάζει και εκτελεί πληροφόρηση και ενηµέρωση πολιτών για νέες 

δράσεις, ρυθµίσεις και µέτρα του Υπουργείου 

(εε) ∆ιαθέτει ενηµερωτικό υλικό σε συνεργασία µε το Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσιότητας 

και ∆ηµοσίων Σχέσεων καθώς και αιτήσεις στους πολίτες. 

(στστ) Κατευθύνει και οργανώνει την επικοινωνία των πολιτών µε άλλες υπηρεσίες 

του Υπουργείου ή άλλων Υπουργείων και δηµοσίων φορέων ή εποπτευόµενων 

φορέων του Υπουργείου. 

Άρθρο 147 

∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Σχέσεων 

1. Η ∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Σχέσεων συγκροτείται από τα ακόλουθα 

Τµήµατα: 

α) Τµήµα Ευρωπαϊκής Ένωσης 

β) Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων 
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γ) Τµήµα Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Προγραµµάτων 

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Σχέσεων κατανέµονται 

σε Τµήµατα ως εξής: 

α) Τµήµα Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

αα) Συµµετέχει στα θεσµοθετηµένα όργανα της Ε.Ε., παρακολουθεί την εξέλιξη των 

πολιτικών και µεριµνά για τον ορισµό των εκπροσώπων  του Υπουργείου σε όργανα 

ή συναντήσεις, τους εποπτεύει και συντονίζει τη δράση τους εκτός αν ορίζεται άλλως 

στον παρόντα οργανισµό.  

ββ) Σε συνεργασία µε τη ∆/νση Στρατηγικού Σχεδιασµού του Υπουργείου συντονίζει 

τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εποπτευόµενους φορείς για την 

ορθή εφαρµογή των πολιτικών της Ε.Ε. και ενηµερώνει και συνεργάζεται αρµοδίως 

για θέµατα αιχµής της Ε.Ε. 

γγ) Υποβάλει και υλοποιεί σχέδια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε στόχο την 

προαγωγή της εθνικής πολιτικής για την εκπαίδευση. 

δδ) ∆ιοργανώνει και υποστηρίζει εθνικούς διαγωνισµούς στα πλαίσια αντίστοιχων 

ευρωπαϊκών για θέµατα εκπαιδευτικής πολιτικής.  

εε) ∆ιαχειρίζεται και παρακολουθεί τα ευρωπαϊκά ∆ίκτυα στα οποία συµµετέχει το 

Υπουργείο και επικαιροποιεί σε ετήσια βάση το κείµενο της "Περιγραφής του 

Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήµατος".  

στστ) Μεριµνά για τη µετάφραση και την έκδοση όλων των κειµένων από την αγγλική 

στην ελληνική γλώσσα. 

ζζ) Παρακολουθεί και προωθεί τις προκηρύξεις θέσεων που αφορούν φορείς και 

όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενηµερώνει αρµοδίως το Τµήµα Οργάνωσης 

και Ποιότητας της ∆ιεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού. 

ηη) Παρακολουθεί ζητήµατα που αφορούν στη διαδικασία του ευρωπαϊκού χώρου 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε συνεργασία µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανώτατης 

Εκπαίδευσης. 

θθ) Μεριµνά για τη συγκέντρωση επίσηµων στοιχείων που τεκµηριώνουν τις 

πολιτικές αποφάσεις για τη νεολαία και προβάλλει τις θέσεις του Υπουργείου σε  

ευρωπαϊκούς οργανισµούς και σε οργανώσεις νεολαίας. 
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ιι) Συµµετέχει στα σχετικά όργανα και συναντήσεις σε επίπεδο Ε.Ε. και υποβάλλει 

σχετικές εκθέσεις, ενώ, παράλληλα, µεριµνά για τη διάχυση πολιτικών και δράσεων 

προς τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις και Τµήµατα του Υπουργείου. 

ιαια) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

β) Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων: 

αα) Συµµετέχει στα όργανα διοίκησης και στις εργασίες των Οργάνων ∆ιοίκησης που 

αφορούν στην παιδεία, των ∆ιεθνών Οργανισµών, στους οποίους η Ελλάδα είναι 

κράτος-µέλος.  

ββ), ∆ιαχειρίζεται τις δραστηριότητες διεθνών περιφερειακών οργανισµών και Μη 

Κυβερνητικών Οργανισµών. 

γγ) ∆ιαβιβάζει ρηµατικές διακοινώσεις για τη συµµετοχή Ελλήνων φοιτητών σε ξένα 

πανεπιστήµια και χορηγεί κάθε σχετικό οδηγό. 

δδ) Είναι αρµόδιο για τη σύναψη και ανανέωση ∆ιµερών Μορφωτικών Συµφωνιών 

και Μορφωτικών Προγραµµάτων µεταξύ της Ελλάδας και άλλων χωρών, καθώς και 

για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προβλέπουν τα ανωτέρω 

Προγράµµατα, σε συνεργασία µε άλλες αρµόδιες ∆ιευθύνσεις του Υπουργείου. 

εε) Είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση του Μνηµονίων Εκπαιδευτικής Συνεργασίας 

και την υποστήριξη της λειτουργίας Μικτών Επιτροπών για την εξέταση των 

Σχολικών Εγχειριδίων Ελλάδας - Αλβανίας και Ελλάδας – Τουρκίας σε συνεργασία 

µε την αρµοδία υπηρεσία της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης. 

στστ) Προωθεί τη συµµετοχή των ελληνικών οµάδων που συµµετέχουν στις 

Βαλκανικές και ∆ιεθνείς Ολυµπιάδες και εκδίδει τις Αποφάσεις Μετακίνησής τους. 

ζζ) Παρακολουθεί τα διεθνή δίκτυα στα οποία συµµετέχει το Υπουργείο. 

ηη) ∆ιενεργεί τον προγραµµατισµό για την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε 

διασκέψεις, συνέδρια, συναντήσεις, σεµινάρια, επιτροπές, οργανισµούς, οµάδες 

εργασίας κλπ. σε διεθνές επίπεδο, εκτός των αντικειµένων ου ανήκουν στις 

αντίστοιχες Γενικές Γραµµατείες.  
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θθ) Αναπτύσσει συνεργασίες, επαφές και αλληλοενηµέρωση µε οργανώσεις και 

φορείς της χώρας και του εξωτερικού, τη σύναψη διµερών συµφωνιών και την 

ενεργοποίηση των διακρατικών µορφωτικών συµφωνιών σε θέµατα νεολαίας.  

ιι) ∆ιενεργεί την προβολή της πολιτικής του Υπουργείου, την παρακολούθηση, τη 

συµµετοχή στη διαµόρφωση και εφαρµογή πολιτικών για τη Νεολαία σε διεθνές 

επίπεδο, την προώθηση των περιφερειακών συνεργασιών και τη διαµόρφωση 

διακρατικών συνεργασιών.  

ιαια) ∆ηµιουργεί και τηρεί τράπεζα διεθνών πληροφοριών και εµπειριών τις οποίες 

διοχετεύει στις αρµόδιες Υπηρεσίες.  

ιβιβ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

γ) Τµήµα Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Προγραµµάτων: 

αα) Αναγνωρίζει επικαλύψεις µεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών προγραµµάτων και 

εισηγείται αρµοδίως στην πολιτική ηγεσία για τις κατάλληλες ενέργειες άρσης των 

επικαλύψεων αυτών ή επεξεργασίας ενεργειών για την συµπληρωµατικότητα των 

στόχων. 

ββ) Συνεργάζεται µε την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση για τα θέµατα της παραπάνω 

παραγράφου και εισηγείται αρµοδίως. 

γγ) Παρακολουθεί προγράµµατα και δράσεις άλλων Υπουργείων ή φορέων 

ανεξαρτήτως πηγής χρηµατοδότησης για ζητήµατα που άπτονται της παραγράφου 

αα και εισηγείται αρµοδίως. 

δδ) Ασκεί την αρµοδιότητα εποπτείας υλοποίησης προγραµµάτων της Ε.Ε. και 

συµµετέχει στα σχετικά όργανα και συναντήσεις της Ε.Ε., εκτός αν ορίζεται άλλως 

στον παρόντα Οργανισµό. 

εε) Μεριµνά για την υποβολή περιοδικών εκθέσεων, τις οποίες ελέγχει και προωθεί 

και φέρει την ευθύνη για τις διαδικασίες, προκειµένου για τη σύνταξη της  ετήσιας 

διαβεβαίωσης προς την Ε.Ε. επί της υλοποίησης των προγραµµάτων. 

στστ) Μεριµνά για την παρακολούθηση, αναζήτηση, συγκρότηση και συστηµατική 

ενηµέρωση κοινής βάσης δεδοµένων για τα προγράµµατα, τις πρωτοβουλίες και τα 
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χρηµατοδοτικά µέσα της Ε.Ε. και άλλων περιφερειακών διεθνών οργανισµών που 

δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και αφορούν στην παιδική ηλικία.  

ζζ) Υποστηρίζει τις υπηρεσίες και τους φορείς στην κατάρτιση και υποβολή 

προτάσεων σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε άλλους 

φορείς.   

ηη) Σχεδιάζει µελέτες παρακολούθησης – εκτέλεσης τεχνικών προγραµµάτων, 

µελετών. 

θθ) Υλοποιεί δράσεις προγραµµάτων (έρευνες, µελέτες, σεµινάρια, συνέδρια κ.λπ.) 

σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς. 

ιι) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του τµήµατος 

Άρθρο 148 

∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

1. Η ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης συγκροτείται από τα ακόλουθα 

Τµήµατα: 

α) Τµήµα Ψηφιακού Σχεδιασµού Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

β) Τµήµα Ψηφιακού Σχεδιασµού Ανώτατης Εκπαίδευσης, Νεολαίας και ∆ια Βίου 

Μάθησης 

γ) Τµήµα Ψηφιακού Σχεδιασµού ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Εφαρµογών 

δ) Τµήµα Ανάπτυξης Εφαρµογών Εξετάσεων 

ε) Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης 

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κατανέµονται σε 

Τµήµατα ως εξής: 

α) Τµήµα Ψηφιακού Σχεδιασµού Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης: 

αα) Εποπτεύει την τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών και δικτυακών υποδοµών 

των εργαστηρίων πληροφορικής των σχολικών µονάδων και το συντονισµό των 

περιφερειακών υποδοµών πληροφορικής και νέων τεχνολογιών σε συνεργασία µε τη 

Γενική ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  

ββ) Είναι υπεύθυνο για τις δικτυακές συνδέσεις µε τις Περιφέρειες, τις ∆ιευθύνσεις και 

τις σχολικές µονάδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
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γγ) Συνεργάζεται µε τους φορείς διοίκησης και διαχείρισης του Πανελλήνιου Σχολικού 

∆ικτύου καθώς και µε κάθε εποπτευόµενο φορέα  που παρέχει ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες µέσω του ∆ικτύου ή υπηρεσίες υποστήριξης της λειτουργικότητας αυτού, 

εισηγείται αρµοδίως βελτιώσεις ή αλλαγές στη λειτουργία του και εποπτεύει τις 

εργασίες του καθώς και όλων των δικτύων που αφορούν στην πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

δδ) Παρακολουθεί τους Τεχνικούς Συµβούλους του Υπουργείου, οι οποίοι έχουν 

αναλάβει την ανάπτυξη εφαρµογών που αφορούν στην πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση και εισηγείται αρµοδίως στην πολιτική ηγεσία. 

εε) Συγκεντρώνει δεδοµένα και τεκµηριώνει πλήρως κάθε φάση των έργων 

Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.  

στστ) ∆ηµιουργεί και οργανώνει τις βάσεις δεδοµένων που είναι αναγκαίες για τα 

θέµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης βάσει της κείµενης νοµοθεσίας. 

ζζ) Αξιοποιεί τη χρήση νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων 

για τον απόδηµο ελληνισµό. 

ηη) ∆ηµιουργεί πρότυπα τα οποία ορίζουν τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες για το 

σχεδιασµό, υλοποίηση, λειτουργία και συντήρηση διαδικασιών, υπηρεσιών και 

εφαρµογών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και επιλέγει το πρότυπο 

που θα ακολουθηθεί σε κάθε περίπτωση. 

θθ) Ορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις των διεπαφών για την ανταλλαγή δεδοµένων για 

την συνεργασία ανάµεσα στις εφαρµογές. 

ιι) Προσδιορίζει µε µοναδικό τρόπο τα χαρακτηριστικά των αποθηκευµένων 

δεδοµένων. 

ιαια) Προσδιορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να έχουν τα 

χρησιµοποιούµενα µέσα εργαλεία και προγράµµατα. 

ιβιβ) Ελέγχει τα πρότυπα ώστε να εµπεριέχουν τεχνική συµβατότητα µε 

προκαθορισµένα και σταθερά κριτήρια. 

ιγιγ) Ορίζει πρωτόκολλα τα οποία καθορίζουν την αυστηρότητα των βηµάτων που 

πρέπει να ακολουθηθούν. 



http://didefth.gr                                                 342 

 

ιδιδ) Προσδίδει χαρακτήρα ποιότητας και ελέγχου στις διαδικασίες και ελέγχει το 

τελικό αποτέλεσµα. 

ιειε) Μεριµνά ώστε να ακολουθηθούν τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας δικτύων και 

περιεχοµένου για τις υποδοµές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας καθώς και τα 

πρότυπα διαλειτουργικότητας του ∆ηµοσίου και ελέγχει εάν τηρούνται οι διατάξεις για 

την προστασία προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων. 

ιστστ) Εκπονεί µελέτες και εµπειρογνωµοσύνες για τη βελτίωση της ποιότητας των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε χρήση ΤΠΕ καθώς και για την απλούστευση των 

διαδικασιών που αφορούν στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση και 

εισηγείται αρµοδίως. 

ιζιζ) Μεριµνά για τη συντήρηση, ανάπτυξη και επέκταση υφιστάµενων και νέων 

πληροφοριακών συστηµάτων και εφαρµογών. 

ιηιη) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

β) Τµήµα Ψηφιακού Σχεδιασµού Ανώτατης Εκπαίδευσης, ∆ια Βίου Μάθησης, 

Επαγγελµατικών προσόντων και Νεολαίας: 

αα) Εποπτεύει, παρακολουθεί και συντονίζει τις εργασίες τεχνικών συµβούλων και 

φορέων που υλοποιούν, διαχειρίζονται και λειτουργούν τα πάσης φύσεως δίκτυα και 

πληροφοριακά συστήµατα που αφορούν στην ανώτατη εκπαίδευση . 

ββ) Σχεδιάζει την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλο το σύστηµα δια 

βίου µάθησης στην Ελλάδα σε συνεργασία µε την Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου 

Μάθησης, Επαγγελµατικών προσόντων και Νεολαίας 

γγ) Συνεργάζεται µε τη Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης , Επαγγελµατικών 

προσόντων και Νεολαίας για τη δηµιουργία του κατάλληλου τεχνολογικού 

υποβάθρου, για τον προσδιορισµό των λειτουργικών προδιαγραφών και των 

πληροφοριακών συστηµάτων και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα 

υποστηρίζουν τις υπηρεσίες δια βίου µάθησης.  

δδ) Εκπονεί µελέτες και εµπειρογνωµοσύνες για τη βελτίωση της ποιότητας των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε χρήση ΤΠΕ καθώς και για την απλούστευση των 

διαδικασιών που αφορούν στην ανώτατη εκπαίδευση και τη δια βίου µάθηση και 

εισηγείται αρµοδίως. 
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εε) Συγκεντρώνει δεδοµένα και τεκµηριώνει πλήρως κάθε φάση των έργων ΤΠΕ 

ανώτατης εκπαίδευσης και δια βίου µάθησης του Υπουργείου.  

στστ) ∆ηµιουργεί πρότυπα τα οποία ορίζουν τις απαιτήσεις στις διαδικασίες για το 

σχεδιασµό, υλοποίηση, λειτουργία και συντήρηση διαδικασιών, υπηρεσιών και 

εφαρµογών ανώτατης εκπαίδευσης και ∆ΒΜ και επιλέγει το πρότυπο που θα 

ακολουθηθεί σε κάθε περίπτωση. 

ζζ) Ορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις των διεπαφών για την ανταλλαγή δεδοµένων για 

την συνεργασία ανάµεσα στις εφαρµογές. 

ηη) Προσδιορίζει µε µοναδικό τρόπο τα χαρακτηριστικά των αποθηκευµένων 

δεδοµένων. 

θθ) Προσδιορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να έχουν τα 

χρησιµοποιούµενα µέσα εργαλεία και προγράµµατα. 

ιι) Ελέγχει τα πρότυπα ώστε να εµπεριέχουν τεχνική συµβατότητα µε 

προκαθορισµένα και σταθερά κριτήρια. 

ιαια) Ορίζει πρωτόκολλα τα οποία καθορίζουν την αυστηρότητα των βηµάτων που 

πρέπει να ακολουθηθούν. 

ιβιβ) Προσδίδει χαρακτήρα ποιότητας και ελέγχου στις διαδικασίες και ελέγχει το 

τελικό αποτέλεσµα. 

ιγιγ) Μεριµνά ώστε να ακολουθηθούν τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας δικτύων και 

περιεχοµένου για τις υποδοµές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας καθώς και τα 

πρότυπα διαλειτουργικότητας του ∆ηµοσίου και ελέγχει εάν τηρούνται οι διατάξεις για 

την προστασία προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων. 

ιδιδ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

γ) Τµήµα Ψηφιακού Σχεδιασµού ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Εφαρµογών  

αα) ∆ιαχειρίζεται και ενηµερώνει τις ηλεκτρονικές σελίδες του Υπουργείου στο 

∆ιαδίκτυο. 

ββ) Αναπτύσσει και διαχειρίζεται την ηλεκτρονική αλληλογραφία και το ηλεκτρονικό 

πρωτόκολλο της κεντρικής υπηρεσίας. 
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γγ) Παρακολουθεί και συντονίζει όλους τους Τεχνικούς Συµβούλους του Υπουργείου, 

οι οποίοι έχουν αναλάβει την ανάπτυξη εφαρµογών που αφορούν σε διοικητικές και 

οικονοµικές εφαρµογές και εισηγείται αρµοδίως στην πολιτική ηγεσία. 

δδ) Εισηγείται αρµοδίως και αναλαµβάνει έργα ανάπτυξης εφαρµογών για 

Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιαχείρισης Προσωπικού (εκπαιδευτικών και διοικητικών 

υπαλλήλων), Μισθοδοσίας, Οικονοµικών (Τακτικός Προϋπολογισµός, Π∆Ε), 

λαµβάνοντας υπόψη τη λειτουργία των υφισταµένων δικτύων και πληροφοριακών 

συστηµάτων.   

εε) Εκπονεί µελέτες, πρότυπα, επιβλέπει/συντονίζει όλα τα σχετικά έργα 

υλοποίησης/αναβάθµισης των παραπάνω συστηµάτων, σχεδιάζει/αναπτύσσει 

εφαρµογές λογισµικού και συνεργάζεται µε όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες του 

Υπουργείου 

εε) Αναπτύσσει και διαχειρίζεται το δικτυακό και υπολογιστικό εξοπλισµό της 

Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. 

στστ) Πραγµατοποιεί και εποπτεύει τις διασυνδέσεις µε άλλα δίκτυα του ∆ηµοσίου ή 

του Ιδιωτικού τοµέα. 

ζζ) Λειτουργεί και χειρίζεται συστήµατα Η/Υ του δικτύου του ΥΠ∆ΒΜ. Παρακολουθεί 

τα χρονοδιαγράµµατα ροής των εφαρµογών και εργασιών. 

ηη) Πραγµατοποιεί τον έλεγχο τήρησης διαδικασιών ασφάλειας των δεδοµένων και 

του δικτύου. 

θθ) Οργανώνει τη βιβλιοθήκη µαγνητικών µέσων µε βάση πρότυπα και διαφυλάττει 

τα αρχεία και τα αντίγραφα ασφαλείας. 

ιι) Καταγράφει και παρακολουθεί τη συντήρηση του δικτυακού και υπολογιστικού 

εξοπλισµού του υπουργείου καθώς και την τήρηση των διαδικασιών και την 

αποκατάσταση βλαβών αυτών. 

ιαια) Τηρεί στοιχεία για τη µέτρηση της απόδοσης του δικτυακού εξοπλισµού και της 

διαθεσιµότητας των δικτύων  του υπουργείου. 

ιβιβ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

δ) Τµήµα Ανάπτυξης Εφαρµογών Εξετάσεων: 
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αα) Αναλύει και καθορίζει τις απαιτήσεις και αναπτύσσει πληροφοριακά συστήµατα 

για την προετοιµασία και δηµιουργία αρχείου εξετάσεων µαθητών ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης και αποφοίτων,  τέκνων Ελλήνων εξωτερικού, αλλοδαπών, αθλητών 

και λοιπών κατηγοριών σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της ∆ιεύθυνσης 

Προγραµµατισµού Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. 

ββ) Καθορίζει τις απαιτήσεις και αναπτύσσει πληροφοριακά συστήµατα για τη 

συγκέντρωση και επεξεργασία αιτήσεων υποψηφίων µε προτιµήσεις και έκδοση 

αποτελεσµάτων επιλογής των παραπάνω κατηγοριών σε Ιδρύµατα της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της ∆ιεύθυνσης 

Προγραµµατισµού Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. 

γγ) Προετοιµάζει και δηµιουργεί αρχεία εξετάσεων υποψηφίων για πιστοποίηση 

ξένης γλώσσας, γνώσης Η/Υ και εκδίδει τα αποτελέσµατα σύµφωνα µε τις 

κατευθυντήριες γραµµές της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Εξετάσεων και 

Πιστοποιήσεων. Εξασφαλίζει την ποιότητα και την αξιοπιστία των λογισµικών. 

δδ) Πραγµατοποιεί την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και τη µετάδοση θεµάτων 

εξετάσεων µέσω πληροφοριακών συστηµάτων. 

εε) Συγκεντρώνει δεδοµένα και τεκµηριώνει πλήρως κάθε φάση των έργων ΤΠΕ που 

αφορούν στις εξετάσεις. 

στστ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

ε) Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης 

αα) Παρέχει στα στελέχη των υπηρεσιών του Υπουργείου κάθε δυνατή βοήθεια για 

να εφαρµόζουν τοπικές εφαρµογές στους περιφερειακούς σταθµούς εργασίας τους 

(επεξεργασία κειµένων, οργάνωση αρχείων, επεξεργασία πινάκων κλπ) και µεριµνά 

για την εξασφάλιση συµβατότητας των εφαρµογών αυτών µε κεντρικά πληροφοριακά 

συστήµατα. 

ββ) Εγκαθιστά λογισµικά σε τελικούς χρήστες. 

γγ) Μεριµνά για την τήρηση των βαθµών ασφαλείας των αρχείων δεδοµένων και των 

προγραµµάτων ώστε να εξασφαλίζεται η εµπιστευτικότητα τους. 
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δδ) Παρακολουθεί τις τεχνολογίες οργάνωσης και παρακολούθησης διαδικασιών 

γραφείου και προτείνει την εισαγωγή νέων εφαρµογών µε την υιοθέτηση των 

τεχνολογιών αυτών σε συνεργασία µε το Τµήµα Οργάνωσης και Ποιότητας. 

εε) Ενηµερώνει και εκπαιδεύει τους χρήστες των διοικητικών υπηρεσιών σε θέµατα 

νέων τεχνολογιών, πληροφορικής και αυτοµατισµού γραφείου σε συνεργασία µε το 

Τµήµα Οργάνωσης και Ποιότητας. 

στστ) ∆ιακινεί εκπαιδευτικό υλικό προς το προσωπικό. 

ζζ) Υποστηρίζει τεχνικά τη δηµιουργία και λειτουργία Μητρώων, Βάσεων ∆εδοµένων, 

εφαρµογών, τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων και υποδοµών δικτύου και µεριµνά για 

την άρτια λειτουργία τους. 

ηη) Υποστηρίζει το τηλεφωνικό δίκτυο του υπουργείου 

θθ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

Άρθρο 149 

∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Εξετάσεων και 

Πιστοποιήσεων 

1. Η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων συγκροτείται από 

τα ακόλουθα Τµήµατα: 

α) Τµήµα Γενικών Εξετάσεων και Επιλογής Σπουδαστών 

β) Τµήµα Εφαρµογών Απολυτηρίου Λυκείου 

γ) Τµήµα Πιστοποίησης Γλωσσοµάθειας και Γνώσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Εξετάσεων κατανέµονται σε Τµήµατα ως εξής: 

α) Τµήµα Γενικών Εξετάσεων και Επιλογής Σπουδαστών 

αα) Οργανώνει και διενεργεί τις εισαγωγικές εξετάσεις των αποφοίτων  του Γενικού 

Λυκείου.  

ββ) Οργανώνει τις εξετάσεις των αποφοίτων των σχολικών µονάδων που παρέχουν 

δευτεροβάθµια τεχνική - επαγγελµατική εκπαίδευση. 

γγ) Οργανώνει τις εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών υποψηφίων για εισαγωγή στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και την επιλογή των εισακτέων. 
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δδ) Εισηγείται τις αντίστοιχες κανονιστικές πράξεις και ρυθµίσεις. 

εε) Συνεργάζεται µε τη ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µέσω 

κατευθυντήριων γραµµών για κάθε σχετικό θέµα. 

στστ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

β) Τµήµα Εφαρµογών Απολυτηρίου Λυκείου 

αα) Χειρίζεται την οργάνωση και διεξαγωγή των απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού 

Λυκείου. 

ββ) Χειρίζεται την οργάνωση και διεξαγωγή των απολυτηρίων εξετάσεων των 

σχολικών µονάδων που παρέχουν δευτεροβάθµια τεχνική - επαγγελµατική 

εκπαίδευση. 

γγ) Χειρίζεται την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων των ειδικών µαθηµάτων. 

δδ) Καθορίζει τον αριθµό εισακτέων στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. 

εε) ∆ιενεργεί την επιλογή των εισαγοµένων στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µε το 

σύστηµα του Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου. 

στστ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

γ) Τµήµα Πιστοποίησης Γλωσσοµάθειας και Γνώσης και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  

αα) Χειρίζεται κάθε θέµα που αφορά στα Κρατικά Πιστοποιητικά Γλωσσοµάθειας 

ββ) Χειρίζεται κάθε θέµα που αφορά στην Πιστοποίηση Γνώσης Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών 

γγ) Εποπτεύει τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. 

δδ) Χορηγεί την «επάρκεια προσόντων διδασκαλίας» ξένης γλώσσας σύµφωνα µε 

την κείµενη νοµοθεσία 

εε) Εγκρίνει την εργασία αλλοδαπών εκπαιδευτικών από µη κράτη-µέλη της Ε.Ε. στα 

Κέντρα Ξένων Γλωσσών. 
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στστ) Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα 

Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τα αποστέλλει στο Τµήµα 

∆ιαχείρισης Γνώσης & Τεκµηρίωσης Πολιτικών. 

ζζ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του τµήµατος 

Άρθρο 150 

∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Αρχείων 

1. Η ∆ιεύθυνση Βιβλιοθηκών και Αρχείων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα: 

α) Τµήµα Μελετών και Ανάπτυξης  

β) Τµήµα Βιβλιοθηκών 

γ) Τµήµα Γενικών Αρχείων του Κράτους και Αρχειακής Πολιτικής  

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Αρχείων κατανέµονται σε 

Τµήµατα ως εξής: 

α) Τµήµα Μελετών και Ανάπτυξης 

αα) Λειτουργεί, εποπτεύει και διοικεί σύστηµα συγκέντρωσης στατιστικών δεδοµένων 

και παραγωγής δεικτών αποτίµησης της λειτουργίας των Βιβλιοθηκών και των 

Αρχείων. 

ββ) Συντάσσει οδηγίες και πραγµατοποιεί µελέτες για την ανάπτυξη και την 

λειτουργία των Βιβλιοθηκών και Αρχείων κάθε µορφής. 

γγ) Αναπτύσσει τη λειτουργία των απαραίτητων κάθε φορά υποστηρικτικών 

υποδοµών λειτουργίας του Συστήµατος Βιβλιοθηκών και Αρχείων 

δδ) Σχεδιάζει και παρακολουθεί αναπτυξιακά προγράµµατα που αφορούν στις 

Βιβλιοθήκες και τα Αρχεία.  

εε) Ασκεί τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη γνωµοδοτικών και εισηγητικών 

οργάνων αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης. 

στστ) Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράµµατα κατάρτισης του προσωπικού των 

Βιβλιοθηκών και των Αρχείων.  

ζζ) Σχεδιάζει και παρακολουθεί προγράµµατα ψηφιοποίησης των βιβλιοθηκών και 

των αρχείων 
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ηη) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

β) Τµήµα Βιβλιοθηκών: 

αα) Αναπτύσσει, συντονίζει διοικητικά και εισηγείται αρµοδίως για όλα τα θέµατα που 

αφορούν στις δηµόσιες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα.. 

ββ) ∆ιαχειρίζεται τη λειτουργία συστήµατος συγκέντρωσης στατιστικών δεδοµένων 

και παραγωγής δεικτών αποτίµησης της λειτουργίας των Βιβλιοθηκών σε συνεργασία 

µε την Εθνική Βιβλιοθήκη και τα αποστέλλει στο Τµήµα Τεκµηρίωσης Πολιτικών. 

γγ) Συντάσσει Οδηγούς και πραγµατοποιεί µελέτες για την ανάπτυξη και την 

λειτουργία των Βιβλιοθηκών στην Ελλάδα. 

δδ) Ενισχύει και εποπτεύει την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, τις ∆ηµόσιες 

Βιβλιοθήκες, τις Σχολικές Βιβλιοθήκες και κάθε είδους ερευνητικές βιβλιοθήκες, ως 

προς την εφαρµογή των διατάξεων σε θέµατα οργάνωσης, διοίκησης και γενικώς 

λειτουργίας. 

εε) Μεριµνά για την ίδρυση νέων ∆ηµοσίων Βιβλιοθηκών, για την ενίσχυση, 

ανάπτυξη και συντονισµένη λειτουργία των βιβλιοθηκών της χώρας ανεξαρτήτως 

νοµικής τους µορφής εφόσον λειτουργούν προς εξυπηρέτηση του κοινού. 

στστ) Μεριµνά για την ίδρυση νέων Σχολικών Βιβλιοθηκών,  την ενίσχυση, την  

εποπτεία και τον έλεγχο των Σχολικών Βιβλιοθηκών καθώς και των ειδικών 

εκπαιδευτικών Βιβλιοθηκών κάθε µορφής. 

ζζ) Αναπτύσσει και οργανώνει τη λειτουργία των απαραίτητων κάθε φορά 

υποστηρικτικών υποδοµών λειτουργίας των Βιβλιοθηκών  

ηη) Συντονίζει τη συλλογική πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές και προετοιµάζει και 

παρακολουθεί αναπτυξιακά προγράµµατα Βιβλιοθηκών 

θθ) Εποπτεύει, αναπτύσσει και ενισχύει τη Βιβλιοθήκη της Κεντρικής Υπηρεσίας του 

Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 

ιι) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του τµήµατος 

γ) Τµήµα Γενικών Αρχείων του Κράτους και Αρχειακής Πολιτικής: 

αα) Ενισχύει, εποπτεύει και ελέγχει την Αυτοτελή Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του 

Κράτους ως προς την εφαρµογή των διατάξεων για τα θέµατα οργάνωσης, διοίκησης 
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και γενικώς λειτουργίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και των Παρατηµάτων 

τους. 

ββ) Μεριµνά για την ίδρυση, ενίσχυση και ανάπτυξη νέων αρχειακών υπηρεσιών 

ανεξαρτήτως νοµικής τους µορφής εφόσον αυτά έχουν άµεση σχέση µε τα 

γενικότερα θέµατα της εκπαίδευσης, της ελληνικής ιστορίας και της διοίκησης. 

γγ) Αναπτύσσει και λειτουργεί τα Αρχεία του Υπουργείου Παιδείας ∆ια-Βίου Μάθησης 

και Θρησκευµάτων 

δδ) Ασκεί συντονισµένη λειτουργία, σε συνεργασία µε την Αυτοτελή Υπηρεσία των 

ΓΑΚ, των Αρχείων που ανεξαρτήτως της νοµικής τους µορφής λειτουργούν προς 

εξυπηρέτηση του κοινού. 

εε) Εποπτεύει και ελέγχει τις Βιβλιοθήκες και τις Αρχειακές Συλλογές του Ελληνικού 

Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας σε συνεργασία 

µε το Υπουργείο Εξωτερικών. 

στστ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

Άρθρο 151 

Αποστολή και διάρθρωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών και ∆ιοικητικών 

Υπηρεσιών 

1. Αποστολή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών είναι η 

διοικητική υποστήριξη του υπουργείου, η οικονοµική στήριξη και διαχείριση σύµφωνα 

µε τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δηµοσιονοµικής διακυβέρνησης και 

ευθύνης.  

2. Η Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται στις 

ακόλουθες ∆ιευθύνσεις:  

α) ∆ιεύθυνση Προϋπολογισµού και ∆ηµοσιονοµικών Αναφορών 

β) ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και Προµηθειών 

γ) ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Οικονοµικών Εκπαίδευσης 

δ) ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού Κεντρικής Υπηρεσίας 

ε) Αυτοτελές Τµήµα ΠΣΕΑ 
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στ)  Παιδικός Σταθµός. 

Άρθρο 152 

∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Προϋπολογισµού και ∆ηµοσιονοµικών 

Αναφορών 

1. Η ∆ιεύθυνση Προϋπολογισµού και ∆ηµοσιονοµικών Αναφορών συγκροτείται από 

τα ακόλουθα Τµήµατα: 

α) Τµήµα Τακτικού Προϋπολογισµού και ∆ηµοσιονοµικών Αναφορών 

β) Τµήµα Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

γ) Τµήµα Οικονοµικών Εποπτευόµενων Φορέων Υπουργείου 

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Προϋπολογισµού και ∆ηµοσιονοµικών Αναφορών 

κατανέµονται σε Τµήµατα ως εξής: 

α) Τµήµα Τακτικού Προϋπολογισµού και ∆ηµοσιονοµικών Αναφορών 

αα) Καταρτίζει τον τακτικό προϋπολογισµό, µετά από την υποβολή προτάσεων των 

αρµοδίων υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και συνεργάζεται για 

κάθε θέµα προγραµµατισµού πολιτικών µε τη ∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού 

του Υπουργείου 

ββ) παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισµού του Υπουργείου, σύµφωνα µε 

τις κείµενες διατάξεις και πραγµατοποιεί τις αναγκαίες τροποποιήσεις όπου αυτό 

κριθεί αναγκαίο 

γγ) παρέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και παρέχει 

απόψεις επί της ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως κάθε φορά ο 

νόµος ορίζει. 

δδ) Εποπτεύει και διαχειρίζεται το Μητρώο ∆εσµεύσεων, αναπαράγει και υποβάλει 

στοιχεία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

εε) Κοινοποιεί εγκυκλίους οικονοµικού περιεχοµένου.  

στστ) Συγκεντρώνει από όλα τα Τµήµατα της Γενικής ∆ιεύθυνσης ανά τρίµηνο, 

στοιχεία και δεδοµένα σχετικά µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους και τα 

αποστέλλει στο Τµήµα Τεκµηρίωσης Πολιτικών της ∆ιεύθυνσης Στρατηγικού 

Σχεδιασµού και Συντονισµού.  
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ζζ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του τµήµατος 

β) Τµήµα Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

αα) Εκτελεί τον προϋπολογισµό του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

ββ) Συγκεντρώνει και προελέγχει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά δαπανών από τις 

υπηρεσίες και τους εποπτευόµενους φορείς, τα αποστέλλει στην Υπηρεσία 

∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου και γενικά κάνει την οικονοµική και διαχειριστική 

εξυπηρέτηση των έργων που εκτελεί το Υπουργείο. 

γγ) Σχεδιάζει, καταρτίζει, παρακολουθεί και διαχειρίζεται το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων της Πρωτοβάθµιας, ∆ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 

των Ν.Π.∆.∆., των Ν.Π.Ι.∆. και των λοιπών υπηρεσιών και φορέων που 

εποπτεύονται από το Υπουργείο.  

δδ) Ελέγχει και εγκρίνει τον προϋπολογισµό, απολογισµό και ισολογισµό των 

ιδρυµάτων που ανήκουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση, των Ν.Π.∆.∆. και των Ν.Π.Ι.∆. 

που εποπτεύονται από το Υπουργείο ως προς το σκέλος που αφορά στις ∆ηµόσιες 

Επενδύσεις. 

εε) Ορίζει υπόλογους-διαχειριστές των έργων Συλλογικών Αποφάσεων του 

Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

στστ) Παρακολουθεί την απορρόφηση των πιστώσεων του Π∆Ε 

ζζ) Επιχορηγεί νοµικά πρόσωπα από πιστώσεις Π∆Ε 

ηη) Ενηµερώνει τους λογαριασµούς κίνησης Έργων και λογαριασµών Υπολόγων-

∆ιαχειριστών όλου του Υπουργείου που χρηµατοδοτούνται από το Π∆Ε, µε 

παράλληλη καταχώριση των EXTRAIΤS Τραπέζης Ελλάδος 

θθ)  Μεριµνά για την αντιµετώπιση των οικονοµικών υποθέσεων της ∆ιεύθυνσης, την 

παρακολούθηση, τη συλλογή στοιχείων, την υποβολή προτάσεων και τη 

διεκπεραίωση κάθε θέµατος προγραµµατισµού, χρηµατοδότησης και πληρωµών του 

Τακτικού Προϋπολογισµού, του Π.∆.Ε. και των Ειδικών Λογαριασµών. 

ιι) Καταχωρεί δεδοµένα στο Μητρώο ∆εσµεύσεων 

ιαια) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

γ) Τµήµα Οικονοµικών Εποπτευόµενων Φορέων Υπουργείου 
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αα) ∆ιενεργεί την έγκριση των προϋπολογισµών και τροποποιήσεών τους καθώς και 

των απολογισµών Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου εποπτείας 

Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 

ββ) Καταβάλει µισθώµατα των ∆ηµοσίων Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων. 

γγ) Κατανέµει τις πιστώσεις µε επιτροπικά εντάλµατα πληρωµής στα Περιφερειακά 

Γενικά Αρχεία του Κράτους 

δδ) Εκδίδει αποφάσεις επιχορήγησης σε εκκλησιαστικούς και λοιπούς φορείς. 

εε) Εκδίδει αποφάσεις επιχορήγησης των νοµικών προσώπων που δεν εντάσσονται 

στην αρµοδιότητα άλλου Τµήµατος της Γενικής ∆ιεύθυνσης. 

στστ) Παρέχει στοιχεία νοµικών προσώπων σε οποιαδήποτε αρχή σύµφωνα µε τις 

κείµενες διατάξεις. 

ζζ) Καταχωρεί δεδοµένα της Ακαδηµίας Αθηνών και λοιπών υπηρεσιών που 

εξαρτώνται από αυτή, του ∆ιαπανεπιστηµιακού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων 

Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α,Π.) και του Ιδρύµατος Κρατικών 

Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), στο Μητρώο ∆εσµεύσεων, κατανέµει τις επιχορηγήσεις και 

χρηµατοδοτεί τους ανωτέρω φορείς όπου προβλέπεται. 

ηη) ∆ιενεργεί την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισµού και απολογισµού 

και καταβάλει την επιχορήγηση της Σιβιτανιδείου ∆ηµόσιας Σχολής Τεχνών και 

Επαγγελµάτων (Σ.∆.Σ.Τ.Ε.), του Εθνικού Γυµναστηρίου «Ο Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ» και του 

∆ηµοσίου Πρότυπου Παιδικού Γυµναστηρίου Καισαριανής.  

θθ) Επιχορηγεί τους Ειδικούς  Λογαριασµούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) για 

συνέδρια κ.λπ., επιχορηγεί ερευνητικά και επιστηµονικά ιδρύµατα και Ν.Π.Ι.∆. των 

ΑΕΙ.  

ιι) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του τµήµατος 

Άρθρο 153 

∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και 

Προµηθειών 

1. Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και Προµηθειών συγκροτείται από τα 

ακόλουθα Τµήµατα: 

α) Τµήµα Κρατικών Προµηθειών 
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β) Τµήµα Μισθοδοσίας 

γ) Τµήµα Οικονοµικής Στήριξης Εξετάσεων 

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και Προµηθειών 

κατανέµονται σε Τµήµατα ως εξής: 

α) Τµήµα Κρατικών Προµηθειών: 

αα) ∆ιενεργεί τις πάσης φύσεως προµήθειες (γραφική ύλη, έντυπο και λοιπό υλικό 

για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, εξοπλισµοί, έπιπλα, οχήµατα 

(συµπεριλαµβανοµένης και της χρονοµίσθωσης οχηµάτων), υπολογιστές, 

εκτυπωτές, συσκευές, µηχανήµατα, ραδιοτηλεοπτικές εκπαιδευτικές ταινίες κ.λπ.) και 

υπηρεσίες (εκδηλώσεων, σχολικών αγώνων, παροχή υπηρεσιών φύλαξης, 

συντήρησης και καθαρισµού κ.λπ.) για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του 

Υπουργείου. 

ββ) Συγκεντρώνει τις προτάσεις, κωδικοποιεί τα είδη, καταρτίζει το Ενιαίο 

Πρόγραµµα Προµηθειών και το υποβάλλει στην αρµόδια Υπηρεσία σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις,  

γγ) ∆ιενεργεί διαγωνισµούς για προµήθειες ή/και για παροχή υπηρεσιών για την 

Κεντρική Υπηρεσία, τις µονάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  

δδ) Επιµελείται τη συγκρότηση των επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των 

αποτελεσµάτων των διαγωνισµών, αξιολόγησης των ενστάσεων και παραλαβής των 

ειδών, την υπογραφή συµβάσεων που γίνονται σε βάρος των πιστώσεων του 

τακτικού προϋπολογισµού, την παραλαβή, καταγραφή, ταξινόµηση και αποθήκευση 

των ανωτέρω υλικών και τη διάθεσή τους στις αρµόδιες υπηρεσίες για διαχείριση και 

χρήση καθώς και τον έλεγχο και αποστολή όλων των δικαιολογητικών των 

διενεργούµενων διαγωνισµών στην Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου για την 

έκδοση των ενταλµάτων πληρωµής.  

εε) ∆ιενεργεί τις πάσης φύσεως δαπάνες: α) επισκευών και συντήρησης όλων των 

συσκευών, εξοπλισµών, οχηµάτων, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων 

τηλεοµοιοτυπίας και β) των εγκαταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του 

Υπουργείου καθώς και σε κάθε άλλο οικονοµικό θέµα που υπάγεται στις 

αρµοδιότητες της 
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στστ) ∆ιενεργεί την παραχώρηση αυτοκινήτων από τον Οργανισµό ∆ιαχείρισης 

∆ηµοσίου Υλικού για την πρακτική άσκηση µαθητών των σχολικών µονάδων που 

παρέχουν δευτεροβάθµια τεχνική - επαγγελµατική εκπαίδευση ,  

ζζ) διενεργεί τους διαγωνισµούς εκτύπωσης και προµήθειας αριστείων, βραβείων 

καθώς και ψηφοδελτίων για τα αιρετά µέλη του Κ.Υ.Σ.Ε. 

ηη) Εκπονεί τεχνικές προδιαγραφές για την αγορά εξειδικευµένου υλικού, 

µηχανηµάτων, συσκευών κ.λπ. που καθορίζονται σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου. 

θθ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

β) Τµήµα Μισθοδοσίας 

αα) Εισηγείται αρµοδίως τον προϋπολογισµό της Κεντρικής Υπηρεσίας του 

Υπουργείου και των περιφερειακών υπηρεσιών, διενεργεί την πληρωµή των τακτικών 

αποδοχών των µονίµων και των πάσης φύσεως και σχέσης εργασίας υπαλλήλων, 

µεριµνά για τα έξοδα παράστασης της πολιτικής ηγεσίας, την εκκαθάριση των πάσης 

φύσης αποζηµιώσεων και λοιπών αµοιβών του πάσης φύσεως και σχέσης εργασίας 

προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου καθώς επίσης και των µελών 

των επιστηµονικών οργάνων, συµβουλίων, επιτροπών, οµάδων εργασίας και λοιπών 

συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται µε βάση τις κείµενες διατάξεις και 

βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου  

ββ) ∆ιενεργεί την εγγραφή προβλέψεων θέσεων διοικητικού και βοηθητικού 

προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και των περιφερειακών 

Υπηρεσιών, εκτελεί δικαστικές αποφάσεις που αναφέρονται στο προσωπικό της 

Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και των περιφερειακών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου σε συνεργασία µε τα αρµόδια Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού της 

Κεντρικής Υπηρεσίας. 

γγ) Πραγµατοποιεί πρόβλεψη πιστώσεων για τις αποδοχές προσωπικού της 

Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 

δδ) Καταβάλει δαπάνες µετακινήσεων και δηµοσίων σχέσεων της πολιτικής ηγεσίας 

και δαπάνες µετακινήσεων των υπαλλήλων του Υπουργείου, των εξεταστών και των 

εκπροσώπων του Υπουργείου σε Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε 

διεθνείς συναντήσεις εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.  
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εε) Καταβάλει εισφορές σε Ιδρύµατα και σε Οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και στους διεθνείς οργανισµούς, βάσει συµβατικών υποχρεώσεων.  

στστ) Μεριµνά για την ορθή µεταφορά όλων των στοιχείων από τις πρωτότυπες 

συγκεντρωτικές µισθοδοτικές καταστάσεις πληρωµής που εκδίδουν οι αρµόδιοι 

εκκαθαριστές για τη καταβολή των τακτικών αποδοχών όλων των υπαλλήλων, 

µονίµων, Ι.∆.Α.Χ. και αναπληρωτών των υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας και 

όλων των φορέων του Υπουργείου µέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής - ∆24 του 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους - ∆ΙΑΣ Α.Ε.  

ζζ) Εκδίδει αποφάσεις έγκρισης πληρωµής ιδιωτικών εκπαιδευτικών - µισθοδοσία 

των εκπαιδευτικών ιδιωτικής εκπαίδευσης (σύµφωνα µε τον ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 

Α΄) όπως ισχύει.  

ηη) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

γ) Τµήµα Οικονοµικής Στήριξης Εξετάσεων: 

αα) ∆ιενεργεί όλες τις δαπάνες που αφορούν στην οργάνωση και διενέργεια 

εξετάσεων. 

ββ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

Άρθρο 154 

∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Οικονοµικών της 

Εκπαίδευσης 

1. Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Οικονοµικών της Εκπαίδευσης συγκροτείται από τα 

ακόλουθα Τµήµατα: 

α) Τµήµα Οικονοµικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

β) Τµήµα Οικονοµικών Ανώτατης Εκπαίδευσης 

γ) Τµήµα Οικονοµικών Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό 

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Οικονοµικών της Εκπαίδευσης 

κατανέµονται σε Τµήµατα ως εξής: 

α) Τµήµα Οικονοµικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
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αα) Καταρτίζει και εκτελεί τον τακτικό προϋπολογισµό των φορέων Πρωτοβάθµιας 

και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, κάνει την εγγραφή προβλέψεων θέσεων για 

προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, εκτελεί δικαστικές αποφάσεις, µεριµνά για 

την καταβολή αποζηµίωσης εκπαιδευτικής άδειας και υπερωριακής αποζηµίωσης 

εκπαιδευτικών καθώς και αποζηµίωσης των ωροµισθίων όπως και για κάθε άλλο 

συναφές οικονοµικό θέµα. 

ββ) ∆ιεκπεραιώνει οικονοµικά θέµατα των Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης 

και οποιασδήποτε άλλης περιφερειακής δοµής αρµοδιότητας ΥΠ∆ΒΜΘ.  

γγ) Συνεπικουρεί το Γραφείο Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας στη σύνταξη εκθέσεων 

δαπανών για τα σχέδια νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και κανονιστικών 

αποφάσεων  

δδ) Καταρτίζει και εκτελεί τον προϋπολογισµό και απολογισµό και κατανέµει τις 

πιστώσεις για τα λειτουργικά των µαθητικών κατασκηνώσεων. 

εε) ∆ιενεργεί την κάλυψη πάσης φύσεως δαπανών των Εκκλησιαστικών Γυµνασίων 

και Λυκείων. 

στστ) Μεταφέρει πιστώσεις στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης για 

οποιαδήποτε δαπάνη. 

ζζ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του τµήµατος 

β) Τµήµα Οικονοµικών Ανώτατης Εκπαίδευσης 

αα) Καταρτίζει και εκτελεί τον προϋπολογισµό των φορέων της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, διαθέτει τις πιστώσεις, εγκρίνει τους προϋπολογισµούς και 

απολογισµούς των Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, των Ανώτατων 

Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, κάνει κατανοµή της επιχορήγησης και χρηµατοδότηση 

των ανωτέρω, και εγγράφει προβλέψεις για θέσεις προσωπικού. 

ββ) Επιδοτεί επιτόκια δανείων που χορηγούνται σε φοιτητές για µεταπτυχιακές 

σπουδές. 

γγ) Συνεπικουρεί το Γραφείο Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας στη σύνταξη εκθέσεων 

δαπανών για τα σχέδια νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και κανονιστικών 

αποφάσεων όπως και κάθε άλλο συναφές οικονοµικό θέµα που άπτεται του χώρου 

της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

δδ) Ελέγχει και διενεργεί την εκκαθάριση δαπανών προµήθειας συγγραµµάτων. 
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εε) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του τµήµατος 

γ) Τµήµα Οικονοµικών Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό 

αα) Καταρτίζει και εκτελεί τον τακτικό προϋπολογισµό των φορέων ελληνόγλωσσης 

εκπαίδευσης στο εξωτερικό αρµοδιότητας του Υπουργείου.  

ββ) Μεριµνά για την καταβολή οποιουδήποτε επιµισθίου και οδοιπορικών εξόδων 

των αποσπασµένων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και των 

συντονιστών εκπαίδευσης, των λειτουργικών εξόδων και µισθωµάτων των Γραφείων 

Συντονιστών Εκπαίδευσης,  

γγ) Κατανέµει τις επιχορηγήσεις των ελληνικών σχολείων εξωτερικού, των τµηµάτων 

ελληνικών σπουδών των ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και των λοιπών 

µονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. 

δδ) Εκτελεί δικαστικές αποφάσεις που αφορούν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο 

εξωτερικό.  

εε) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του τµήµατος 

Άρθρο 155 

∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού Κεντρικής Υπηρεσίας 

1. Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού Κεντρικής Υπηρεσίας συγκροτείται από τα ακόλουθα 

Τµήµατα: 

α) Τµήµα Προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας 

β) Τµήµα Προσωπικού Περιφερειακών Υπηρεσιών 

γ) Τµήµα Προσωπικού Βιβλιοθηκών, ΓΑΚ και Εποπτευόµενων Φορέων 

δ) Τµήµα Πρωτοκόλλου, Αρχείων και Μέριµνας 

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού Κεντρικής Υπηρεσίας κατανέµονται 

σε Τµήµατα ως εξής: 

α) Τµήµα Προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας 

αα) Χειρίζεται θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των µονίµων υπαλλήλων και 

υπαλλήλων Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου της Κεντρικής Υπηρεσίας του 

Υπουργείου. 
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ββ) Εισηγείται για θέµατα που άπτονται της αρµοδιότητας του Κεντρικού 

Υπηρεσιακού Συµβουλίου ∆ιοικητικού Προσωπικού. 

γγ) Ελέγχει το παρουσιολόγιο όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου 

δδ) Τηρεί προσωπικό µητρώο διοικητικών υπαλλήλων, τηρεί φακέλους 

αποσπασµένων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων και χορηγεί 

πιστοποιητικά υπηρεσιακών µεταβολών 

εε) ∆ιενεργεί τους διορισµούς και τις παύσεις, τηρεί προσωπικά µητρώα, χορηγεί 

πιστοποιητικά υπηρεσιακών µεταβολών µετακλητών υπαλλήλων στα Πολιτικά 

Γραφεία Υπουργού, Υφυπουργών, Γενικού Γραµµατέα, Ειδικών Γραµµατέων.  

στστ) ∆ιενεργεί τις µετακινήσεις εκτός έδρας (εντός Ελλάδας) πολιτικής ηγεσίας, των 

στελεχών και υπαλλήλων του Υπουργείου 

ζζ) ∆ιενεργεί αποσπάσεις εκπαιδευτικών υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία του 

Υπουργείου καθώς και ∆ιοικητικών υπαλλήλων στο εξωτερικό. 

ηη) ∆ιενεργεί τον ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων διοικητικού προσωπικού σε 

συνεργασία µε το Τµήµα Οργάνωσης και Ποιότητας της ∆ιεύθυνσης Στρατηγικού 

Σχεδιασµού. 

θθ) Συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία τριµήνων του διοικητικού προσωπικού του 

Υπουργείου και τα αποστέλλει στις αρµόδιες υπηρεσίες. 

ιι) Εκδίδει τις αποφάσεις ορισµού Προϊσταµένων οργανικών µονάδων του 

Υπουργείου, και µεριµνά για τη χορήγηση επιδοµάτων θέσης ευθύνης. 

ιαια) Συντάσσει υπηρεσιακά σηµειώµατα προς τα αρµόδια υπηρεσιακά συµβούλια 

για επιλογές προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων. 

ιβιβ) Αποστέλλει στοιχεία και απόψεις της Υπηρεσίας σε δικαστήρια επί προσφυγών 

ή αιτήσεων ακυρώσεως για υποθέσεις που άπτονται της αρµοδιότητας του τµήµατος. 

ιγιγ) ∆ιενεργεί τη διαδικασία για ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων του Κεντρικού 

Υπηρεσιακού Συµβουλίου ∆ιοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣ∆ΙΠ). 

ιδιδ) Χειρίζεται τα πειθαρχικά θέµατα υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του 

Υπουργείου. 

ιειε) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 
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β) Τµήµα Προσωπικού Περιφερειακών Υπηρεσιών 

αα) Χειρίζεται θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικού προσωπικού µονίµου και 

Ι∆ΑΧ των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, 

ββ) Πραγµατοποιεί διορισµούς, µονιµοποιήσεις, αποσπάσεις, µεταθέσεις, µετατάξεις, 

αναγνώριση προϋπηρεσιών για βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη, κατατάξεις σε 

βαθµούς και µισθολογικά κλιµάκια, αποδοχή παραιτήσεων, απολύσεις λόγω 35ετούς 

υπηρεσίας και ορίου ηλικίας, σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας. Τηρεί τους 

ατοµικούς φακέλους.  

γγ) ∆ιαβιβάζει αιτήσεις και εισηγήσεις για όσα θέµατα απαιτείται γνώµη – απόφαση 

του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ∆ιοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.∆Ι.Π.) 

δδ) Χειρίζεται πειθαρχικά θέµατα υπαλλήλων και παρέχει απόψεις στα διοικητικά 

δικαστήρια 

εε) ∆ιενεργεί την κατανοµή θέσεων και την τοποθέτηση του προσωπικού ανά νοµό 

σε συνεργασία µε το Τµήµα Οργάνωσης και Ποιότητας της ∆ιεύθυνσης Στρατηγικού 

Σχεδιασµού και Συντονισµού. 

στστ) ∆ιενεργεί προγραµµατισµό προσλήψεων σε συνεργασία µε το Τµήµα 

Οργάνωσης και Ποιότητας και εκτελεί όλες τις διαδικασίες  

ζζ) Εισηγείται στο Κ.Υ.Σ.∆Ι.Π. για την επιλογή προϊσταµένων των Υπηρεσιών 

∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης των Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων και 

καταρτίζει τις αποφάσεις τοποθέτησής τους 

ηη) Συγκροτεί τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια ∆ιοικητικού Προσωπικού 

(Π.Υ.Σ.∆Ι.Π.) στην έδρα κάθε Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και ορίζει τα 

µέλη τους 

θθ) Ορίζει τους εκκαθαριστές αποδοχών  

ιι) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του τµήµατος 

γ) Τµήµα Προσωπικού Βιβλιοθηκών, ΓΑΚ και Εποπτευόµενων Φορέων 

αα) Εφαρµόζει τις σχετικές διατάξεις για τα θέµατα προσωπικού της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, των ∆ηµοσίων Βιβλιοθηκών και των Γενικών Αρχείων του 

Κράτους.  



http://didefth.gr                                                 361 

 

ββ) Ασκεί εποπτεία για θέµατα προσωπικού των υφιστάµενων  Νοµικών Προσώπων  

∆ηµοσίου και  Ιδιωτικού ∆ικαίου, εκτός εκείνων που ανήκουν εξ αντικειµένου  στην 

καθ ύλην αρµοδιότητα άλλων ∆/νσεων, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων συσταθούν 

εφεξής ανεξάρτητα από την νοµική µορφή τους. 

γγ) Ασκεί την εποπτεία αυτοτελών υπηρεσιών αρµοδιότητας του Υπουργείου 

δδ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

δ) Τµήµα Πρωτοκόλλου, Αρχείων και Μέριµνας 

αα) Έχει την ευθύνη της εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας (κοινής και 

συστηµένης), την αναπαραγωγή αντιγράφων, την επικύρωση όλων των εξερχόµενων 

εγγράφων, την δηµοσίευση και παρακολούθηση των προς δηµοσίευση εγγράφων, 

Π.∆., Νόµων, που αφορούν στο Υπουργείο. 

ββ) Τηρεί το Γενικό Αρχείο των ∆ιευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του 

Υπουργείου 

γγ) ∆ιεκπεραιώνει θέµατα που αφορούν στα υπηρεσιακά κινητά τηλέφωνα του 

Υπουργείου (νέες συνδέσεις, µεταφορές συνδέσεων διακοπές, εξόφληση 

λογαριασµών, φραγές, συσκευές κλπ) 

δδ) Καταρτίζει και επικαιροποιεί τον τηλεφωνικό κατάλογο και τις πινακίδες 

ονοµατοθεσίας των γραφείων του Υπουργείου 

εε) ∆ιαχειρίζεται την αποθήκη αναλώσιµων καθώς και τον υπόγειο και υπαίθριο χώρο 

στάθµευσης. 

στστ) ∆ιαχειρίζεται και µεριµνά για τη συντήρηση των κρατικών αυτοκινήτων που 

ανήκουν στο Υπουργείο και προγραµµατίζει σε καθηµερινή βάση τα δροµολόγια τους 

σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

ζζ) Ασκεί αρµοδιότητες που αφορούν στην προσβασιµότητα των ΑµΕΑ στους 

χώρους του Υπουργείου     

ηη) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 
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Άρθρο 156 

Αρµοδιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης 

(Π.Σ.Ε.Α.) 

Το Αυτοτελές Τµήµα Π.Σ.Ε.Α. ασκεί τις παρακάτω αρµοδιότητες: 

αα) Καταρτίζει, αναµορφώνει, προσαρµόζει & υλοποιεί τα σχέδια των πολιτικών 

δυνάµεων του υπουργείου σε καιρό πολέµου ή έκτακτης ανάγκης 

ββ) Καθοδηγεί και κινητοποιεί τις πολιτικές δυνάµεις του υπουργείου σε καιρό 

πολέµου ή έκτακτης ανάγκης.  

γγ) Εκπαιδεύει και εξουσιοδοτεί υπαλλήλους σε θέµατα πολιτικής σχεδίασης 

έκτακτης ανάγκης.  

δδ) Συντονίζει και παρακολουθεί τα ∆ηµόσια Ανεξάρτητα Ιδρύµατα.  

εε) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του τµήµατος 

Άρθρο 157 

Παιδικός Σταθµός Υπουργείου 

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία  του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων (Κ.Υ.) ιδρύεται παιδικός σταθµός, για τη φιλοξενία και φροντίδα των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας του προσωπικού που υπηρετεί στην υπηρεσία αυτή.   

Ο παιδικός σταθµός αποτελεί αυτοτελές τµήµα της Κ.Υ. και διέπεται από τις διατάξεις 

του παρόντος άρθρου, ο δε έλεγχος και η εποπτεία του, περιλαµβανοµένου του 

ελέγχου της επιστηµονικής του λειτουργίας και της τήρησης των κείµενων διατάξεων, 

ασκούνται από τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.  

2. Αποστολή του παιδικού σταθµού είναι η παροχή ηµερήσιας φροντίδας σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας του προσωπικού που απασχολείται στην  Κ.Υ., η δηµιουργική 

απασχόληση και  φύλαξή τους κατά το χρόνο εργασίας των ασκούντων τη γονική 

τους µέριµνα και η ανάλογη προς την ηλικία τους διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία, µε 

σκοπό την πολύπλευρη νοητική, συναισθηµατική, κοινωνική και ψυχοσωµατική 

ανάπτυξή τους. Στον παιδικό σταθµό φιλοξενούνται κατά προτεραιότητα τα τέκνα των 

δηµόσιων υπαλλήλων που κατέχουν οργανικές θέσεις στην Κ.Υ. και υπηρετούν στις 

θέσεις αυτές και, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, τα τέκνα του λοιπού προσωπικού 

που υπηρετεί στην Κ.Υ. µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας. 
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3. Ο παιδικός σταθµός φέρει τον τίτλο «Παιδικός Σταθµός του Υπουργείου Παιδείας, 

∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων» και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της 

Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου  αυτού, σε χώρο διαµορφωµένο ειδικά για το 

σκοπό αυτό. Οι προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ο χώρος αυτός και ο 

εξοπλισµός του καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευµάτων. Ο έλεγχος της τήρησης των προδιαγραφών αυτών 

ασκείται από επιτροπή καταλληλότητας, η οποία συγκροτείται για τριετή θητεία µε 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων από τον 

Προϊστάµενο του Τµήµατος Μελετών και Επιβλέψεων., ως πρόεδρο, τον ιατρό που 

απασχολείται στην Κ.Υ. ή, σε περίπτωση έλλειψης, έναν εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ 

14 Πτυχιούχων Ιατρικής,  Οδοντιατρικής, Φαρµακευτικής και Γεωπονίας, πτυχιούχο 

ιατρικής, και έναν εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών µε βαθµό τουλάχιστον 

Β΄, ως µέλη.  

4. Στον παιδικό σταθµό λειτουργεί τµήµα νηπίων, στο οποίο γίνονται δεκτά νήπια 

ηλικίας από 2,5 ετών µέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Το τµήµα αυτό µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερες της µίας τάξεις, ανάλογα µε 

τον αριθµό και την ηλικία των νηπίων που εξυπηρετούνται σε αυτό.  

5. Στον παιδικό σταθµό εφαρµόζεται ωρολόγιο πρόγραµµα δηµιουργικής 

απασχόλησης, διαπαιδαγώγησης και ψυχαγωγίας, καθώς και προετοιµασίας για την 

ένταξη στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, το οποίο καταρτίζεται από το Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).  

6. Ο παιδικός σταθµός στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 

Νηπιαγωγών  που αποσπώνται σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 

του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186). Στον παιδικό σταθµό µπορεί επίσης να 

απασχολείται εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων, ο οποίος αποσπάται 

σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις. Ως προϊστάµενος του παιδικού σταθµού επιλέγεται 

εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών. 

7. Η λειτουργία του παιδικού σταθµού και η παροχή των υπηρεσιών που 

προβλέπονται στην παράγραφο 2  αρχίζει από την έναρξη του σχολικού έτους 2012-

2013. Ο αριθµός των νηπίων που θα εξυπηρετηθούν κατά το έτος αυτό, στο πλαίσιο  

της πρώτης εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθορίζεται µε 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που 

δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση συγκροτείται 

το αρµόδιο συλλογικό όργανο και καθορίζονται η διαδικασία και τα οικονοµικά και 

κοινωνικά κριτήρια επιλογής των νηπίων, σε περίπτωση που ο αριθµός αυτός 
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υπολείπεται των ενδιαφεροµένων, τα οποία αφορούν ιδίως την εισοδηµατική 

κατάσταση και τυχόν σοβαρά προβλήµατα υγείας των ασκούντων τη γονική µέριµνα 

των νηπίων, τον αριθµό των λοιπών τέκνων τους  και την απόσταση των 

εγκαταστάσεων της Κ.Υ. από τον τόπο της κατοικίας τους.   

8. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 1431/1984 (Α΄ 46) εφαρµόζονται και για τον 

παιδικό σταθµό που συνιστάται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 158 

Αποστολή και διάρθρωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

1. Αποστολή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης είναι η διαρκής επιστηµονική και διοικητική υποστήριξη του σχεδιασµού 

και της εφαρµογής της εκπαιδευτικής πολιτικής για όλα τα θέµατα της πρωτοβάθµιας 

και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε στόχο την αναβάθµιση των υπηρεσιών της 

δηµόσιας παιδείας,  την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος και των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων των µαθητών στην εκπαίδευση, τον διαρκή εκσυγχρονισµό και τη 

βέλτιστη εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλους τους τύπους των σχολικών 

µονάδων και την  ανάπτυξη της ανταπόκρισης στις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των 

µαθητών. 

 2. Η Γενική ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

διαρθρώνεται στις ακόλουθες ∆ιευθύνσεις:: 

α)∆ιεύθυνση Προγραµµάτων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

β) ∆ιεύθυνση Οργάνωσης Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

γ) ∆ιεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

δ) ∆ιεύθυνση Προώθησης της Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας 

ε) ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

στ) ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης Προσωπικού ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

ζ) Αυτοτελές Τµήµα Στελεχών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 



http://didefth.gr                                                 365 

 

Άρθρο 159 

∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Προγραµµάτων Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  

1. Η ∆ιεύθυνση Προγραµµάτων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

συγκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα: 

α) Τµήµα Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

β) Τµήµα ∆ευτεροβάθµιας Γενικής Εκπαίδευσης 

γ) Τµήµα ∆ευτεροβάθµιας Τεχνικής- Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 

δ) Τµήµα Ειδικής Αγωγής 

ε) Τµήµα Μουσικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας 

στ) Τµήµα Καθοδήγησης – Αξιολόγησης -Επιµόρφωσης 

α) Τµήµα Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

αα) Συγκροτεί ειδικές επιστηµονικές οµάδες, µε τη συµµετοχή υπηρεσιακών 

παραγόντων, ειδικού επιστηµονικού προσωπικού εκτός του Υπουργείου και 

εκπαιδευτικών, µε σκοπό την τεκµηριωµένη επιστηµονικά εισήγηση για έγκριση 

προτεινόµενων προγραµµάτων σπουδών, σχολικών βιβλίων και κάθε είδους 

εκπαιδευτικού υλικού και µέσων καθώς και παιδαγωγικού υλικού άλλων φορέων. 

ββ) Έχει την ευθύνη κατάρτισης των Αναλυτικών και Ωρολόγιων Προγράµµατων 

Σπουδών. 

γγ) Συνεργάζεται µε τις ∆ιευθύνσεις Σπουδών Πρωτοβάθµιας και  ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης για θέµατα εφαρµογής των προγραµµάτων στα σχολεία και µε τη 

∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού για την ενσωµάτωση 

πορισµάτων της στον σχεδιασµό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών πολιτικών του 

Υπουργείου. 

β) Τµήµα ∆ευτεροβάθµιας Γενικής Εκπαίδευσης 

αα) Συγκροτεί ειδικές επιστηµονικές οµάδες, µε τη συµµετοχή υπηρεσιακών 

παραγόντων, ειδικού επιστηµονικού προσωπικού εκτός του Υπουργείου και 

εκπαιδευτικών, µε σκοπό την τεκµηριωµένη επιστηµονικά εισήγηση για έγκριση 

προτεινόµενων προγραµµάτων σπουδών, σχολικών βιβλίων και κάθε είδους 

εκπαιδευτικού υλικού και µέσων καθώς και παιδαγωγικού υλικού άλλων φορέων. 
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ββ) Καταρτίζει τα Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράµµατα Σπουδών. 

γγ) Εισηγείται στον Υπουργό για τις αναθέσεις µαθηµάτων στους εκπαιδευτικούς των 

σχολικών µονάδων και συνεργάζεται µε τη ∆/νση Σπουδών Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας για τις αντίστοιχες ανάγκες. 

δδ) Συνεργάζεται µε τις ∆ιευθύνσεις Σπουδών Πρωτοβάθµιας και  ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης για θέµατα εφαρµογής των προγραµµάτων στα σχολεία και µε τη 

∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού για την ενσωµάτωση 

πορισµάτων της στον σχεδιασµό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών πολιτικών του 

Υπουργείου. 

γ) Τµήµα ∆ευτεροβάθµιας Τεχνικής – Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 

αα) Συγκροτεί ειδικές επιστηµονικές οµάδες, µε τη συµµετοχή υπηρεσιακών 

παραγόντων, ειδικού επιστηµονικού προσωπικού εκτός του Υπουργείου και 

εκπαιδευτικών, µε σκοπό την τεκµηριωµένη επιστηµονικά εισήγηση για έγκριση 

προτεινόµενων προγραµµάτων σπουδών, σχολικών βιβλίων και κάθε είδους 

εκπαιδευτικού υλικού και µέσων καθώς και παιδαγωγικού υλικού άλλων φορέων. 

ββ) Καταρτίζει τα Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράµµατα Σπουδών. 

γγ) Εισηγείται στον Υπουργό για τις αναθέσεις µαθηµάτων στους εκπαιδευτικούς των 

σχολικών µονάδων και συνεργάζεται µε τη ∆/νση Σπουδών Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας για τις αντίστοιχες ανάγκες. 

δδ) Συνεργάζεται µε τις ∆ιευθύνσεις Σπουδών Πρωτοβάθµιας και  ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης για θέµατα εφαρµογής των προγραµµάτων στα σχολεία και µε τη 

∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού για την ενσωµάτωση 

πορισµάτων της στον σχεδιασµό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών πολιτικών του 

Υπουργείου. 

εε) παρακολουθεί και αξιοποιεί τα επαγγελµατικά περιγράµµατα και το σύστηµα 

πιστωτικών µονάδων  

στστ) Μεριµνά για τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στις αναθέσεις µαθηµάτων 

στους εκπαιδευτικούς σχολικών µονάδων τεχνικής  - επαγγελµατικής εκπαίδευσης. 

ζζ) Ειδικότερα συνεργάζεται µε τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε θέµατα που αφορούν στην 

αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων των αποφοίτων της ∆ευτεροβάθµιας 

Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και χειρίζεται τα θέµατα που αφορούν 

στις αντιστοιχήσεις ειδικοτήτων σχολικών µονάδων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
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και στα Γραφεία Σύνδεσης µε την Αγορά Απασχόλησης και Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού.  

ηη) συνεργάζεται µε τις ∆ιευθύνσεις Στρατηγικού Σχεδιασµού και Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης της Γενικής Γραµµατείας ∆.Β.Ν.Ε.Π.Ν για το συντονισµό σε θέµατα 

ειδικοτήτων, επιπέδων, προσόντων και απασχόλησης. 

δ) Τµήµα Ειδικής Αγωγής 

αα) Συγκροτεί ειδικές επιστηµονικές οµάδες, µε τη συµµετοχή υπηρεσιακών 

παραγόντων, ειδικού επιστηµονικού προσωπικού εκτός του Υπουργείου και 

εκπαιδευτικών, µε σκοπό την τεκµηριωµένη επιστηµονικά εισήγηση για έγκριση 

προτεινόµενων προγραµµάτων σπουδών, σχολικών βιβλίων και κάθε είδους 

εκπαιδευτικού υλικού και µέσων καθώς και παιδαγωγικού υλικού άλλων φορέων. 

ββ) Καταρτίζει τα Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράµµατα Σπουδών. 

γγ) Συγκροτεί ειδικές επιστηµονικές οµάδες, µε τη συµµετοχή υπηρεσιακών 

παραγόντων, ειδικού επιστηµονικού προσωπικού εκτός του Υπουργείου και 

εκπαιδευτικών, µε σκοπό την τεκµηριωµένη επιστηµονικά εισήγηση για έγκριση 

προτεινόµενων προγραµµάτων σπουδών, σχολικών βιβλίων, καινοτόµων 

προγραµµάτων και δράσεων (προγράµµατα πολιτισµού, περιβαλλοντικής αγωγής 

και εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, φιλαναγνωσίας, µουσειακής αγωγής, σχεδιασµού 

εκπαιδευτικών δράσεων, οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών συµβουλευτικής 

επαγγελµατικού προσανατολισµού,  εργαστηριακής εκπαίδευσης), προγραµµάτων 

αντισταθµιστικής εκπαίδευσης, διαπολιτισµικής αγωγής και αποφυγής της σχολικής 

βίας καθώς και κάθε είδους εκπαιδευτικού – παιδαγωγικού υλικού και µέσων άλλων 

φορέων. 

δδ) Συνεργάζεται µε τις ∆ιευθύνσεις Σπουδών Πρωτοβάθµιας και  ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης για θέµατα εφαρµογής των προγραµµάτων στα σχολεία και µε τη 

∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού για την ενσωµάτωση 

πορισµάτων της στον σχεδιασµό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών πολιτικών του 

Υπουργείου καθώς και µε αρµόδιους φορείς του  

Υπουργείου Υγείας για την ανάπτυξη και την οργάνωση ειδικών προγραµµάτων για 

µαθητές µε σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και συνυπάρχουσες ανάγκες  

υπηρεσιών υγείας, και µε κοινωνικές υπηρεσίες και µε τις αρµόδιες δικαστικές αρχές 

στην περίπτωση παιδικής παραµέλησης ή κακοποίησης µαθητών. 

εε) Έχει αρµοδιότητα για τα επιπρόσθετα ή διαφορετικά και εξειδικευµένα  

προγράµµατα σπουδών ή και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που σχεδιάζονται α) για 
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τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία και β) για να 

ενδυναµωθούν οι σχολικές µονάδες εκπαίδευσης όλων των τύπων ώστε να 

λειτουργούν ως σχολεία για όλους.  

στστ) Εισηγείται θέµατα επιµόρφωσης και επαγγελµατικής ανάπτυξης του 

προσωπικού όλων των κλάδων και των Σχολικών συµβούλων γενικής και ειδικής 

εκπαίδευσης για τις ανάγκες υποστήριξης των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, καθώς και εξειδικευµένης επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών Ειδικής 

Αγωγής, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του  Ειδικού Βοηθητικού 

Προσωπικού. 

ζζ) Συνεργάζεται µε επιστηµονικούς φορείς και οργανώσεις του εσωτερικού και του 

εξωτερικού και εκπροσωπεί το Υπουργείο στον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ανάπτυξη 

στην Ειδική Αγωγή (ΕΦΕΑ)- European Agency for Development in Special Needs 

Education και συντονίζει το ελληνικό δίκτυο  ανταλλαγής µεταξύ επαγγελµατιών και 

εκπροσώπων άλλων χωρών µελών της ΕΕ µε σκοπό τη βελτίωση της εκπαιδευτικής 

πρακτικής για τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

ηη) Συνεργάζεται µε το αναπηρικό κίνηµα, µε το συνήγορο του παιδιού, µε τους 

συλλόγους και φορείς Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης και τους επιστηµονικούς 

επαγγελµατικούς φορείς των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και των κλάδων του 

ΕΕΠ, σχεδιάζει ενηµερωτικές εκδηλώσεις, ηµερίδες δράσεις, διοργανώνει µαθητικές 

εκδηλώσεις των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης σε 

συνεργασία µε το Αυτοτελές Τµήµα Εκδόσεων & ∆ηµοσίων Σχέσεων και 

εκπροσωπεί το Υπουργείο σε σχετικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από 

συλλόγους και φορείς και διεθνείς συναντήσεις για θέµατα ειδικής εκπαίδευσης και 

αναπηρίας . 

ε) Τµήµα Μουσικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας 

αα) Συγκροτεί ειδικές επιστηµονικές οµάδες, µε τη συµµετοχή υπηρεσιακών 

παραγόντων, ειδικού επιστηµονικού προσωπικού εκτός του Υπουργείου και 

εκπαιδευτικών, µε σκοπό την τεκµηριωµένη επιστηµονικά εισήγηση για έγκριση 

προτεινόµενων προγραµµάτων σπουδών, σχολικών βιβλίων και κάθε είδους 

εκπαιδευτικού υλικού και µέσων καθώς και παιδαγωγικού υλικού άλλων φορέων. 

ββ) Καταρτίζει τα Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράµµατα Σπουδών. 

γγ) Συγκροτεί ειδικές επιστηµονικές οµάδες, µε τη συµµετοχή υπηρεσιακών 

παραγόντων, ειδικού επιστηµονικού προσωπικού εκτός του Υπουργείου και 
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εκπαιδευτικών, µε σκοπό την τεκµηριωµένη επιστηµονικά εισήγηση για έγκριση 

προτεινόµενων προγραµµάτων σπουδών, σχολικών βιβλίων, καινοτόµων 

προγραµµάτων και δράσεων (προγράµµατα πολιτισµού, περιβαλλοντικής αγωγής 

και εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, φιλαναγνωσίας, µουσειακής αγωγής, σχεδιασµού 

εκπαιδευτικών δράσεων, οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών συµβουλευτικής 

επαγγελµατικού προσανατολισµού,  εργαστηριακής εκπαίδευσης), προγραµµάτων 

αντισταθµιστικής εκπαίδευσης, διαπολιτισµικής αγωγής και αποφυγής της σχολικής 

βίας καθώς και κάθε είδους εκπαιδευτικού – παιδαγωγικού υλικού και µέσων άλλων 

φορέων. 

δδ) Συνεργάζεται µε τις ∆ιευθύνσεις Σπουδών Πρωτοβάθµιας και  ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης για θέµατα εφαρµογής των προγραµµάτων στα σχολεία και µε τη 

∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού για την ενσωµάτωση 

πορισµάτων της στον σχεδιασµό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών πολιτικών του 

Υπουργείου. 

στ) Τµήµα Καθοδήγησης – Αξιολόγησης -Επιµόρφωσης 

αα) Υποστηρίζει επιστηµονικά το έργο των σχολικών συµβούλων, των µεντόρων 

καθώς και την µεντορική στήριξη των νέων εκπαιδευτικών. 

ββ) Υποστηρίζει επιστηµονικά την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. 

γγ) Συµµετέχει στις Επιτροπές διερεύνησης διαταραχής εκπαιδευτικού κλίµατος 

άρθρο 13 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 A) όπως ισχύει. 

δδ) Συνεργάζεται µε τις ∆ιευθύνσεις Σπουδών Πρωτοβάθµιας και  ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης για θέµατα εφαρµογής των προγραµµάτων στα σχολεία και µε τη 

∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού για την ενσωµάτωση 

πορισµάτων της στον σχεδιασµό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών πολιτικών του 

Υπουργείου. 

εε) Ασκεί εποπτεία στις δοµές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του 

δηµόσιου εκπαιδευτικού συστήµατος για όλα τα θέµατα εκπαιδευτικής πολιτικής που 

ανατίθεται από τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 
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Άρθρο 160 

∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

1. Η ∆ιεύθυνση Οργάνωσης Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

συγκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα: 

α) Τµήµα Οργάνωσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

β) Τµήµα Οργάνωσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

γ) Τµήµα Οργάνωσης και εποπτείας Μειονοτικών Σχολείων 

δ) Τµήµα Οργάνωσης και εποπτείας Αθλητικής Παιδείας 

ε) Τµήµα Εποπτείας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης κατανέµονται σε Τµήµατα ως εξής: 

α) Τµήµα Οργάνωσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

αα) Χειρίζεται τα θέµατα που αφορούν στην ίδρυση, οργάνωση, προαγωγή, 

συγχώνευση, κατάργηση, µεταφορά έδρας και µετατροπή νηπιαγωγείων και 

δηµοτικών σχολείων και των αντίστοιχων διοικητικών υπηρεσιών της Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης και προβαίνει σε εκτιµήσεις κόστους-οφέλους σε συνεργασία µε 

συναρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για τις ως άνω ενέργειες και κάθε άλλο 

διοικητικό θέµα.  

ββ) Καταγράφει τις ανάγκες και τις ελλείψεις σε εργαστηριακό εξοπλισµό 

Προσχολικής και Πρωτοβάθµιας και συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του 

Υπουργείου καθώς και µε τους αρµόδιους φορείς για την προµήθεια εργαστηριακού 

εξοπλισµού και οποιουδήποτε άλλου υλικού για όλες τις σχολικές µονάδες 

αρµοδιότητας της.  

γγ) Προγραµµατίζει λεπτοµερώς τη γενική και ειδική επίπλωση των κτιρίων για την 

κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών από εθνικούς ή συγχρηµατοδοτούµενους πόρους.  

δδ) Επιβλέπει και ελέγχει την παραλαβή, εγκατάσταση και λειτουργικότητα του κάθε 

είδους εξοπλισµού και της γενικής και ειδικής επίπλωσης σε συνεργασία µε τις 

αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και βάσει των κείµενων διατάξεων.  
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εε) Εποπτεύει την ανάπτυξη, λειτουργία και στήριξη των εργαστηρίων στις σχολικές 

µονάδες της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

στστ) Χειρίζεται θέµατα που αφορούν στα κυλικεία των ∆ηµόσιων Σχολείων 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία µε συναρµόδιους φορείς και στις 

µαθητικές κατασκηνώσεις για παιδιά Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 

ζζ) Χειρίζεται θέµατα αδειών εισόδου στα σχολεία 

ηη) Χειρίζεται τις πρακτικές ασκήσεις φοιτητών σε σχολεία πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης. 

θθ) Συγκεντρώνει όλα τα δεδοµένα και τα στοιχεία που αφορούν στην πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση από όλες τις ∆ιευθύνσεις και τα Τµήµατα ανά τρίµηνο, και τα αποστέλλει 

στο Τµήµα Τεκµηρίωσης Πολιτικών της ∆ιεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού και 

Συντονισµού.  

ιι) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του τµήµατος 

β) Τµήµα Οργάνωσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

αα) Χειρίζεται τα θέµατα που αφορούν στην ίδρυση, οργάνωση, προαγωγή, 

συγχώνευση, κατάργηση, µεταφορά έδρας και µετατροπή σχολείων δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης και των αντίστοιχων διοικητικών υπηρεσιών της ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης και προβαίνει σε εκτιµήσεις κόστους-οφέλους σε συνεργασία µε 

συναρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για τις ως άνω ενέργειες και κάθε άλλο 

διοικητικό θέµα. 

 ββ) Καταγράφει τις ελλείψεις σε εργαστηριακό εξοπλισµό ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης, Σ.Ε.Κ. και Σ.Ε. και συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του 

Υπουργείου και µε τους αρµόδιους φορείς για την προµήθεια εργαστηριακού 

εξοπλισµού και οποιουδήποτε άλλου υλικού για όλες τις σχολικές µονάδες 

αρµοδιότητας της. Πραγµατοποιεί κωδικοποίηση και δηµιουργία βάσης δεδοµένων 

του εργαστηριακού εξοπλισµού και στην οργάνωση αρχείων Σ.Ε.Κ. και Σ.Ε. 

γγ) Προγραµµατίζει λεπτοµερώς τη γενική και ειδική επίπλωση των κτιρίων για την 

κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών από εθνικούς ή συγχρηµατοδοτούµενους πόρους.  

δδ) Επιβλέπει και ελέγχει την παραλαβή, εγκατάσταση και λειτουργικότητα του κάθε 

είδους εξοπλισµού και της γενικής και ειδικής επίπλωσης σε συνεργασία µε τις 

αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και βάσει των κείµενων διατάξεων.  



http://didefth.gr                                                 372 

 

εε) Χειρίζεται θέµατα που αφορούν στα κυλικεία των ∆ηµόσιων Σχολείων 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία µε συναρµόδιους φορείς. 

στστ) ασκεί την εποπτεία της Σιβιτανιδείου ∆ηµόσιας Σχολής Τεχνών και 

Επαγγελµάτων.  

ζζ) Χειρίζεται θέµατα αδειών εισόδου στα σχολεία. 

ηη) Χειρίζεται τις πρακτικές ασκήσεις φοιτητών σε σχολεία δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης. 

θθ) Εποπτεύει την ανάπτυξη, λειτουργία και στήριξη των εργαστηρίων στις σχολικές 

µονάδες της ∆ευτεροβάθµιας και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 

ιι) Συγκεντρώνει όλα τα δεδοµένα και τα στοιχεία που αφορούν στη δευτεροβάθµια, 

γενική και επαγγελµατική, εκπαίδευση από όλες τις ∆ιευθύνσεις και τα Τµήµατα ανά 

τρίµηνο, και τα αποστέλλει στο Τµήµα Τεκµηρίωσης Πολιτικών της ∆ιεύθυνσης 

Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού. 

ιαια) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

γ) Τµήµα Οργάνωσης και Εποπτείας Μειονοτικών Σχολείων 

αα) Μεριµνά για την ίδρυση, αναγνώριση, συγχώνευση, κατάργηση, οργάνωση, 

λειτουργία και εποπτεία των Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Θράκης,  

ββ) Μεριµνά για όλα τα θέµατα που αφορούν στη σύνθεση εκπαιδευτικού 

προσωπικού, στο διορισµό εκπαιδευτικών για την κάλυψη του τουρκόφωνου 

προγράµµατος, στο λοιπό διδακτικό διοικητικό προσωπικό, στους µαθητές των 

σχολείων αυτών και στην εκπαιδευτική διαδικασία, στις σχολικές εφορείες 

µειονοτικών σχολείων, στα θέµατα διοίκησης και συντονισµού των αποκεντρωµένων 

υπηρεσιών για θέµατα µειονοτικής εκπαίδευσης, καθώς και στην τήρηση 

πρωτοκόλλου και αρχείου 

γγ) Χειρίζεται τα θέµατα συγκρότησης, οργάνωσης και λειτουργίας του Υπηρεσιακού 

Συµβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε.) 

δδ) Χειρίζεται θέµατα που αφορούν στα Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράµµατα 

Σπουδών των Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης, σε συνεργασία µε τα αντίστοιχα τµήµατα σπουδών. 
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εε) Μεριµνά για κάθε θέµα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία της ΕΠΑΘ 

καθώς και στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Επιλογής ∆ιδακτικού Προσωπικού 

(Κ.Υ.Σ.Ε.∆.Π.) της Ε.Π.Α.Θ. 

στστ) Μεριµνά για όλα τα θέµατα που αφορούν στους ιεροδιδασκάλους της 

µουσουλµανικής µειονότητας. 

ζζ) Μεριµνά για θέµατα που αφορούν στη λειτουργία, εποπτεία και σύσταση θέσεων 

εκπαιδευτικού προσωπικού στα Ιεροσπουδαστήρια Κοµοτηνής και Ξάνθης.  

ηη) Μεριµνά για κάθε θέµα που αφορά  σε σπουδές ανώτατου επιπέδου σε σχέση µε 

την µειονοτική εκπαίδευση.  

θθ) Συντάσσει και προωθεί τις σχετικές Αποφάσεις για την έκδοση, κυκλοφορία και 

διάθεση των βιβλίων και κάθε µορφής εκπαιδευτικού υλικού και µέσων για την 

κάλυψη των αναγκών των µειονοτικών σχολείων και παρακολουθεί τις σχετικές 

διαδικασίες. 

ιι) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του τµήµατος 

δ) Τµήµα Οργάνωσης και Εποπτείας Αθλητικής Παιδείας 

αα) Μεριµνά για την καταγραφή των αθλητικών εγκαταστάσεων στα σχολεία όλης της 

επικράτειας για την ποιοτική και ποσοτική αναβάθµιση αυτών σε συνεργασία µε τους 

αρµόδιους φορείς και για τον προγραµµατισµό αθλητικού υλικού για την κάλυψη των 

αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, σε 

συνεργασία µε το Τµήµα Προµηθειών της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου. 

ββ) Σχεδιάζει και διοργανώνει, σε συνεργασία µε το αντίστοιχο τµήµα σπουδών και 

το Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσιότητας και ∆ηµοσίων Σχέσεων, ενηµερωτικές 

εκδηλώσεις, εκστρατείες ενηµέρωσης, ηµερίδες και δράσεις για θέµατα φυσικής 

αγωγής. 

γγ) Μεριµνά για τον σχεδιασµό και την κατάρτιση προγραµµάτων συνεργασίας µε 

φορείς εξωσχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων (κατασκηνώσεις, ορειβατικοί όµιλοι, 

χιονοδροµικά κέντρα, αθλητικά σωµατεία, οµοσπονδίες) που συντελούν στη σύνδεση 

σχολικού και εξωσχολικού αθλητισµού. 

δδ) Εισηγείται αρµοδίως για τον σχεδιασµό ευρωπαϊκών προγραµµάτων. 
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εε) Μεριµνά για την διοργάνωση σχολικών αγώνων Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς και για τον προγραµµατισµό των παραπάνω 

δραστηριοτήτων σε περιφερειακό και πανελλήνιο επίπεδο  

στστ) Μεριµνά για τη διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων για τα άτοµα µε 

αναπηρία και για την εφαρµογή αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής στα 

ειδικά σχολεία σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 

ζζ) Μεριµνά για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στους αγώνες της ∆ιεθνούς 

Οµοσπονδίας Σχολικού Αθλητισµού (ISF). 

ηη) Μεριµνά για κάθε θέµα που αφορά στις χορηγήσεις βεβαιώσεων των νικών που 

κατακτήθηκαν σε πανελλήνιους και  παγκόσµιους σχολικούς αγώνες. 

θθ) Μεριµνά για την αξιολόγηση και ανίχνευση µαθητών - ταλέντων µε τεστ και 

µετρήσεις για την ανάδειξη των µελλοντικών πρωταθλητών.  

ιι) Μεριµνά για θέµατα που αφορούν στην ίδρυση, δοµή και λειτουργία των 

Τµηµάτων Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης (Τ.Α.∆.) και των Ειδικών Τµηµάτων Αθλητικής 

∆ιευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.∆.) και στον έλεγχο και στην οριστικοποίηση των πινάκων 

αξιολόγησης των µαθητών.  

ιαια) Μεριµνά για τη διοικητική στήριξη του έργου της Κεντρικής Επιτροπής 

Αθλητικών Τάξεων (K.E.A.T.). 

ιβιβ) Χειρίζεται θέµατα που αφορούν στις παρελάσεις και στις εθνικές εορτές.  

ιγιγ) Ασκεί την εποπτεία και στην παρακολούθηση του Εθνικού Γυµναστηρίου «Ο Ι. 

ΦΩΚΙΑΝΟΣ» και του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, στην αξιοποίηση των χώρων τους µε εφαρµογή αθλητικών 

προγραµµάτων, στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των γυµναστηρίων 

αυτών και στις απαραίτητες ενέργειες σχετικά µε την έγκριση πίστωσης για την 

πρόσληψη και κατανοµή εποχιακού προσωπικού σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 

2190/1994 από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 

ιδιδ) Μεριµνά για τη διενέργεια ερευνών, µελετών, στην καταγραφή των 

προβληµάτων καθώς και στην επιστηµονική τεκµηρίωση των αναγκών και των 

σύγχρονων απαιτήσεων της σχολικής φυσικής αγωγής στην Πρωτοβάθµια και 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

και τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. της χώρας. 



http://didefth.gr                                                 375 

 

ιειε) Εισηγείται αρµοδίως στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης προγράµµατα 

επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέµατα φυσικής αγωγής. 

ιστιστ) ∆ιαχειρίζεται οικονοµικά στοιχεία για τη διενέργεια Πανελλήνιων Σχολικών 

Αγώνων  καθώς και Παγκόσµιων Σχολικών Αγώνων (ISF). 

ιζιζ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

ε) Τµήµα Εποπτείας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης  

αα) Ασκεί την εποπτεία των Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων, ∆ηµοτικών Σχολείων, 

Γυµνασίων, Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. 

ββ) Εκδίδει αποφάσεις ίδρυσης, µεταβίβασης και άρσης άδειας ιδιωτικών σχολείων. 

γγ) Ασκεί την εποπτεία Φροντιστηρίων όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης. 

δδ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

Άρθρο 161 

∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

1. Η ∆ιεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

συγκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα: 

α) Τµήµα Σπουδών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

β) Τµήµα Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  

γ) Τµήµα Σπουδών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Ειδικής Εκπαίδευσης και 

Προστασίας των ∆ικαιωµάτων των µαθητών µε αναπηρία 

δ) Τµήµα Τεχνικής -Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 

ε) Τµήµα Ποιότητας, Καινοτοµίας και Εκπαίδευσης για την Αειφορία  

στ) Τµήµα Εκπαιδευτικών Ψηφιακών Μέσων 

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και Σπουδών Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης κατανέµονται σε Τµήµατα ως εξής: 

α) Τµήµα Σπουδών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 
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αα) Χειρίζεται θέµατα που αφορούν στην κατάρτιση των Αναλυτικών και Ωρολογίων 

Προγραµµάτων Σπουδών και ελέγχει τις παρεκκλίσεις ιδιωτικών σχολείων από το 

ωρολόγιο πρόγραµµα. 

ββ) Χειρίζεται θέµατα που αφορούν στην έγκριση και εποπτεία της εφαρµογής των 

Προγραµµάτων Σπουδών, καθώς και στην έγκριση του διδακτικού υλικού και των 

λοιπών µέσων διδασκαλίας.  

γγ) Συντάσσει και προωθεί τις σχετικές Αποφάσεις για την έκδοση, κυκλοφορία και 

διάθεση των βιβλίων και κάθε µορφής εκπαιδευτικού υλικού και µέσων στα σχολεία 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και παρακολουθεί τις σχετικές διαδικασίες. 

δδ) Συντάσσει και προωθεί τις Αποφάσεις που αφορούν στην οργάνωση και 

λειτουργία των Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων και Ολοήµερων Σχολείων της 

πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.  

εε) Μεριµνά για τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, 

φυσικής αγωγής, µουσικής και καλλιτεχνικών µαθηµάτων. 

στστ) Μεριµνά για την εφαρµογή των διατάξεων, µέσα από την έκδοση σχετικών 

εγκύκλιων και κατευθυντήριων γραµµών, που αφορούν στην εύρυθµη λειτουργία των 

σχολικών µονάδων, στην οργάνωση της σχολικής και µαθητικής ζωής.  

ζζ) Μεριµνά για τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στην τήρηση υπηρεσιακών 

βιβλίων, εντύπων και τίτλων σπουδών.   

ηη) Εισηγείται αρµοδίως για θέµατα που αφορούν στο ανθρώπινο δυναµικό της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης όπως θέσεις προσωπικού, κλάδοι, βαθµοί, ειδικότητες, 

περιγραφή και ανάλυση καθηκόντων, καθορισµός των προσόντων κάθε θέσης και 

αναβάθµιση εκπαιδευτικού προσωπικού.  

θθ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

β) Τµήµα Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

αα) Χειρίζεται θέµατα που αφορούν στην κατάρτιση των Αναλυτικών και Ωρολογίων 

Προγραµµάτων Σπουδών και ελέγχει τις παρεκκλίσεις ιδιωτικών σχολείων από το 

ωρολόγιο πρόγραµµα. 
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ββ) Χειρίζεται θέµατα που αφορούν στην έγκριση και εποπτεία της εφαρµογής των 

Προγραµµάτων Σπουδών, καθώς και στην έγκριση του διδακτικού υλικού και των 

λοιπών µέσων διδασκαλίας.  

γγ) Συντάσσει και προωθεί τις σχετικές Αποφάσεις για την έκδοση, κυκλοφορία και 

διάθεση των βιβλίων και κάθε µορφής εκπαιδευτικού υλικού και µέσων στα σχολεία 

και σχολές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και παρακολουθεί τις σχετικές διαδικασίες. 

δδ) Συντάσσει και προωθεί τις Αποφάσεις που αφορούν στην οργάνωση και 

λειτουργία των Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων και Ολοήµερων Σχολείων της 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  

εε) Μεριµνά για τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, 

φυσικής αγωγής, µουσικής και καλλιτεχνικών µαθηµάτων. 

στστ) Μεριµνά για την εφαρµογή των διατάξεων, µέσα από την έκδοση σχετικών 

εγκύκλιων και κατευθυντήριων γραµµών, που αφορούν στην εύρυθµη λειτουργία των 

σχολικών µονάδων, στην οργάνωση της σχολικής και µαθητικής ζωής.  

ζζ) Μεριµνά για τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στην τήρηση υπηρεσιακών 

βιβλίων, εντύπων και τίτλων σπουδών.   

ηη) Μεριµνά για τη ρύθµιση κάθε θέµατος που αφορά  στην εξεταστέα διδακτέα ύλη 

των πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων, καθώς και στην ύλη των προαγωγικών 

και απολυτηρίων εξετάσεων. 

θθ) Εισηγείται αρµοδίως για θέµατα που αφορούν στο ανθρώπινο δυναµικό της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης όπως θέσεις προσωπικού, κλάδοι, βαθµοί, ειδικότητες, 

περιγραφή και ανάλυση καθηκόντων, καθορισµός των προσόντων κάθε θέσης και 

αναβάθµιση εκπαιδευτικού προσωπικού.  

ιι) Μεριµνά για τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στις αναθέσεις µαθηµάτων στους 

εκπαιδευτικούς σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

ιαια) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

γ) Τµήµα Σπουδών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Ειδικής Εκπαίδευσης και 

Προστασίας των ∆ικαιωµάτων των µαθητών µε αναπηρία 

αα) Μεριµνά για κάθε θέµα εντοπισµού µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή 

και αναπηρία, διεπιστηµονικής διαγνωστικής αξιολόγησης των ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών και του Εξατοµικευµένου Προγράµµατος  Εκπαίδευσης για µαθητές µε 
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διαπιστωµένες  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και του Προγράµµατος Υποστήριξης 

της οικογένειας τους. 

ββ) Εισηγείται αρµοδίως για όλα τα θέµατα οργάνωσης, στελέχωσης και κανονισµού 

λειτουργίας  των δοµών και υπηρεσιών  γνωµάτευσης  των ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών, της εξειδικευµένης διδακτικής Εκπαιδευτικής υποστήριξης και 

συνεκπαίδευσης, των Τµηµάτων Ένταξης (ΤΕ),  των  Σχολικών Μονάδων Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και της κατ΄ οίκον διδασκαλίας  και µεριµνά για 

την εφαρµογή των διατάξεων, µέσα από την έκδοση σχετικών εγκύκλιων και 

κατευθυντήριων γραµµών, που αφορούν στην εύρυθµη λειτουργία τους.  

γγ) Εισηγείται αρµοδίως για όλα τα θέµατα που αφορούν στην ίδρυση, προαγωγή και 

κατάργηση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), καθώς 

και για τα θέµατα εξοπλισµού των σχολικών µονάδων, τις προδιαγραφές για όλα τα 

εξοπλιστικά µέσα των µονάδων και των εργαστηρίων και το συντονισµό των 

ενεργειών προµήθειας σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς και την καταγραφή 

αυτών. 

δδ) Χειρίζεται θέµατα που αφορούν στην έγκριση και εποπτεία της εφαρµογής των 

Προγραµµάτων Σπουδών  ειδικής Εκπαίδευσης 

εε) Μεριµνά για κάθε θέµα που αφορά στον ειδικό εξοπλισµό, τα τεχνικά βοηθήµατα 

και το ειδικό παιδαγωγικό υλικό που έχει ανάγκη ο µαθητής µε αναπηρία,  για 

πρόσβαση στο σχολικό χώρο και στη µαθησιακή διαδικασία και συνεργάζεται σχετικά 

µε τους αρµόδιους φορείς.  

στστ) Συντάσσει και προωθεί τις σχετικές Αποφάσεις για την έκδοση, κυκλοφορία και 

διάθεση των βιβλίων και κάθε µορφής εκπαιδευτικού υλικού και µέσων για τις  ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες  και παρακολουθεί τις σχετικές διαδικασίες. 

ζζ) Συντάσσει και προωθεί τις σχετικές αποφάσεις και µεριµνά για την εφαρµογή των 

διατάξεων, µέσα από την έκδοση σχετικών εγκύκλιων και κατευθυντήριων γραµµών,  

για τη µέθοδο διδασκαλίας και αξιολόγησης και τους  εναλλακτικούς τρόπους 

εξέτασης ή/και την αντικατάσταση των γραπτών δοκιµασιών στις προαγωγικές και 

απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των µαθητών 

µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

ηη) Μεριµνά για κάθε θέµα που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής και 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των σχολείων. 
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θθ) Μεριµνά για κάθε θέµα που αφορά στην ανάπτυξη και οργάνωση ειδικών 

προγραµµάτων πρώιµης παρέµβασης σε συνεργασία µε παιδιατρικές υπηρεσίες ή 

Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα και ΚΨΥ της περιοχής τους, την οργάνωση Σχολών 

Γονέων για γονείς µε παιδιά µε αναπηρία ηλικίας 0-6 ετών σε συνεργασία µε τις 

Υπηρεσίες του ∆ήµου. 

ιι) Σε συνεργασία µε τις αρµόδιες µονάδες του Υπουργείου τηρεί ηλεκτρονικό 

Μητρώο ατόµων µε αναπηρία, αναπτύσσει την ηλεκτρονική υποδοµή και ειδικά 

ηλεκτρονικά προγράµµατα διαχείρισης των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών  και 

επιβλέπει την προστασία των προσωπικών δεδοµένων των µαθητών µε αναπηρία. 

ιαια) Συλλέγει, επεξεργάζεται και διενεργεί διαρκή ενηµέρωση πληροφοριών, 

στατιστικών στοιχείων για τις αιτίες και τις κατηγορίες των ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών, το εκπαιδευτικό προσωπικό, το µαθητικό δυναµικό και για τα επιπρόσθετα 

ή διαφορετικά και εξειδικευµένα  προγράµµατα σπουδών και τις υποστηρικτικές 

υπηρεσίες, κάνει χαρτογράφηση και παρακολουθεί την διαχρονική εξέλιξη των 

αναπηριών.  

ιβιβ) Συντάσσει εκθέσεις προς τα αρµόδια όργανα του Υπουργείου ή ελληνικούς και 

διεθνείς φορείς για την κατάσταση  της ειδικής εκπαίδευσης, για την εφαρµογή του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη σε θέµατα εκπαίδευσης των µαθητών µε αναπηρία 

και για την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου στην εκπαίδευση των 

µαθητών µε αναπηρία και εισηγείται τεκµηριωµένα την διαµόρφωση στρατηγικών 

πολιτικών και βέλτιστες πρακτικές πολιτικών και προγραµµάτων για τις ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και την  αναπηρία. 

ιγιγ) Συγκροτεί ειδικές επιστηµονικές οµάδες, µε τη συµµετοχή υπηρεσιακών 

παραγόντων, ειδικού επιστηµονικού προσωπικού εκτός του Υπουργείου και 

εκπαιδευτικών, µε σκοπό την τεκµηριωµένη επιστηµονικά εισήγηση για έγκριση 

προτεινόµενων προγραµµάτων σπουδών, σχολικών βιβλίων και κάθε είδους 

εκπαιδευτικού υλικού και µέσων καθώς και παιδαγωγικού υλικού άλλων φορέων. 

ιδιδ) Εισηγείται αρµοδίως για όλα τα θέµατα που αφορούν στη διαδικασία 

πρόσληψης αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής 

(νηπιαγωγών, δασκάλων, καθηγητών Ειδικής Αγωγής όλων των κλάδων), του 

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού,  του  Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για τη 

στελέχωση των ειδικών προγραµµάτων ή υπηρεσιών ειδικής αγωγής και των 

ΣΜΕΑΕ, στα υπηρεσιακά συµβούλια που χειρίζονται θέµατα Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.  
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ιειε) Εισηγείται θέµατα κανονισµών για τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα και την 

επαγγελµατική δεοντολογία εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (νηπιαγωγών, δασκάλων, 

καθηγητών Ειδικής Αγωγής όλων των κλάδων), του Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού και του  Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. 

ιστιστ) Εγκρίνει τις πρακτικές ασκήσεις σπουδαστών σε προγράµµατα σπουδών 

στους κλάδους εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, κλάδους του ΕΕΠ και ΕΒΠ  καθώς 

και τις µεταπτυχιακές έρευνες σε θέµατα  ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. 

ιζιζ) ∆ιενεργεί την ενηµέρωση πολιτών και φορέων και αναπτύσσει προγράµµατα 

καταπολέµησης των διακρίσεων και προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

ατόµων µε αναπηρία. 

κ) Χειρίζεται τα µαθητικά θέµατα που αφορούν στους µαθητές µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, είτε φοιτούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. είτε σε σχολεία της Γενικής 

Εκπαίδευσης και σε κάθε άλλο σχετικό µε την εκπαιδευτική διαδικασία θέµα. 

κακα) Συνεργάζεται µε το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου για θέµατα υποστήριξης 

των µαθητών µε αναπηρία και ψυχολογικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης  σε 

καιρό πολέµου ή έκτακτης ανάγκης. 

κβκβ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

δ) Τµήµα Τεχνικής - Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης: 

αα) Χειρίζεται θέµατα που αφορούν στην έγκριση και εποπτεία της εφαρµογής των 

Προγραµµάτων Σπουδών, του διδακτικού υλικού και των λοιπών µέσων διδασκαλίας 

των σχολικών µονάδων που παρέχουν δευτεροβάθµια τεχνική - επαγγελµατική 

εκπαίδευση” (συµπεριλαµβανοµένων και των παλαιών τύπων σχολικών µονάδων).  

ββ) Συντάσσει και προωθεί τις σχετικές Αποφάσεις για την έκδοση, κυκλοφορία και 

διάθεση των βιβλίων και κάθε µορφής εκπαιδευτικού υλικού και µέσων στα σχολεία 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και παρακολουθεί τις σχετικές διαδικασίες. 

γγ) Καθορίζει τον αριθµό µαθητών ανά τµήµα των σχολικών µονάδων που παρέχουν 

δευτεροβάθµια τεχνική - επαγγελµατική εκπαίδευση 

δδ) Μεριµνά για τη ρύθµιση κάθε θέµατος που αφορά  στην εξεταστέα διδακτέα ύλη 

των πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων, στην ύλη των πανελλαδικά 

εξεταζόµενων µαθηµάτων τεχνικής - επαγγελµατικής εκπαίδευσης, στον τρόπο 

αξιολόγησης µαθηµάτων, στον καθορισµό της ύλης και του αριθµού των 
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διαγωνισµάτων τετραµήνων καθώς και στην ύλη των προαγωγικών και απολυτηρίων 

εξετάσεων καθώς και τις οδηγίες µαθηµάτων. 

εε) Υποστηρίζει τα Ετήσια Προγράµµατα (Ετήσιο Πρόγραµµα Παιδαγωγικής 

Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). 

ζζ) Μεριµνά για την ένταξη αποφοίτων Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης  (εκτός 

των κλάδων µαθηµάτων γενικής παιδείας) σε νέους ή υπάρχοντες κλάδους 

εκπαιδευτικών. 

ηη) καθορίζει τα ειδικότερα καθήκοντα των ∆ιευθυντών, Υποδιευθυντών, του 

εκπαιδευτικού προσωπικού, των αρµοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων, του 

διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού των σχολικών µονάδων τεχνικής – 

επαγγελµατικής  εκπαίδευσης, καθώς επίσης και των Υπευθύνων Τοµέων 

Εργαστηρίων και Υπευθύνων Εργαστηρίων Κατεύθυνσης, των Σ.Ε.Κ. και των 

Υπευθύνων Σ.Ε. 

θθ) Μεριµνά για την εφαρµογή των διατάξεων, µέσα από την έκδοση σχετικών 

εγκύκλιων και κατευθυντήριων γραµµών, που αφορούν στην εύρυθµη λειτουργία των 

σχολικών µονάδων, στην οργάνωση της σχολικής και µαθητικής ζωής.  

ιι) Μεριµνά για τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στις εξετάσεις κάθε είδους σε 

επίπεδο σχολικής µονάδας, κατατακτήριες εξετάσεις ασθενών, στρατευσίµων, 

απεξαρτηµένων και κρατουµένων µαθητών και στην κατ' οίκον εξέταση, προαγωγή, 

απόλυση, αποτελέσµατα εξετάσεων, βαθµολόγηση, αναβαθµολόγηση, χορήγηση 

γραπτών δοκιµίων µαθητών. 

ιαια) Μεριµνά για τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν στην τήρηση υπηρεσιακών 

βιβλίων, εντύπων και τίτλων σπουδών.   

ιβιβ) Χειρίζεται όλα τα θέµατα που αφορούν τη διασύνδεση των µαθητών 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας και συνεργάζεται µε τις 

αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης του 

Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ. καθώς και µε άλλες υπηρεσίες και φορείς του δηµοσίου ή/και ιδιωτικού 

τοµέα για την ολοκληρωµένη προσέγγιση στο ζήτηµα.  

ιγιγ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

ε) Τµήµα Ποιότητας, Καινοτοµίας και Εκπαίδευσης για την Αειφορία  

αα) Μεριµνά για τη ρύθµιση κάθε θέµατος που αφορά στην επιµόρφωση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού, (ΠΕΚ) 
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ββ) Μεριµνά για θέµατα που αφορούν την µεντορική στήριξη των νέων 

εκπαιδευτικών 

γγ) Μεριµνά για τη ρύθµιση κάθε θέµατος που αφορά στην αξιολόγηση των µαθητών, 

του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών καθώς και την αυτοαξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών µονάδων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

δδ) Μεριµνά για τη ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας Σχολικών Συνεταιρισµών. 

εε) Μεριµνά για τη ρύθµιση κάθε θέµατος που αφορά στη λειτουργία των Τάξεων 

Υποδοχής, στη δηµιουργία φροντιστηριακών τµηµάτων, στην υλοποίηση 

προγραµµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στα σχολεία της πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης και στη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών δεδοµένων για όλα 

τα παραπάνω. 

στστ) Μεριµνά για όλα τα θέµατα που αφορούν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, τις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας(Ζ.Ε.Π.), τα Σχολεία 

∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, τα Μουσικά Σχολεία και τα Καλλιτεχνικά Σχολεία. 

ζζ) Μεριµνά για όλα τα θέµατα που αφορούν τη συγκρότηση και λειτουργία της 

Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων και της Επιτροπής Καλλιτεχνικών 

Σχολείων.  

ηη) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

στ) Τµήµα Εκπαιδευτικών Ψηφιακών Μέσων 

αα) Υποστηρίζει και συντηρεί την πλατφόρµες για την πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση και µεριµνά για τον εµπλουτισµό µε ψηφιακό υλικό. 

ββ) Έχει την ευθύνη για τη συνολική επικοινωνία µε τους χρήστες.        

γγ) Υποστηρίζει και συντηρεί µαθητικές πλατφόρµες και µεριµνά για τον εµπλουτισµό 

της µε εκπαιδευτικό πληροφοριακό υλικό που παραλαµβάνεται από τους ∆ήµους, σε 

συνεργασία µε τις αρµόδιες ∆/νσεις του ΥΠ∆ΒΜΘ.  

δδ) Έχει την ευθύνη υποστήριξης των χρηστών της πλατφόρµας.  

εε) Υποστηρίζει, συντηρεί και εµπλουτίζει τις πλατφόρµες εκπαιδευτικού υλικού µε 

όλο το απαραίτητο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και παρέχει υποστήριξη των 

χρηστών. 
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στστ) Έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία υποδοµών του Υπουργείου που 

αφορούν στη διεξαγωγή εκδηλώσεων, σεµιναρίων τόσο σε διοικητικούς υπαλλήλους 

όσο και σε εκπαιδευτικούς.  

ζζ) Εισηγείται την ενσωµάτωση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και στηρίζει όλα 

τα γνωστικά αντικείµενα µε τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

ηη) Εξετάζει αιτήµατα σχετικά µε την προβολή: εκπαιδευτικού υλικού, 

δραστηριοτήτων ή παιδαγωγικών προγραµµάτων διαφόρων φορέων, όπως 

ιδρυµάτων, µουσείων και συλλόγων, µη κερδοσκοπικών εταιριών κλπ. στο e-yliko. 

θθ) Οργανώνει και λειτουργεί τη Ψηφιακή Πλατφόρµα εκπαιδευτικού υλικού για τους 

οµογενείς. 

ιι) Εποπτεύει την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση και όλες τις δραστηριότητες της. 

ιαια) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

Άρθρο 162 

∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Προώθησης  

της Ελληνικής Παιδείας και Γλώσσας 

1. Η ∆ιεύθυνση Προώθησης της Ελληνικής Παιδείας και Γλώσσας συγκροτείται από 

τα ακόλουθα Τµήµατα: 

α) Τµήµα Προώθησης της Ελληνικής Γλώσσας στο Εξωτερικό 

β) Τµήµα Σπουδών Οµογενών 

γ) Τµήµα Ξένων Σχολείων  

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Προώθησης της Ελληνικής Παιδείας και Γλώσσας 

κατανέµονται σε Τµήµατα ως εξής: 

α) Τµήµα Προώθησης της Ελληνικής Γλώσσας στο Εξωτερικό 

αα) Μεριµνά για την αναγνώριση εκπαιδευτικών µονάδων ως Κέντρα - Λόγος και την 

ανάκληση αυτής, καθώς και για τις επιχορηγήσεις σε αυτά, 

ββ) Συνεργάζεται µε το Ίδρυµα Ελληνικού Πολιτισµού και το Κέντρο Ελληνικής 

Γλώσσας για οποιαδήποτε θέµα αρµοδιότητας του. 
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γγ) Συνεργάζεται µε τα συναρµόδια Υπουργεία και τους λοιπούς ελληνικούς και 

ξένους φορείς για την προβολή και προώθηση, διδασκαλία και διάδοση της ελληνικής 

γλώσσας και πολιτισµού στο εξωτερικό.  

δδ) Ικανοποιεί στο µέτρο του δυνατού αιτήµατα φορέων του εξωτερικού για ενίσχυση 

τους µε αποστολή βιβλίων, λεξικών και άλλου οπτικοακουστικού υλικού. 

εε) Οργανώνει τη συνεργασία του Υπουργείου µε τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης του εξωτερικού για την ίδρυση και λειτουργία τµηµάτων ή άλλων 

µορφών σπουδών ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού, καθώς και εκπαίδευσης και 

κατάρτισης εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε 

εκπαιδευτικές µονάδες του εξωτερικού και  για την πραγµατοποίηση επιστηµονικής 

έρευνας και προγραµµάτων σχετικά µε την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισµό, 

καθώς και τη διδασκαλία τους.  

στστ) Υποστηρίζει την Εισηγητική Επιτροπή για όλα τα θέµατα που αφορούν στις 

εκπαιδευτικές µονάδες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

ζζ) Συγκαλεί και προετοιµάζει τη Σύνοδο Συνεργασίας και επεξεργάζεται την Έκθεση 

Προγραµµατισµού και Απολογισµού αυτής 

ηη) Συγκεντρώνει όλα τα δεδοµένα και τα στοιχεία ανά τρίµηνο, σχετικά µε την 

άσκηση των αρµοδιοτήτων τους και τα αποστέλλει στο Τµήµα Τεκµηρίωσης 

Πολιτικών της ∆ιεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού 

θθ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

β) Τµήµα Σπουδών Οµογενών  

αα) Μεριµνά για την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συγχώνευση, αναγνώριση και 

κατάργηση εκπαιδευτικών µονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, 

για τις εγγραφές, µετεγγραφές, τα προγράµµατα σπουδών, τα προγράµµατα 

ανταλλαγής µαθητών και εκπαιδευτικών, τις εξετάσεις, καθώς και για τα θέµατα 

φοίτησης µαθητών, την έγκριση αποστολής διδακτικού υλικού, την εποπτεία 

εφαρµογής προγραµµάτων εκπαίδευσης, τις εγκρίσεις διενέργειας ερευνών σε 

ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, τη χορήγηση βεβαιώσεων ισοτιµίας - αντιστοιχίας 

ξένων τίτλων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, την έκδοση περιοδικού για µαθητές 

ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού και χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σπουδών 
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στις εκπαιδευτικές µονάδες ελληνόγλωσσης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο 

εξωτερικό. 

ββ) Συνεργάζεται µε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για θέµατα αναλυτικών 

προγραµµάτων σπουδών και άλλων συναφών αντικειµένων. 

γγ) Συνεργάζεται µε τη Γενική Γραµµατεία Ευρωπαϊκών Σχολείων, στην 

προετοιµασία φακέλων για τα θέµατα προς συζήτηση στο Ανώτατο Συµβούλιο 

Ευρωπαϊκών Σχολείων 

δδ) Πιστοποιεί την καταλληλότητα των εκπαιδευτικών µονάδων του εξωτερικού ως 

εξεταστικών κέντρων. 

εε) Πραγµατοποιεί εγκρίσεις για το χαρακτηρισµό µαθητών του εξωτερικού ως «κατ' 

οίκον ή κατ' ιδίαν διδαχθέντες» και κάθε άλλη σχετική µε τα ανωτέρω αρµοδιότητα. 

στστ) Τηρεί αναλυτικά αρχεία και φακέλους και ιδίως ψηφιακά αρχεία για όλα τα 

παραπάνω, επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις εκπαιδευτικές µονάδες 

ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, τη φοίτηση µαθητών κ.λπ.  

ζζ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του τµήµατος 

γ) Τµήµα Ξένων Σχολείων  

αα) Μεριµνά για την ίδρυση, αναγνώριση, συγχώνευση, κατάργηση, οργάνωση, 

λειτουργία και εποπτεία των ξένων σχολείων στην Ελλάδα και του ∆ιεθνούς Σχολείου 

Λάρισας, την εγγραφή και φοίτηση µαθητών, τη χορήγηση εκπαιδευτικών και γονικών 

αδειών στο εκπαιδευτικό προσωπικό, τη χορήγηση άδειας διδασκαλίας στους 

αλλοδαπούς εκπαιδευτικούς. 

ββ) Εποπτεύει το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) του Ηρακλείου Κρήτης για 

θέµατα σχετικά µε την ίδρυση, την πιστοποίηση, την οργάνωση, τη λειτουργία και 

εποπτεία, τη σύνθεση και τον καθορισµό θέσεων και ορισµό προσόντων 

εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, τον ορισµό προσόντων ∆ιευθυντού και 

Υποδιευθυντών Σ.Ε.Π. και τη διαδικασία και τα όργανα επιλογής τους, την 

προκήρυξη θέσεων για αποσπάσεις Ελλήνων εκπαιδευτικών, θέµατα εκπαιδευτικών 

ξενόγλωσσου προγράµµατος, έναρξη - λήξη σχολικού διδακτικού έτους, εγγραφές, 

µετεγγραφές, φοίτηση µαθητών, ωρολόγια και αναλυτικά προγράµµατα, 

συνεργαζόµενα ευρωπαϊκά σχολεία, µετακινήσεις εκτός έδρας µελών του 

συµβουλίου επιθεωρητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού του Σ.Ε.Π. 
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γγ) Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία που αφορούν στη φοίτηση 

µαθητών και άλλων δεδοµένων για τα θέµατα σπουδών στα ξένα σχολεία, στους 

ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και µαθητές. 

δδ)  Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος. 

Άρθρο 163 

∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού  

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

1. Η ∆ιεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τα 

ακόλουθα Τµήµατα: 

α) Τµήµα ∆ιορισµών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

β) Τµήµα Υπηρεσιακής Εξέλιξης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

γ) Τµήµα Κινητικότητας Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

δ) Τµήµα Πειθαρχικών Θεµάτων και Ένδικων Μέσων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

κατανέµονται σε Τµήµατα ως εξής: 

α) Τµήµα ∆ιορισµών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 

αα) Καταρτίζει πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών (αναπληρωτών και επιτυχόντων 

στο ΑΣΕΠ) και χειρίζεται κάθε θέµα που αφορά στο διορισµό µονίµων εκπαιδευτικών 

της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης . 

ββ) Αποφασίζει για παρατάσεις ορκωµοσίας διοριζόµενων εκπαιδευτικών για ένα 

έτος,  

γγ) Πραγµατοποιεί προσλήψεις αναπληρωτών ∆ασκάλων-Νηπιαγωγών και 

εκπαιδευτικών ειδικοτήτων . 

δδ) ∆ιενεργεί προσλήψεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο εξωτερικό. 

εε) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του τµήµατος 

β) Τµήµα Υπηρεσιακής Εξέλιξης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: 
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αα) Τηρεί Μητρώο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και  

παρακολουθεί τη Βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. 

ββ) Πραγµατοποιεί αναγνώριση προϋπηρεσίας για µισθολογική εξέλιξη. 

γγ) ∆ιενεργεί τη βαθµολογική ένταξη αναγνωρισµένης προϋπηρεσίας σε Ελληνικά 

Σχολεία του εξωτερικού ή σε Ελληνικές Τάξεις ξένων σχολείων. 

δδ) Ενηµερώνει και εισάγει δεδοµένα κάθε είδους αρχείου και µητρώου του 

Υπουργείου. 

εε) Εκδίδει πιστοποιητικά προϋπηρεσίας σε εκπαιδευτικές µονάδες του εξωτερικού 

στστ) ∆ιενεργεί την εγγραφή στην Επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών. 

ζζ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του τµήµατος 

γ) Τµήµα Κινητικότητας Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

αα) ∆ιενεργεί µεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σε ∆ιαπολιτισµικά σχολεία και σε 

σχολικές µονάδες Γενικής και Ειδικής Αγωγής από περιοχή σε περιοχή. 

ββ) ∆ιενεργεί αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. από περιοχή σε περιοχή και σε 

διάφορους φορείς αρµοδιότητας του ΥΠ.Π.∆.Μ.Θ.  

γγ) ∆ιενεργεί µετατάξεις εκπαιδευτικών Π.Ε. από Πρωτοβάθµια σε ∆ευτεροβάθµια 

και αντίστροφα. 

δδ) ∆ιενεργεί την κατάταξη Σχολικών Μονάδων Π.Ε.  σε αξιολογικές κατηγορίες. 

εε) Εγκρίνει την υπερωριακή διδασκαλία πέραν των 5 ωρών εβδοµαδιαία και την κατ΄ 

οίκον διδασκαλία σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. 

στστ) Ενηµερώνει και εισάγει δεδοµένα στα κάθε είδους αρχεία και µητρώα του 

Υπουργείου. 

ζζ) ∆ιενεργεί κάθε απόσπαση εκπαιδευτικών σε τµήµατα ελληνικών σπουδών ή σε 

άλλες δοµές διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού, που λειτουργούν σε 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και σε ανάλογα ιδρύµατα ερευνών 

του εξωτερικού και εξετάζει αιτήµατα των φορέων αυτών για απόσπαση 

εκπαιδευτικών, τηρεί το αρχείο επιχορηγήσεων και συνεργάζεται µε άλλους 

κρατικούς φορείς που παρέχουν τέτοιες επιχορηγήσεις, δηµιουργεί και τηρεί 
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φακέλους των αποσπασµένων και λοιπών εκπαιδευτικών στους παραπάνω φορείς 

και συγκεντρώνει τις εκθέσεις αξιολόγησης τους όπως προβλέπεται.  

ηη) Μεριµνά για όλα τα θέµατα που αφορούν στην αξιολόγηση του έργου 

εκπαιδευτικών µονάδων, των εκπαιδευτικών και των στελεχών της ελληνόγλωσσης 

εκπαίδευσης στο εξωτερικό και διενεργεί την υποστήριξη των προσώπων και 

οργάνων που πραγµατοποιούν αυτήν, συγκεντρώνει κάθε στοιχείο για την 

πραγµατοποίηση και από την πραγµατοποίηση αυτής και τηρεί τους σχετικούς 

φακέλους και αρχεία. 

θθ) ∆ηµιουργεί και τηρεί υπηρεσιακούς φακέλους των αποσπασµένων 

εκπαιδευτικών, διευθυντών και συντονιστών εκπαίδευσης για το χρονικό διάστηµα 

της απόσπασης τους, 

ιι) Αποφασίζει και διενεργεί κάθε µετακίνηση εκτός έδρας συντονιστών εκπαίδευσης 

και αποσπασµένων εκπαιδευτικών για εκτέλεση υπηρεσίας. 

ιαια) Πραγµατοποιεί τη στελέχωση των εκπαιδευτικών µονάδων ελληνόγλωσσης 

εκπαίδευσης στο εξωτερικό µε την απόσπαση µονίµων δηµοσίων εκπαιδευτικών. 

ιβιβ) Χορηγεί άδειες ανατροφής τέκνου σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. 

ιγιγ) Χορηγεί εκπαιδευτικές άδειες σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. 

ιδιδ) Εκδίδει αποφάσεις σχετικά µε τους εκπαιδευτικούς και το διοικητικό προσωπικό 

των ισότιµων σχολείων. 

ιειε) Παρέχει τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης καθώς και στις λοιπές άδειες 

εκπαιδευτικών. 

ιστιστ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

δ) Τµήµα Πειθαρχικών Θεµάτων & Ένδικων Μέσων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

αα) Χειρίζεται πειθαρχικές Υποθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 

ββ) Χειρίζεται αιτήσεις ακύρωσης και προσφυγές ενώπιον των ∆ιοικητικών 

∆ικαστηρίων 

γγ) Ενηµερώνει και εισάγει δεδοµένα σε κάθε είδους αρχεία και µητρώα του 

Υπουργείου. 
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δδ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

Άρθρο 164 

∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης 

1. Η ∆ιεύθυνση Προσωπικού ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τα 

ακόλουθα Τµήµατα: 

α) Τµήµα ∆ιορισµών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

β) Τµήµα Υπηρεσιακής Εξέλιξης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

γ) Τµήµα Κινητικότητας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

δ) Τµήµα Πειθαρχικών Θεµάτων και Ένδικων Μέσων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

κατανέµονται σε Τµήµατα ως εξής: 

α) Τµήµα ∆ιορισµών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

αα) Καταρτίζει πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών (αναπληρωτών και επιτυχόντων 

στο ΑΣΕΠ) και διενεργεί διορισµούς µονίµων εκπαιδευτικών της ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης. 

ββ) Αποφασίζει για παρατάσεις ορκωµοσίας διοριζόµενων εκπαιδευτικών για ένα 

έτος,  

γγ) ∆ιενεργεί διορισµούς πολύτεκνων εκπαιδευτικών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  

δδ) Συστήνει θέσεις και πραγµατοποιεί προσλήψεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών. 

εε) ∆ιενεργεί προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων  

στστ) ∆ιενεργεί προσλήψεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο εξωτερικό. 

ζζ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του τµήµατος 

β) Τµήµα Υπηρεσιακής Εξέλιξης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 



http://didefth.gr                                                 390 

 

αα) ∆ιενεργεί τις εντάξεις, την αναγνώριση προϋπηρεσιών για µισθολογική εξέλιξη 

και τη λύση της υπαλληλικής σχέσης. 

ββ) Τηρεί Μητρώο των εκπαιδευτικών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και  

παρακολουθεί τη Βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη τους. 

γγ) Πραγµατοποιεί αναγνώριση προϋπηρεσίας για µισθολογική εξέλιξη. 

δδ) ∆ιενεργεί τη βαθµολογική ένταξη αναγνωρισµένης προϋπηρεσίας σε Ελληνικά 

Σχολεία του εξωτερικού ή σε Ελληνικές Τάξεις ξένων σχολείων. 

εε) ∆ιενεργεί τη µονιµοποίηση εκπαιδευτικών που υπηρετούν µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.  

στστ) Ενηµερώνει και εισάγει δεδοµένα κάθε είδους αρχείου και µητρώου του 

Υπουργείου. 

ζζ) Εκδίδει πιστοποιητικά προϋπηρεσίας σε εκπαιδευτικές µονάδες του εξωτερικού 

ηη) ∆ιενεργεί την εγγραφή στην Επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών. 

θθ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

γ) Τµήµα Κινητικότητας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

αα) ∆ιενεργεί µετατάξεις, µεταθέσεις, αποσπάσεις και χορηγεί άδειες εκπαιδευτικών 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

ββ) Ενηµερώνει και εισάγει δεδοµένα κάθε είδους αρχείου και µητρώου του 

Υπουργείου.  

γγ) ∆ιενεργεί κάθε απόσπαση εκπαιδευτικών σε τµήµατα ελληνικών σπουδών ή σε 

άλλες δοµές διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού, που λειτουργούν σε 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και σε ανάλογα ιδρύµατα ερευνών 

του εξωτερικού και εξετάζει αιτήµατα των φορέων αυτών για απόσπαση 

εκπαιδευτικών, τηρεί το αρχείο επιχορηγήσεων και συνεργάζεται µε άλλους 

κρατικούς φορείς που παρέχουν τέτοιες επιχορηγήσεις, δηµιουργεί και τηρεί 

φακέλους των αποσπασµένων και λοιπών εκπαιδευτικών στους παραπάνω φορείς 

και συγκεντρώνει τις εκθέσεις αξιολόγησης τους όπως προβλέπεται.  

δδ) Μεριµνά για όλα τα θέµατα που αφορούν στην αξιολόγηση του έργου 

εκπαιδευτικών µονάδων, των εκπαιδευτικών και των στελεχών της ελληνόγλωσσης 
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εκπαίδευσης στο εξωτερικό και διενεργεί την υποστήριξη των προσώπων και 

οργάνων που πραγµατοποιούν αυτήν, συγκεντρώνει κάθε στοιχείο για την 

πραγµατοποίηση και από την πραγµατοποίηση αυτής και τηρεί τους σχετικούς 

φακέλους και αρχεία. 

εε) ∆ηµιουργεί και τηρεί υπηρεσιακούς φακέλους των αποσπασµένων 

εκπαιδευτικών, διευθυντών και συντονιστών εκπαίδευσης για το χρονικό διάστηµα 

της απόσπασης τους, 

στστ) Εκδίδει αποφάσεις για τη µετακίνηση εκτός έδρας συντονιστών εκπαίδευσης 

και αποσπασµένων εκπαιδευτικών για εκτέλεση υπηρεσίας. 

ζζ) Παρέχει τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης καθώς και στις λοιπές άδειες 

εκπαιδευτικών. 

ηη) Χορηγεί άδειες ανατροφής τέκνου σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς.θθ) Χορηγεί 

εκπαιδευτικές άδειες σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς.ιι) Εκδίδει αποφάσεις σχετικά µε 

τους εκπαιδευτικούς και το διοικητικό προσωπικό των ισότιµων σχολείων. 

θθ) ∆ιενεργεί τη στελέχωση των εκπαιδευτικών µονάδων ελληνόγλωσσης 

εκπαίδευσης στο εξωτερικό µε την απόσπαση µονίµων δηµοσίων εκπαιδευτικών 

ιι) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του τµήµατος 

δ) Τµήµα Πειθαρχικών Θεµάτων και Ένδικων Μέσων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

αα) Χειρίζεται πειθαρχικά θέµατα που αφορούν τους εκπαιδευτικούς - αναπληρωτές 

και µονίµους  

ββ) Ενηµερώνει και εισάγει δεδοµένα κάθε είδους αρχείου και µητρώου του 

Υπουργείου.  

γγ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

Άρθρο 165 

Αρµοδιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Στελεχών Εκπαίδευσης  

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  

Οι αρµοδιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Στελεχών της Εκπαίδευσης είναι οι 

παρακάτω: 
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αα) Μεριµνά για κάθε θέµα που αφορά στην επιλογή και τοποθέτηση των Γενικών 

Περιφερειακών ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης. 

ββ) Μεριµνά για κάθε θέµα που αφορά στην επιλογή και τοποθέτηση των 

∆ιευθυντών Εκπαίδευσης και των Σχολικών Συµβούλων καθώς και όλων των λοιπών 

ανώτερων στελεχών των περιφερειακών υπηρεσιών διοίκησης της εκπαίδευσης. 

γγ) Συγκροτεί και λειτουργεί τα Υπηρεσιακά Συµβούλια Εκπαίδευσης και τα 

Συµβούλια Επιλογής 

δδ) ∆ιενεργεί τη διαδικασία εκλογής των αιρετών του Κεντρικού Υπηρεσιακού 

Συµβουλίου (ΚΥΣΕ). 

εε) Εκδίδει αποφάσεις µετακίνησης των Γενικών Περιφερειακών ∆ιευθυντών 

Εκπαίδευσης, των µελών Κ.Υ.Σ.Ε. και των µελών των Συµβουλίων Επιλογής. 

στστ) Μεριµνά για όλα τα θέµατα που αφορούν στην επιλογή ∆ιευθυντών, 

Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και λοιπών στελεχών. 

ζζ) Ενηµερώνει και εισάγει δεδοµένα στα κάθε είδους αρχεία και µητρώα του 

Υπουργείου.  

ηη) ∆ιενεργεί αποσπάσεις εκπαιδευτικών και διευθυντών  στη σχετική διαδικασία για 

τη στελέχωση των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των Σχολείων ∆ιεθνών Οργανισµών, 

διενεργεί την επιλογή Εθνικών Επιθεωρητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων, που προβλέπονται στα άρθρα 6, 15 και 16 

του ν. 3205/2002 (Α' 148), διενεργεί την επιλογή καθηγητών-µελών επιτροπής για 

την επιλογή θεµάτων του εθνικού Baccalaureat και την έγκριση µετακίνησης τους. 

θθ) Συστήνει θέσεις, επιλέγει και διενεργεί την πλήρωση θέσεων συντονιστών 

εκπαίδευσης. 

ιι) Συντονίζει τη διαδικασία καθορισµού προσόντων και καθηκόντων όλων των 

στελεχών εκπαίδευσης µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες, µετά από εισηγήσεις των 

τελευταίων και βάσει των κείµενων διατάξεων. 

ιαια) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 
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Άρθρο 166 

Αποστολή και διάρθρωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης 

1. Αποστολή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι η συµβολή της,  

µε βάση την  επιστηµονική τεκµηρίωση, στη διαµόρφωση ή στην αναµόρφωση της 

πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση,  η  διασφάλιση  της ποιότητας  και της 

συνεκτικότητας του παραγόµενου έργου των ∆ιευθύνσεων που εποπτεύει και η 

υποστήριξη των ∆ιευθύνσεων, µε τη διάχυση οργανωσιακών αρχών 

προσανατολισµένων στη διαχείριση αλλαγών, προκειµένου  να ανταποκρίνονται 

αποτελεσµατικά σε ένα δυναµικό και µεταβαλλόµενο περιβάλλον.  

2. Η Γενική ∆ιεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης διαρθρώνεται στις ακόλουθες 

∆ιευθύνσεις: 

α) ∆ιεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης  

β) ∆ιεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης  

γ) ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Φοιτητικών Θεµάτων 

Άρθρο 167 

∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Οργανωτικής  

και Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης  

1. Η ∆ιεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης συγκροτείται από τα 

ακόλουθα Τµήµατα: 

α) Τµήµα Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης 

β) Τµήµα Παρακολούθησης Προγραµµατικού Σχεδιασµού  

γ) Τµήµα Τεκµηρίωσης και ∆ιασφάλισης Ποιότητας 

δ) Τµήµα Εποπτείας ΝΠΙ∆  

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης 

κατανέµονται σε Τµήµατα ως εξής: 

α) Τµήµα Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης 

αα) Εκδίδει Προεδρικά ∆ιατάγµατα Οργανισµών των ΑΕΙ και συναφείς κανονιστικές 

πράξεις σε συνεργασία µε το Τµήµα Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας 
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ββ) Παρακολουθεί την εφαρµογή των Οργανισµών και Κανονισµών Λειτουργίας των 

ΑΕΙ, µε την εξαίρεση των θεµάτων προσωπικού και φοιτητικής µέριµνας, που ανήκει 

στις καθ’ ύλην αρµόδιες ∆ιευθύνσεις 

γγ) Είναι υπεύθυνο, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, για θέµατα 

επαγγελµατικής κατοχύρωσης πτυχιούχων ΤΕΙ. 

δδ) Συνεργάζεται µε την Α∆ΙΠ για ζητήµατα πιστοποίησης & αξιολόγησης ποιότητας 

και χρηµατοδότησης των ΑΕΙ 

εε) Συνεργάζεται µε το Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου 

στστ) Είναι υπεύθυνο για τη ρύθµιση οργανωτικών θεµάτων του ΙΚΥ και της 

Ακαδηµίας Αθηνών, ∆ΟΑΤΑΠ, Αρεταιείου–Αιγινητείου Νοσοκοµείων, καθώς και 

λοιπών ΝΠ∆∆ που σχετίζονται µε την ανώτατη εκπαίδευση. 

ζζ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του τµήµατος 

β) Τµήµα Παρακολούθησης Προγραµµατικού Σχεδιασµού 

αα) Παρακολουθεί την εφαρµογή και υλοποίηση του Προγραµµατικού Σχεδιασµού 

των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων  

ββ) παρακολουθεί τον προϋπολογισµό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 

(ΑΕΙ), ήτοι των ιδρυµάτων του πανεπιστηµιακού και του τεχνολογικού τοµέα της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ως προς τον προγραµµατικό σχεδιασµό σε συνεργασία µε 

τις αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες του Υπουργείου 

γγ) παρακολουθεί, µελετά και εισηγείται για την έγκριση ή µη των ετήσιων 

απολογισµών των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης 

δδ) παρακολουθεί όλα τα θέµατα που άπτονται των προγραµµάτων σπουδών 

πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου 

εε) ∆ιενεργεί την αξιολόγηση της πολιτικής και εισηγείται την αναµόρφωση κάθε 

κειµένου στρατηγικού σχεδιασµού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 

στστ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

γ) Τµήµα Τεκµηρίωσης και ∆ιασφάλισης Ποιότητας 
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αα) Είναι υπεύθυνο για τον προσδιορισµό των στοιχείων που παράγονται από το 

πληροφοριακά συστήµατα του Υπουργείου. 

ββ) Μελετά και επεξεργάζεται δεδοµένα  και στατιστικά στοιχεία που αφορούν α) 

στην υλοποίηση του προγραµµατικού σχεδιασµού των ΑΕΙ, β) στις µελέτες 

σκοπιµότητας για την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, κατάτµηση, µετονοµασία 

ιδρυµάτων, σχολών και προγραµµάτων σπουδών/τµηµάτων, γ) στα  προγράµµατα 

των προπτυχιακών σπουδών καθώς και σε αυτά του β΄ και γ΄ κύκλου σπουδών, δ) 

στους φοιτητές, ε) στις ερευνητικές δραστηριότητες,  στ) στην εκτέλεση του 

προϋπολογισµού ως προς τον προγραµµατικό σχεδιασµό, και συναφή στοιχεία. 

γγ) Συντάσσει ετήσια και ενδιάµεση (εφόσον χρειαστεί) έκθεση  µε τους δείκτες και τα 

ευρήµατα της επεξεργασίας των δεδοµένων, την οποία υποβάλει στον Υπουργό και 

στη ∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού.  

δδ) Συνεργάζεται µε την Α.∆Ι.Π. και τη ∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού για 

θέµατα διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 

εε) Υποστηρίζει γνωµοδοτικά όργανα του Υπουργείου Παιδείας ∆ΒΜΘ για θέµατα 

ανώτατης εκπαίδευσης. 

στστ) Συγκεντρώνει στοιχεία και δεδοµένα από όλα τα Τµήµατα της Γενικής 

∆ιεύθυνσης ανά τρίµηνο, σχετικά µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους και τα 

αποστέλλει στο Τµήµα Τεκµηρίωσης Πολιτικών της ∆ιεύθυνσης Στρατηγικού 

Σχεδιασµού και Συντονισµού. 

ζζ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του τµήµατος 

δ) Τµήµα Εποπτείας ΝΠΙ∆  

αα) Ασκεί εποπτεία για την τήρηση των διατάξεων που απορρέουν από τη νοµοθεσία 

περί Α.Ε. στο βαθµό που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των Ν.Π.Ι.∆. 

ββ) Ασκεί εποπτεία για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στους σκοπούς 

λειτουργίας των ΝΠΙ∆ καθώς και των ειδικότερων δραστηριοτήτων τους για την 

εκπλήρωση των σκοπών αυτών 

γγ) Εισηγείται την έκδοση Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, 

σε συνεργασία µε το Τµήµα Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας, που αφορούν στις 

ειδικότερες δραστηριότητες και στην εν γένει οργάνωση και λειτουργία των ΝΠΙ∆ 
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δδ) ∆ιενεργεί έλεγχο νοµιµότητας στις αποφάσεις των πρυτανικών αρχών και των 

∆ιοικητικών Συµβουλίων των Ιδρυµάτων που αφορούν στη διαχείριση των 

περιουσιακών στοιχείων των ΝΠΙ∆ 

εε) Ασκεί εποπτεία επί των θεµάτων διοίκησης των ΝΠΙ∆ 

στστ) Ασκεί εποπτεία της λειτουργίας των Γραφείων Καινοτοµίας και ∆ιασύνδεσης 

των Ιδρυµάτων. 

ζζ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του τµήµατος 

Άρθρο 168 

∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης  

1. Η ∆ιεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης συγκροτείται από τα ακόλουθα 

Τµήµατα: 

α) Τµήµα Κύριου ∆ιδακτικού Προσωπικού 

β) Τµήµα Βοηθητικού ∆ιδακτικού Προσωπικού 

γ) Τµήµα ∆ιοικητικού Προσωπικού  

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης 

κατανέµονται σε Τµήµατα ως εξής: 

α) Τµήµα Κύριου ∆ιδακτικού Προσωπικού: 

αα) Χειρίζεται θέµατα διδακτικού και ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστηµίων 

της Χώρας και ασκεί την εποπτεία εφαρµογής των σχετικών διατάξεων.  

ββ) ∆ιενεργεί όλους τους αυτεπάγγελτους ελέγχους νοµιµότητας ή ελέγχους 

νοµιµότητας κατόπιν προσφυγής επί όλων των θεµάτων που προβλέπει η κείµενη 

νοµοθεσία όπως εκλογές/εξελίξεις µελών ∆ΕΠ, διορισµοί/εξελίξεις µελών Ε.Π. ΤΕΙ, 

άγονες προκηρύξεις, διαδικασίες µετατροπών προσωποπαγών θέσεων µελών 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι. σε τακτικές θέσεις.  

γγ) Παρακολουθεί τη νοµολογία του ΣτΕ, ως βασικού εργαλείου για τον έλεγχο 

νοµιµότητας.  

δδ) Ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που αφορούν στον προγραµµατισµό, τη σύνταξη 

προϋπολογισµού, τις πιστώσεις, τη συνεργασία µε οικονοµικές υπηρεσίες και τις 
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δηµοσιεύσεις για τους διορισµούς/εξελίξεις/µετατροπές θέσεων του ακαδηµαϊκού 

προσωπικού  

εε) Χειρίζεται ζητήµατα παροχής και κατανοµής θέσεων Εντεταλµένων ∆ιδασκαλίας 

(πρώην 407/80 και ΣΕΠ του ΕΑΠ).  

στστ) Εκδίδει διαπιστωτικές πράξεις ενεργοποίησης Αναστολών άσκησης 

Καθηκόντων Καθηγητών 

ζζ) Ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που αφορούν σε πειθαρχικά ζητήµατα Καθηγητών 

και µελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, διατυπώνει απόψεις επί αιτήσεων 

ακύρωσης ή αναστολής, διενεργεί εξέταση και απάντηση σε αιτήσεις θεραπείας κατά 

διοικητικών πράξεων, αποστέλλει απόψεις στα διοικητικά ∆ικαστήρια της χώρας και 

στο ΣτΕ. 

ηη) Συνεργάζεται µε τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και µε το Σώµα 

Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για την παρακολούθηση ζητηµάτων, 

καταγγελιών κτλ. και χειρίζεται αρµοδίως αναφορές πολιτών, καταγγελίες, , 

θθ) Συγκροτεί ειδικά πενταµελή Εκλεκτορικά Σώµατα για τις µετατροπές 

προσωποπαγών θέσεων µελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι. σε τακτικές 

θέσεις για την εξέταση υποµνηµάτων, αναφορών και καταγγελιών που αφορούν στην 

υπηρεσιακή κατάσταση των µελών Ε.Π. και για την τήρηση των νόµιµων διαδικασιών 

από τα όργανα των Ιδρυµάτων.  

ιι) ∆ιενεργεί αναζήτηση αλλοδαπών Εκλεκτόρων για τη συµµετοχή τους σε 

Εκλεκτορικά Σώµατα που αφορούν σε µονιµοποιήσεις και εξελίξεις µελών Ε.Π. Τ.Ε.Ι.  

ιαια) Απαντά σε ερωτήµατα που αναφέρονται σε ερµηνεία και εφαρµογή διατάξεων 

νόµων, εγκυκλίων και γνωµοδοτήσεων πραγµατοποιεί σύνταξη ερµηνευτικών 

εγκυκλίων, εκδίδει διοικητικές πράξεις για θέµατα ακαδηµαϊκού προσωπικού, απαντά 

στα ερωτήµατα Ιδρυµάτων και πολιτών και σε καταγγελίες-υποµνήµατα.  

ιβιβ) Απαντά σε ενστάσεις υποψηφίων µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου 

νοµιµότητας διορισµών, εξελίξεων, µονιµοποιήσεων µελών Ε.Π. καθώς και άγονων 

προκηρύξεων,  

ιγιγ) Παρακολουθεί και ενηµερώνει τη βάση δεδοµένων του Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (ενηµέρωση για διορισµούς, εξελίξεις, 

µετατροπές, αποχωρήσεις κλπ), 
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ιδιδ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

β) Τµήµα Βοηθητικού ∆ιδακτικού Προσωπικού 

αα) ∆ιενεργεί τον έλεγχο νοµιµότητας Προκηρύξεων, ∆ιορισµών κλπ  των µελών  

Ειδικού  και Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (ΕΕ∆ΙΠ) κλάδου Ι  και ΙΙ, των 

µελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού  Προσωπικού (ΕΤΕΠ) των Πανεπιστηµίων, 

των µελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού  Προσωπικού (ΕΤΕΠ)  και µελών  

Ειδικού ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε∆ΙΠ) των Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, των  

διευθυντών και ερευνητών όλων των βαθµίδων της Ακαδηµίας Αθηνών και  των 

µελών Ειδικού Τεχνικού   Προσωπικού (Ε.Τ.Π) των Τ.Ε.Ι.. 

ββ) ∆ιενεργεί τον έλεγχο νοµιµότητας Εξελίξεων, Μετατάξεων, Εντάξεων των µελών  

Ειδικού  και Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (ΕΕ∆ΙΠ) κλάδου Ι  και ΙΙ, των 

µελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού  Προσωπικού (ΕΤΕΠ) των Πανεπιστηµίων 

γγ) ∆ιενεργεί τον έλεγχο νοµιµότητας Προαγωγών, Μετακινήσεων εκτός έδρας των 

ερευνητών όλων των βαθµίδων και των ∆ιευθυντών της Ακαδηµίας Αθηνών 

δδ) Κάνει τον προγραµµατισµό προσλήψεων Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) 

των ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ 

εε) Παρέχει απόψεις και πληροφορίες στα ∆ιοικητικά και Πολιτικά ∆ικαστήρια, για 

υποθέσεις που αφορούν το  Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Π.) των ΤΕΙ και 

ΑΣΠΑΙΤΕ 

στστ) Εκδίδει Υπουργικές Αποφάσεις για την κατανοµή θέσεων ∆ιοικητικού 

Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού, κα 

ζζ) Εγκρίνει την υπερωριακή εργασία Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των ΤΕΙ 

και ΑΣΠΑΙΤΕ 

ηη) Χειρίζεται τις  παραιτήσεις απολύσεις του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) 

των ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος υπαλληλικού κώδικα. 

θθ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

γ) Τµήµα ∆ιοικητικού Προσωπικού:  
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αα) Χειρίζεται θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των µονίµων και µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούν στα Πανεπιστήµια,  στις Ανώτατες 

Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες, στην Ακαδηµία Αθηνών, στα Ταµεία ∆ασών και 

Αγροκτήµατος του Αριστοτελείου Παν/µίου Θεσσαλονίκης, στη Φοιτητική Λέσχη του 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, στα Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία Αιγινήτειο και 

Αρεταίειο καθώς και στο  Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών  (ΙΚ.Υ.). στα Τ.Ε.Ι. και την 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  

ββ) διατυπώνει αιτήµατα στους Υπουργούς ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και στο Γενικό Γραµµατέα της 

Κυβέρνησης για την παροχή έγκρισης πρόσληψης διοικητικού προσωπικού πάσης 

φύσεως και σχέσης εργασίας, η µισθοδοσία του οποίου βαρύνει τον κρατικό 

προϋπολογισµό, 

γγ) ∆ιενεργεί όλους τους ελέγχους νοµιµότητας που ορίζει η κείµενη νοµοθεσία και 

πιο συγκεκριµένα διορισµούς, µετατάξεις, αποσπάσεις, πλήρωσης Θέσεων Γενικών 

Γραµµατέων Πανεπιστηµίων, ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ και δηµοσιεύει τις σχετικές 

Πρυτανικές ή Προεδρικές Πράξεις. 

δδ) Συντάσσει, προωθεί και δηµοσιεύει τις Υπουργικές και Κοινές Υπουργικές 

Αποφάσεις για όλα τα παραπάνω καθώς και για τις αποφάσεις διορισµού των 

µόνιµων υπαλλήλων στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες και στο ΙΚΥ, των 

Πρυτανικών Πράξεων πρόσληψης δικηγόρων και νοµικών συµβούλων και των 

θέσεων Γραµµατέων στα Πανεπιστήµια, και της κατάταξης υπαλλήλων σε οργανικές 

θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και για τη 

µεταφορά προσωπικού από καταργούµενους φορείς σε Πανεπιστήµια, ΤΕΙ ή την 

ΑΣΠΑΙΤΕ, για την απόσπαση υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίας σε Πανεπιστήµια, 

και την υπερωριακή απασχόλησης των υπαλλήλων των Πανεπιστηµίων και των 

λοιπών εποπτευόµενων φορέων,  

εε) Συντάσσει, προωθεί και δηµοσιεύει Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις µε τις οποίες 

αποφασίζεται η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου από τα Πανεπιστήµια µε 

φυσικά πρόσωπα καθώς και η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταµένων Γενικής 

∆/νσης των Πανεπιστηµίων και θέσεων ιατρικού προσωπικού στα Νοσοκοµεία 

Αιγινήτειο και Αρεταίειο, καθώς και για τις εφηµερίες του ιατρικού και λοιπού 

προσωπικού των Νοσοκοµείων Αιγινήτειου και Αρεταίειου 

στστ) ∆ιεκπεραιώνει τις Αποφάσεις του Υπουργού Υγείας περί πρόσληψης ιατρών µε 

σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, προς έναρξη της άσκησής 
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του στην ειδικότητα της Ιατροδικαστικής, στα Εργαστήρια Ιατροδικαστικής και 

Τοξικολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του 

Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης  

ζζ) Συντάσσει απόψεις της υπηρεσίας προς εκδίκαση υποθέσεων ενώπιον των 

∆ιοικητικών και Πολιτικών ∆ικαστηρίων, και απαντάει σε ερωτήµατα – αναφορές των 

Πανεπιστηµίων και ιδιωτών. 

ηη) ∆ιενεργεί τη σύσταση - συγκρότηση Υπηρεσιακών Πειθαρχικών Συµβουλίων 

∆ιοικητικού κλπ Προσωπικού των ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ, παρέχει απόψεις και 

πληροφορίες στα ∆ιοικητικά και Πολιτικά ∆ικαστήρια, για υποθέσεις που αφορούν το 

∆ιοικητικό Προσωπικό των ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ και διενεργεί την εξέταση πειθαρχικών 

υποθέσεων του ∆ιοικητικού Προσωπικού των ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ,  

θθ) ∆ιενεργεί την προκήρυξη και πλήρωση θέσεων δικηγόρων των ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ.  

ιι) Εγκρίνει την υπερωριακή εργασία ∆ιοικητικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού 

Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ. 

ιαια) ∆ιενεργεί αποστολή ερµηνευτικών εγκυκλίων και οδηγιών στα Πανεπιστήµια, 

ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ, για όλα τα θέµατα  

ιβιβ) Τηρεί Μητρώο ∆ιοικητικού Προσωπικού και Αορίστου Χρόνου των  

Πανεπιστηµίων, των ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ  

ιγιγ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

Άρθρο 169 

∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης Φοιτητικών Θεµάτων  

1. Η ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Φοιτητικών Θεµάτων συγκροτείται από τα ακόλουθα 

Τµήµατα: 

α) Τµήµα Φοιτητικής Υποστήριξης 

β) Τµήµα Εκπαιδευτικού Υλικού 

γ) Τµήµα Υποτροφιών, Ανταλλαγών και Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού 

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης Φοιτητικών Θεµάτων κατανέµονται 

σε Τµήµατα ως εξής: 
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α) Τµήµα Φοιτητικής Υποστήριξης: 

αα) Χειρίζεται όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τη σίτιση και στέγαση των φοιτητών 

ββ) Χειρίζεται όλα τα θέµατα που αφορούν στην υγειονοµική περίθαλψη των 

φοιτητών 

γγ) Χειρίζεται θέµατα που αφορούν στις µετακινήσεις, µεταφορές και εκπαιδευτικές 

επισκέψεις φοιτητών 

δδ) Χειρίζεται θέµατα που αφορούν στην πρακτική άσκηση φοιτητών 

εε) Ασκεί την εποπτεία χορήγησης δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο) για τα 

µεταφορικά µέσα στους φοιτητές 

στστ) Χειρίζεται θέµατα που αφορούν στη χορήγηση φοιτητικών δανείων 

ζζ) χειρίζεται όλα τα θέµατα που αφορούν σε γενικά θέµατα σπουδών και φοιτητικής 

µέριµνας όπως φοιτητική ιδιότητα, διάρκεια φοίτησης, αναστολή/διαγραφή φοίτησης, 

ολοκλήρωση σπουδών, εξεταστικές περιόδους) και απαντά στα σχετικά ερωτήµατα.  

ηη) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος. 

β) Τµήµα Εκπαιδευτικού Υλικού: 

αα) Ασκεί την εποπτεία της ηλεκτρονικής διαδικασίας επιλογής, προµήθειας και 

διανοµής των διδακτικών βιβλίων στους φοιτητές  

ββ) ∆ιενεργεί την κοστολόγηση των διδακτικών βιβλίων 

γγ) Mεριµνά για την ενίσχυση και τον εµπλουτισµό των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών µε 

διδακτικά συγγράµµατα από τα καταχωρηµένα σε βάσεις δεδοµένων  

δδ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

γ) Τµήµα Υποτροφιών, Ανταλλαγών και Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού: 

αα) Μεριµνά για τη χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες υπηκόους για σπουδές στο 

εξωτερικό και σε αλλοδαπούς υπηκόους για σπουδές στην Ελλάδα κατ’ εφαρµογή 

των διµερών µορφωτικών συµφωνιών που έχει συνάψει η Ελλάδα. 
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ββ) Εκδίδει προκηρύξεις, µετά από εισήγηση της ∆/νσης Εθνικών Κληροδοτηµάτων 

του Υπουργείου Οικονοµικών, σχετικά µε κληροδοτήµατα  που χορηγούν υποτροφίες 

σε έλληνες µαθητές για σπουδές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σε έλληνες 

φοιτητές ΑΕΙ για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό καθώς και σε έλληνες 

πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης για µεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή 

στο εξωτερικό. 

 γγ) ∆ιεξάγει διαγωνισµούς και διαδικασίες επιλογής, εκδίδει αποτελέσµατα και 

εισηγείται στο Υπουργείο Οικονοµικών για έγκριση από το σχετικό Συµβούλιο 

Εθνικών Κληροδοτηµάτων 

δδ) Ασκεί την εποπτεία του Βαρβάκειου Ιδρύµατος και της Αναργύρειου και 

Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών 

εε) ∆ιατυπώνει απόψεις για τη διαχείριση περιουσιών κοινωφελούς χαρακτήρα ή για 

την αξιοποίηση δωρεών από κληρονοµιές και για την παράταση της διάρκειας των 

υποτροφιών 

στστ) Ασκεί τη διαχείριση των ανταλλαγών και της συνεργασίας σε εκπαιδευτικό 

επίπεδο των ΑΕΙ της χώρας µε τα οµόλογα τους της αλλοδαπής σύµφωνα µε τις 

διµερείς µορφωτικές συµφωνίες 

ζζ) Ασκεί την εποπτεία και τη γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής Αθλητισµού 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΕΑΤΕ) και µεριµνά για τη διοργάνωση των Πανελληνίων 

Φοιτητικών Πρωταθληµάτων από τα ΑΕΙ καθώς και τη συµµετοχή των φοιτητών σε 

διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις. 

ηη) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος                  

Άρθρο 170 

Ενιαίος ∆ιοικητικός Τοµέας Ευρωπαϊκών Πόρων 

1. Στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων λειτουργεί  Ενιαίος 

∆ιοικητικός Τοµέας Ευρωπαϊκών Πόρων βάσει των ειδικότερων διατάξεων που τον 

διέπουν και ο οποίος αποτελείται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση. 

2. Η διάρθρωση και οι αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση του Υπουργείου 
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Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων περιγράφονται στις ειδικότερες 

διατάξεις που τη διέπουν όπως ισχύουν. 

Άρθρο 171 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 

1. Στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων λειτουργεί η 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων η οποία υπάγεται στο Γενικό 

Γραµµατέα του Υπουργείου και έχει σαν σκοπό την άσκηση των αρµοδιοτήτων 

υλοποίησης έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του Π∆Ε του Υπουργείου καθώς και η 

άσκηση των αρµοδιοτήτων που ορίζονται στην 10756/9.10.2002 (ΦΕΚ Β’ 1343) 

κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Η διάρθρωση και οι αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής 

Εκπαιδευτικών ∆ράσεων του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων περιγράφονται στις ειδικότερες διατάξεις που τη διέπουν όπως 

ισχύουν. 

Άρθρο 172 

Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου 

Το Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου υπάγεται στον Υπουργό και ασκεί ιδίως τις 

παρακάτω αρµοδιότητες: 

α) Ασκεί έλεγχο επί της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών του 

Υπουργείου.  

β) Ασκεί έλεγχο επί της τήρησης των εγκυκλίων και του Οργανισµού του Υπουργείου 

ειδικά σε ότι αφορά την ορθή άσκηση των αρµοδιοτήτων της κάθε υπηρεσίας καθώς 

και την εκπλήρωση της αποστολής κάθε Γενικής ∆ιεύθυνσης. 

γ) Ασκεί έλεγχο επί δηµοσιονοµικών και οικονοµικών ζητηµάτων του Υπουργείου. 

δ) Ασκεί έλεγχο των µέτρων ασφαλείας και πραγµατοποιεί εκτιµήσεις κινδύνου.  

ε) Ασκεί τον έλεγχο των τεχνικών υποδοµών των Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

στ) ∆ιαχειρίζεται παράπονα και καταγγελίες πολιτών και εργαζοµένων, τα 

κατηγοριοποιεί ανάλογα µε τη σοβαρότητα τους, τα διαβιβάζει στις αρµόδιες 
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υπηρεσίες του Υπουργείου και έχει την ευθύνη ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων για 

τα αποτελέσµατα των ενεργειών του.  

ζ)  Εισηγείται βελτιώσεις για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των αρµοδιοτήτων των 

υπηρεσιών προς την πολιτική ηγεσία και προς το Τµήµα Οργάνωσης και Ποιότητας 

της ∆ιεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού. 

η) Συνεργάζεται µε τη ∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού για την 

ενσωµάτωση πορισµάτων της στον σχεδιασµό και την υλοποίηση πολιτικών του 

Υπουργείου. 

θ) Ασκεί επιτόπιους ελέγχους σε όλες τις δοµές του δηµόσιου εκπαιδευτικού 

συστήµατος και για όλα τα θέµατα εκπαιδευτικής πολιτικής µετά από απαίτηση του 

Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 

ι) ∆ιατηρεί αυτοτελές αρχείο ελέγχων και πορισµάτων ελέγχων σε ψηφιακή µορφή και 

συνεργάζεται µε το Τµήµα Τεκµηρίωσης Πολιτικών σε ότι αφορά την επεξεργασία 

δεδοµένων από αυτά. 

ια) Συνεργάζεται µε τις ελεγκτικές αρχές του δηµοσίου τοµέα. 

ιβ) Εισηγείται τη χρήση σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης κινδύνου στις πολιτικές και 

τις εσωτερικές διαδικασίες του Υπουργείου.  

ιγ) ∆ιευκολύνει και υποστηρίζει τις πειθαρχικές διαδικασίες του Υπαλληλικού Κώδικα 

όπως κάθε φορά ισχύει µε παροχή στοιχείων, τεχνογνωσίας, ανθρώπινου δυναµικού 

και µε όποιον άλλο τρόπο κριθεί αναγκαίος.    

ιδ) Ελέγχει όλα τα παραπάνω και για τις αποκεντρωµένες και αυτοτελείς υπηρεσίες 

του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

ιε) Συντάσσει ετήσια αναφορά προς τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων µε περιγραφή και ανάλυση των πεπραγµένων κάθε έτους και 

αποστέλλει σε τριµηνιαία βάση στο Τµήµα Τεκµηρίωσης Πολιτικών, Έκθεση µε τις 

δραστηριότητες της. 

Άρθρο 173 

Αυτοτελές Τµήµα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 

Το Αυτοτελές Τµήµα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου υπάγεται στον Υπουργό και ασκεί 

ιδίως τις παρακάτω αρµοδιότητες: 
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α) Συντονίζει τις αρµόδιες οργανικές µονάδες και εποπτευόµενους φορείς του 

Υπουργείου για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών για όλα τα θέµατα που 

αφορούν στα µέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου. 

β) Μεριµνά για τη σύνταξη και προώθηση των σχετικών απαντήσεων που 

απαιτούνται κατά την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, 

γ) Τηρεί το σχετικό αρχείο σε φυσική και ψηφιακή µορφή και αποστέλλει σε 

τριµηνιαία βάση στο Τµήµα Τεκµηρίωσης Πολιτικών, Έκθεση µε τις δραστηριότητες 

της. 

Άρθρο 174 

Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσιότητας και ∆ηµοσίων Σχέσεων 

Το Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσιότητας και ∆ηµόσιων Σχέσεων ασκεί τις παρακάτω 

αρµοδιότητες: 

α) Σχεδιάζει και εισηγείται προς τον Υπουργό την επικοινωνιακή πολιτική του 

Υπουργείου, την υλοποίηση προγραµµάτων δηµόσιων σχέσεων, τη σχεδίαση και 

υλοποίηση ενηµερωτικών και διαφηµιστικών εκστρατειών για θέµατα εκπαίδευσης, 

νεολαίας, δια βίου µάθησης και θρησκευµάτων, 

β) Συνεργάζεται µε τις Γενικές ∆ιευθύνσεις του Υπουργείου, για τη σύνταξη 

κοστολογηµένου Ετήσιου Σχεδίου Επικοινωνιακής Πολιτικής, το οποίο και υποβάλλει 

προς έγκριση στην πολιτική ηγεσία κάθε Νοέµβριο και το οποίο αφορά το επόµενο 

έτος. Στη συνέχεια κοινοποιεί το εγκεκριµένο Σχέδιο στις αρµόδιες Γενικές 

∆ιευθύνσεις.  

γ) Συνεργάζεται µε τις οργανικές µονάδες του Υπουργείου µε σκοπό την επιµέλεια 

για την παραγωγή διαφηµιστικού υλικού, έντυπης και ηλεκτρονικής µορφής, καθώς 

και την αξιοποίηση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

δ) Προωθεί την ενδυνάµωση των επαφών και της συνεργασίας µε φορείς του 

δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα που επιθυµούν τη συνεργασία µε το Υπουργείο, όπως 

οργανώσεις νέων και Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε.) σχετικά µε την 

πληροφόρηση για τις δραστηριότητες του, µε στόχο τη διαµόρφωση προγραµµάτων 

και εκποµπών για τους νέους, καθώς και την έκδοση και διακίνηση εντύπων. 

ε) Υποστηρίζει επικοινωνιακά όλες τις δράσεις του Υπουργείου, όπως 

δηµοσιογραφική επιµέλεια συνεντεύξεων και οµιλιών της πολιτικής ηγεσίας, κειµένων 
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φυλλαδίων και οπτικοακουστικού υλικού προβολής και έκδοση ∆ελτίων Τύπου και 

ανακοινώσεων των οργανικών µονάδων. 

στ) Είναι υπεύθυνο για την διοργάνωση συνεδρίων, ηµερίδων, επιµορφωτικών 

σεµιναρίων, επισκέψεων και λοιπών εκδηλώσεων του Υπουργείου. 

ζ) Αποστέλλει σε τριµηνιαία βάση στο Τµήµα Τεκµηρίωσης Πολιτικών, Έκθεση µε 

στοιχεία και δεδοµένα που αφορούν στις δραστηριότητες της. 

Άρθρο 175 

Αυτοτελές Γραφείο Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας 

Το Αυτοτελές Γραφείο Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας υπάγεται στον Υπουργό και ασκεί 

ιδίως τις παρακάτω αρµοδιότητες: 

α) Ασκεί την αρµοδιότητα κατάρτισης, ελέγχου και παρακολούθησης της νοµοθετικής 

ύλης του Υπουργείου, καθώς και την τήρηση των αρχών της Καλής Νοµοθέτησης και 

της νοµοπαρασκευαστικής επιστήµης.   

β) Υποστηρίζει τη νοµοπαρασκευαστική-νοµοτεχνική επιτροπή του άρθρου 31 του Ν. 

2190/1994 (ΦΕΚ Α’ 28) όπως ισχύει, για την κατάρτιση σηµαντικών νοµοθετηµάτων 

αρµοδιότητας Υπουργείου καθώς και για κάθε εργασία . 

γ) Παρέχει την αναγκαία τεχνογνωσία για την τήρηση των αρχών της Καλής 

Νοµοθέτησης στις αρµόδιες καθ’ ύλη υπηρεσίες του Υπουργείου στις περιπτώσεις 

σύνταξης κανονιστικών ή άλλων ρυθµιστικών κειµένων από αυτές.  

δ) Είναι υπεύθυνο για κάθε εργασία νοµοθετικής ή/και διοικητικής κωδικοποίησης, 

αναµόρφωσης δικαίου για ρυθµιστική ύλη του υπουργείου σε συνεργασία µε τις 

αρµόδιες επιτροπές και όργανα και επισηµαίνει τις νοµοθετικές και κανονιστικές 

ρυθµίσεις του Υπουργείου που χρήζουν απλούστευσης ή επικαιροποίησης.  

ε) Είναι υπεύθυνο για την ενσωµάτωση του κοινοτικού δικαίου στο εθνικό δίκαιο 

στους τοµείς αρµοδιότητας του Υπουργείου, τηρώντας τις αρχές και µεθοδολογίες 

της νοµοπαρασκευαστικής επιστήµης και της καλής νοµοθέτησης. 

στ) Μεριµνά για την ενσωµάτωση της αρχής  της ισότητας των φύλων στις 

σχεδιαζόµενες ρυθµίσεις του Υπουργείου. 

ζ) Συντάσσει τις απαραίτητες Αναλύσεις Συνεπειών Ρύθµισης, τις Αιτιολογικές 

Εκθέσεις των Σχεδίων Νόµων και τις Εκθέσεις ∆ιαβούλευσης µετά από τη διενέργεια 
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των απαραίτητων ∆ιαβουλεύσεων σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου και τη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης.   

η) Καταρτίζει τις ετήσιες Εκθέσεις Αξιολόγησης αποτελεσµάτων εφαρµογής 

ρυθµίσεων σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.   

θ) Συνεργάζεται µε τη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης και το Υπουργείο 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για όλα τα θέµατα που 

άπτονται των παραπάνω αρµοδιοτήτων. 

ι) Συνεργάζεται µε τη ∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού για κάθε 

θέµα που άπτεται των παραπάνω αρµοδιοτήτων και αποστέλλει σε τριµηνιαία βάση 

στο Τµήµα Τεκµηρίωσης Πολιτικών, στοιχεία και δεδοµένα που αφορούν στις 

δραστηριότητες του. 

Άρθρο 176 

Ειδικά θέµατα λειτουργίας Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου  

1. Κάθε µήνα, κατά το τελευταίο δεκαήµερο, οι Γενικοί ∆ιευθυντές του Υπουργείου 

Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων πραγµατοποιούν τακτική σύσκεψη 

εργασίας µε σκοπό την παρακολούθηση, αξιολόγηση και επίλυση ζητηµάτων που 

αφορούν α) στη λειτουργία του Υπουργείου, β) στην υλοποίηση των πολιτικών και γ) 

σε οποιοδήποτε άλλο θέµα κριθεί αναγκαίο να υπάρχει στο πρόγραµµα της 

συνάντησης είτε από τους ίδιους είτε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Τις 

µηνιαίες, τακτικές συσκέψεις συγκαλεί ο Γενικός ∆ιευθυντής Προγραµµατισµού και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και τις υποστηρίζει γραµµατειακά το Τµήµα 

Συντονισµού και Προγραµµατισµού Πολιτικών της ∆ιεύθυνσης Στρατηγικού 

Σχεδιασµού και Συντονισµού. Της συσκέψεως προεδρεύει ο Γενικός Γραµµατέας του 

Υπουργείου. Εάν ο τελευταίος απουσιάζει η κωλύεται τον αναπληρώνει ο Γενικός 

∆ιευθυντής Προγραµµατισµού και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.  

2.Πέραν των τακτικών, µηνιαίων συσκέψεων µπορούν να συγκληθούν και έκτακτες 

συσκέψεις Γενικών ∆ιευθυντών, µε πρωτοβουλία οποιουδήποτε Γενικού ∆ιευθυντή ή 

των Γενικών/ Ειδικών Γραµµατέων του Υπουργείου για την αντιµετώπιση σηµαντικών 

ζητηµάτων που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου. 

3. Για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των πολιτικών του Υπουργείου µπορούν 

να συστήνονται Ο.∆.Ε. µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες και χρονοδιάγραµµα 

επίτευξης στόχων. Οι αποφάσεις συγκρότησης Ο.∆.Ε. συντάσσονται από το Τµήµα 

Συντονισµού και Προγραµµατισµού Πολιτικών της ∆ιεύθυνσης Στρατηγικού 
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Σχεδιασµού και Συντονισµού µετά από εισήγηση της πολιτικής ηγεσίας, της 

σύσκεψης των Γενικών ∆ιευθυντών ή των Γενικών ∆ιευθυντών µεµονωµένα. 

Πρακτικά των συναντήσεων συντάσσονται από τον γραµµατέα της Ο∆Ε και 

αποστέλλονται στο Τµήµα Συντονισµού και Προγραµµατισµού Πολιτικών της 

∆ιεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού, το οποίο τα κοινοποιεί σε 

όλους τους αρµόδιους Γενικούς ∆ιευθυντές του Υπουργείου καθώς και στους 

αρµόδιους Γενικούς ή/και Ειδικούς Γραµµατείς.. Συντονιστής της Ο∆Ε ορίζεται πάντα 

υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ της Γενικής ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης µε αναπληρωτή συντονιστή υπάλληλο της Γενικής ∆ιεύθυνσης της 

οποίας το αντικείµενο χειρίζεται η Ο∆Ε. 

4. Όλες οι υπηρεσιακές µονάδες του Υπουργείου οφείλουν να τηρούν στοιχεία και 

δεδοµένα για τις πολιτικές και τις δράσεις που υλοποιούν και παρακολουθούν και να 

τα αποστέλλουν ανά τρίµηνο σε συγκεκριµένα Τµήµατα της Γενικής ∆ιεύθυνσης στην 

οποία ανήκουν. Τα Τµήµατα αυτά έχουν την υποχρέωση να συγκεντρώνουν τα εν 

λόγω στοιχεία και δεδοµένα και να τα αποστέλλουν για λογαριασµό της οικείας 

Γενικής ∆ιεύθυνσης ανά τρίµηνο στο Τµήµα Τεκµηρίωσης Πολιτικών της ∆ιεύθυνσης 

Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού για την κατάλληλη επεξεργασία και 

ταξινόµηση. Τα Τµήµατα του παραπάνω εδαφίου ορίζονται τα εξής: 

α) Το Τµήµα Τεκµηρίωσης Πολιτικών της ∆ιεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού και 

Συντονισµού, για τη Γενική ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης 

β) Το Τµήµα Τακτικού Προϋπολογισµού και ∆ηµοσιονοµικών Αναφορών της 

∆ιεύθυνσης Προϋπολογισµού και ∆ηµοσιονοµικών Αναφορών, για τη Γενική 

∆ιεύθυνση Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

γ) Τα Τµήµατα Οργάνωσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και Οργάνωσης 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, για την Γενική ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

δ) Το Τµήµα Τεκµηρίωσης και ∆ιασφάλισης Ποιότητας της ∆ιεύθυνσης Οργανωτικής 

και Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης, για τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης 

ε)Το Τµήµα Εκκλησιαστικής ∆ιοίκησης της ∆ιεύθυνσης Θρησκευµάτων, για τον 

Ενιαίο ∆ιοικητικό Τοµέα Θρησκευµάτων. 
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στ) Η Μονάδα Α’ Προγραµµατισµού – Συντονισµού και Παρακολούθησης Πράξεων 

της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων 

ζ) Η Μονάδα Α1 της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Εκπαίδευση και ∆ια 

Βίου Μάθηση του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Ευρωπαϊκών Πόρων 

η) Τα Αυτοτελή Τµήµατα και Γραφεία των άρθρων 172 έως 175 αποστέλλουν τα 

στοιχεία και δεδοµένα µεµονωµένα στο Τµήµα Τεκµηρίωσης Πολιτικών.  

Άρθρο 177 

Προϊστάµενοι Γενικών ∆ιευθύνσεων 

1. Των Γενικών ∆ιευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων προΐστανται οι Γενικοί ∆ιευθυντές ως εξής: 

α) των Γενικών ∆ιευθύνσεων Προγραµµατισµού και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

Οικονοµικών-∆ιοικητικών και Ελεγκτικών Υπηρεσιών και Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

υπάλληλοι ΠΕ όλων των κλάδων του Υπουργείου. 

β) των Γενικών ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

υπάλληλοι ΠΕ όλων των κλάδων του Υπουργείου καθώς και εκπαιδευτικοί της 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

2. Η επιλογή των προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων γίνεται βάσει του Κώδικα 

Κατάστασης Πολιτικών Υπαλλήλων όπως κάθε φορά ισχύει.  

Άρθρο 178 

Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού 

και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  

1. Των ∆ιευθύνσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης προΐστανται υπάλληλοι των εξής κλάδων: 

(α) Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού, Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Σχέσεων και 

Προγραµµατισµού Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ όλων των 

κλάδων. 

(β) Βιβλιοθηκών και Αρχείων υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ Βιβλιοθηκονοµίας, ΠΕ 

Αρχειονοµίας, ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, ΠΕ ∆ιοικητικού, ΤΕ ∆ιοικητικού 

Λογιστικού. 

(γ) Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής. 
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2. Των Τµηµάτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης προΐστανται υπάλληλοι των εξής κλάδων: 

(α) των Τµηµάτων των ∆ιευθύνσεων Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού, 

Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Σχέσεων και Προγραµµατισµού Εξετάσεων και 

Πιστοποιήσεων, υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων ή εφόσον δεν επαρκούν οι 

προηγούµενοι ∆Ε όλων των κλάδων πλην του Τµήµατος Μελετών και Επιβλέψεων 

όπου προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικού ή εφόσον δεν επαρκούν οι 

προηγούµενοι ∆Ε Τεχνικού  

(β) Των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Αρχείων, υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ 

Βιβλιοθηκονοµίας, ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού ή 

εφόσον δεν επαρκούν οι προηγούµενοι  ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων  

(γ) των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ 

Πληροφορικής ή εφόσον δεν επαρκούν οι προηγούµενοι ∆Ε Προσωπικού Η/Υ  

Άρθρο 179 

Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών και 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών  

1. Των ∆ιευθύνσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών και ∆ιοικητικών 

Υπηρεσιών προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού 

Λογιστικού. 

2. Των Τµηµάτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού ή 

εφόσον δεν επαρκούν οι προηγούµενοι αντίστοιχοι ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων.   

Άρθρο 180 

Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

1. Στη ∆ιεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

προΐσταται  εκπαιδευτικός µε βαθµό τουλάχιστον Β΄ και υπάλληλος ΠΕ. Στη 

∆ιεύθυνση Προγραµµάτων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

προΐσταται σχολικός σύµβουλος. Των λοιπών διευθύνσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ 

όλων των κλάδων καθώς και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης.  
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2. Των Τµηµάτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος, προΐστανται 

υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων’ ή εφόσον δεν επαρκούν οι προηγούµενοι 

αντίστοιχοι ∆Ε, καθώς και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης. 

3. Των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης προΐστανται εκπαιδευτικοί. Των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης 

Προγραµµάτων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης προΐστανται 

σχολικοί σύµβουλοι. 

Άρθρο 181 

Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανώτατης 

Εκπαίδευσης 

1. Των ∆ιευθύνσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης προΐστανται 

υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων.  

2. Των Τµηµάτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης προΐστανται 

υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων’ ή εφόσον δεν επαρκούν οι προηγούµενοι 

αντίστοιχοι ∆Ε.   

Άρθρο 182 

Προϊστάµενοι Αυτοτελών Τµηµάτων και Γραφείων του Υπουργείου 

1. Του Αυτοτελούς Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος ΠΕ 

∆ιοικητικού-Οικονοµικού, Μηχανικός, Πληροφορικής ή ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού,  

Πληροφορικής, Μηχανικός’.  

2. Του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος ΠΕ 

∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού.  

3. Του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ηµοσιότητας και ∆ηµοσίων Σχέσεων προΐσταται 

υπάλληλος ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού. 
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Άρθρο 183 

Σκοπός και γενική διάρθρωση της Γενικής  Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης, 

Επαγγελµατικών Προσόντων και  Νεολαίας ΓΓ∆ΒΜΕΠΝ 

 

1. Σκοπός της Γενικής  Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης, Επαγγελµατικών 

Προσόντων και  Νεολαίας( ΓΓ∆ΒΜΕΠΝ) είναι  ο σχεδιασµός της δηµόσιας πολιτικής 

της διά βίου µάθησης και των επαγγελµατικών προσόντων, η εκπόνηση του 

αντίστοιχου εθνικού προγράµµατος και η εποπτεία της εφαρµογή τους και ιδίως: α) η 

εποπτεία και διαχείριση του Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) και ειδικότερα των 

συστηµάτων αρχικής και συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και του 

συστήµατος γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, β) η διαµόρφωση του εκπαιδευτικού 

πλαισίου των µονάδων της µη τυπικής εκπαίδευσης, γ) η εποπτεία και διαχείριση 

δοµών και προγραµµάτων της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, δ) ο συντονισµός και η 

αξιολόγηση των λειτουργιών και η υποστήριξη των φορέων του Εθνικού ∆ικτύου ∆ιά 

Βίου Μάθησης, ε) η µέριµνα για την αναβάθµιση της ποιότητας και 

αποτελεσµατικότητας των δράσεων διά βίου µάθησης, στ)  η ανάπτυξη και διαχείριση 

του συστήµατος και του Εθνικού καταλόγου επαγγελµατικών προσόντων (ζ)_ο 

σχεδιασµός και η διαχείριση προγραµµάτων εθνικής σηµασίας που αφορούν τον 

πληθυσµό της χώρας και τον απόδηµο ελληνισµό. Επιπλέον, η διασφάλιση και 

προώθηση των δικαιωµάτων των νέων ανθρώπων µε α) την υποστήριξη της 

κυβερνητικής πολιτικής για τη νεολαία β) το σχεδιασµό και την υλοποίηση των 

κατάλληλων πολιτικών, προγραµµάτων και δράσεων. δ) τη διασφάλιση των 

καλύτερων δυνατών προϋποθέσεων για την πλήρη, αποτελεσµατική, νοµική και 

ουσιαστική, δηµιουργική ένταξη και συµµετοχή των νέων στην πολιτική, κοινωνική, 

οικονοµική και πολιτιστική ζωή της χώρας και στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης.  

2. Η Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης, Επαγγελµατικών Προσόντων και  

Νεολαίας εποπτεύει τα αντίστοιχα σε θεµατολογία Νοµικά Πρόσωπα και 

διαρθρώνεται στις ακόλουθες υπηρεσιακές µονάδες:  

 

α. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
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β. ∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης  

Πολιτικών ∆ια Βίου Μάθησης, Επαγγελµατικών Προσόντων και Νεολαίας  

γ. ∆ιεύθυνση Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

δ. ∆ιεύθυνση Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

ε. ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακών και Κοινωνικών ∆ράσεων για τη Νεολαία 

στ. ∆ιεύθυνση διοικητικών και οικονοµικών υπηρεσιών 

3. Στην Γ.Γ.∆.Β.Μ.Ε.Π.Ν λειτουργεί αυτόνοµο γραφείο Νοµικού συµβούλου 

σύµφωνα µε τις σχετικές ειδικές διατάξεις 

Άρθρο 184 

Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

Το Γραφείο του Γενικού γραµµατέα λειτουργεί και στελεχώνεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν.1558/8(ΦΕΚ Α 137) και του Αρθρου 71 του Ν.1943/91 (ΦΕΚ Α 5) και 

επιβοηθεί το Γενικό Γραµµατέα στην άσκηση των καθηκόντων του. 

Άρθρο 185 

∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης  Πολιτικών 

∆ια Βίου Μάθησης, Επαγγελµατικών Προσόντων και Νεολαίας 

 

1. Η ∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης  

Πολιτικών ∆ια Βίου Μάθησης, Επαγγελµατικών Προσόντων και Νεολαίας 

συγκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα: 

α) Τµήµα Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Πολιτικών ∆ια Βίου Μάθησης 

β) Τµήµα Υποστήριξης και Εποπτείας Φορέων Εθνικού ∆ικτύου ∆ια Βίου Μάθησης 

(γ) Τµήµα Επαγγελµατικών Προσόντων 

 δ) Τµήµα Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Πολιτικών Νεολαίας 

ε) Τµήµα Υποστήριξης ∆οµών Νεολαίας 

στ) Γραφείο Νεολαίας Θεσσαλονίκης 
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2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης  Στρατηγικού Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού και 

Ανάπτυξης  Πολιτικών ∆ια Βίου Μάθησης, Επαγγελµατικών Προσόντων και Νεολαίας 

κατανέµονται σε Τµήµατα ως εξής: 

α) Τµήµα Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Πολιτικών ∆ια Βίου Μάθησης: 

αα) Εισηγείται τη δηµόσια πολιτική και τη στρατηγική ανάπτυξης της ∆ια Βίου 

Μάθησης και εισηγείται και καταρτίζει το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ιά Βίου Μάθησης, 

καθώς και τα Προγράµµατα Εφαρµογής του.  

ββ) Παρακολουθεί, αξιολογεί και εποπτεύει την εφαρµογή όλων των πολιτικών στον 

Τοµέα ∆ια Βίου Μάθησης, του Εθνικού Προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθησης, των 

επιµέρους Προγραµµάτων ∆ια Βίου Μάθησης, διασφαλίζει την πλήρη ευθυγράµµιση 

τους µε το αντίστοιχο Κοινοτικό Πλαίσιο και Κανόνες και εισηγείται στα αρµόδια 

όργανα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις 

γγ) Σχεδιάζει, οργανώνει και εφαρµόζει συστήµατα παρακολούθησης / αξιολόγησης 

της αποτελεσµατικότητας του Εθνικού Προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθησης, που 

εξειδικεύεται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

δδ) Καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές αξιολόγησης για την αποτίµηση του 

παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

εε) Συνεργάζεται µε τους αρµόδιους φορείς κατά το σχεδιασµό και την αξιολόγηση 

της λειτουργίας Συστηµάτων Πιστοποίησης Εισροών και Εκροών, καθώς και λοιπών 

σχετικών θεµάτων  

στστ) Συντάσσει σε συνεργασία µε το Τµήµα Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας και τις 

λοιπές αρµόδιες ∆/νσεις, σχέδια θεσµικών διατάξεων καθώς και άλλων προτύπων 

κειµένων που υποστηρίζουν την εφαρµογή της πολιτικής ∆ια Βίου Μάθησης   

ζζ) Συντάσσει συνολική ετήσια έκθεση για τη ∆ια Βίου Μάθηση στην Ελλάδα. 

ηη) Συλλέγει, τηρεί (σε ψηφιακή µορφή) και οργανώνει κάθε είδους δεδοµένα και 

γνωστικό υλικό που αφορούν στην εφαρµογή των πολιτικών δια βίου µάθησης και το 

αποστέλλει στο Τµήµα Τεκµηρίωσης της ∆ιεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού και 

Συντονισµού ανά τρίµηνο.  

θθ) Υποστηρίζει την πρόσβαση στα ανωτέρω  δεδοµένα και γνωστικό υλικό όλων 

των όλων των φορέων ∆ια Βίου Μάθησης και κάθε άλλου ενδιαφερόµενου 
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ιι) Εκπονεί η/και αναθέτει µελέτες/εµπειρογνωµοσύνες για την προώθηση 

καινοτοµιών µε στόχο την αναβάθµιση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας 

των  δράσεων ∆ια Βίου Μάθησης και των εφαρµοζόµενων πολιτικών και εισηγείται 

για τον προσδιορισµό των προϋποθέσεων και της διαδικασίας εγγραφής στα 

Μητρώα και εισηγείται βελτιωτικές προτάσεις 

ιαια) Συνεργάζεται και εισηγείται αρµοδίως προς τη ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης για τη δηµιουργία του κατάλληλου τεχνολογικού υποβάθρου 

(συστήµατα, τράπεζες πληροφοριών, εφαρµογές, δίκτυα κλπ) για τη λειτουργία όλων 

των παραπάνω 

ιβιβ) διαµορφώνει την πολιτική της Ε.Ε. για τη ∆ια Βίου Μάθηση, την Επαγγελµατική 

κατάρτιση, τα προσόντα και τη νεολαία συµµετέχοντας ενεργά στα θεσµοθετηµένα 

όργανα της Ε.Ε., παρακολουθεί την εξέλιξη των πολιτικών αυτών και καθορίζει τους 

εκπροσώπους του Υπουργείου σε όργανα ή συναντήσεις, τους εποπτεύει και 

συντονίζει τη δράση τους.   

ιγιγ) Παρακολουθεί ζητήµατα που αφορούν τις διαδικασίες της ∆ια βίου µάθησης, 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον ευρωπαϊκό χώρο..    

ιδιδ) εποπτεύει και διαχειρίζεται ευρωπαϊκά προγράµµατα που αφορούν στη ∆ια βίου 

µάθησης, επαγγελµατικής  κατάρτισηςκαι νεολαία  

ιειε) Συµµετέχει στα θεσµοθετηµένα όργανα της Ε.Ε., παρακολουθεί την εξέλιξη των 

πολιτικών και µεριµνά για τον ορισµό των εθνικών εκπροσώπων  σε όργανα ή 

συναντήσεις, τους εποπτεύει και συντονίζει τη δράση τους.  

β) Τµήµα Υποστήριξης και Εποπτείας Φορέων Εποπτείας Εθνικού ∆ικτύου ∆ια Βίου 

Μάθησης: 

αα) Οργανώνει και συντονίζει τις συστηµικές σχέσεις των φορέων του Εθνικού 

∆ικτύου ∆ια Βίου Μάθησης 

ββ) Ενεργοποιεί και υποστηρίζει, τη συµµετοχή στα Συλλογικά Όργανα ∆ια Βίου 

Μάθησης και ειδικότερα του Συµβουλίου ∆ια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης µε την 

Απασχόληση, της ∆ιαρκούς ∆ιάσκεψης Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και 

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Εθνικού Προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθησης 

γγ) Εισηγείται για την έκδοση κανονιστικών πράξεων που αφορούν το σύστηµα της 

∆ια Βίου Μάθησης και ιδιαίτερα ρυθµίζουν τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις 
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λειτουργίας των φορέων διοίκησης και φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου 

µάθησης, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησής τους. 

δδ) Μεριµνά για τη χρηµατοδότηση των φορέων ∆ια Βίου Μάθησης ανάλογα µε τις 

ανάγκες  και προσδιορίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χρηµατοδότησης των 

φορέων ∆ια Βίου Μάθησης σύµφωνα µε την αξιολόγησή τους 

εε) Σχεδιάζει και παρακολουθεί την εφαρµογή, αξιολογεί και εισηγείται βελτιώσεις στα 

συστήµατα, πρότυπα και µέσα του ∆ικτύου ∆ια Βίου Μάθησης. 

στστ) ∆ιενεργεί ανά τριετία εξωτερική αξιολόγηση του Εθνικού ∆ικτύου ∆ια Βίου 

Μάθησης, µε τη συµµετοχή και εµπειρογνωµόνων ευρωπαϊκών ή διεθνών 

οργανισµών 

ζζ) Εισηγείται την κατάρτιση πρότυπων Προγραµµατικών Συµβάσεων µεταξύ 

Φορέων του ∆ικτύου για την εκχώρηση αρµοδιοτήτων του ΥΠ∆ΒΜΘ ή και φορέων 

διοίκησης του ∆ικτύου ∆ια Βίου Μάθησης 

ηη) Παρακολουθεί την εξέλιξη των διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων ποιότητας και 

µελετά/αξιοποιεί σχετικές βέλτιστες πρακτικές που αφορούν σε άλλα Εθνικά ∆ίκτυα 

∆ια Βίου Μάθησης  

θθ) Μεριµνά για τη ρύθµιση κάθε θέµατος που αφορά στην εκπαίδευση και 

επιµόρφωση των εκπαιδευτών και στελεχών ∆ια Βίου Μάθησης σε συνεργασία µε τις 

αρµόδιες διευθύνσεις και τµήµατα. 

ιι) Τηρεί και διαχειρίζεται το Μητρώο Φορέων ∆ια Βίου Μάθησης και παρέχει 

υπηρεσίες εξυπηρέτησης  κατά τη λειτουργία του ή άλλων Υπο-µητρώων.  

ιαια) Παραλαµβάνει και εξετάζει αιτήσεις για άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των 

Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και εισηγείται στον Γενικό Γραµµατέα 

∆ΒΜΕΠΝ. 

ιβιβ) Ασκεί έλεγχο σε όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών του Εθνικού ∆ικτύου 

∆ια Βίου Μάθησης  µετά από σχετικές καταγγελίες πολιτών, σπουδαστών και κάθε 

άλλου ενδιαφερόµενου ή µετά από απαίτηση του/της Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευµάτων, συνεργάζεται µε τις ελεγκτικές αρχές του δηµοσίου 

τοµέα για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του και ενεργεί αρµοδίως. 

ιγιγ) Συγκροτεί και συντονίζει Οµάδες ∆ιοίκησης Έργου για την κατάρτιση, των 

εθνικών προγραµµάτων δια βίου µάθησης και επαγγελµατικής κατάρτισης Ιδιδ) 



http://didefth.gr                                                 417 

 

∆ιοργανώνει και υποστηρίζει εθνικούς διαγωνισµούς στα πλαίσια αντίστοιχων 

ευρωπαϊκών για θέµατα δια βίου µάθησης, επαγγελµατικής κατάρτισης και Νεολαίας. 

 

γ) Τµήµα Επαγγελµατικών Προσόντων: 

αα) Εκδίδει βεβαιώσεις σε ευρωπαίους υπηκόους κατόχους επαγγελµατικών 

προσόντων ηµεδαπής νοµοθετικά ρυθµιζόµενων επαγγελµάτων που επιθυµούν 

επαγγελµατική µετακίνηση και εγκατάσταση σε χώρες εφαρµογής της Οδηγίας 

2005/36/ΕΚ. 

ββ) Έχει την ευθύνη της γραµµατειακής υποστήριξης του Συµβουλίου Αναγνώρισης 

Επαγγελµατικών Προσόντων   

γγ) Εποπτεύει το Εθνικό Πλαίσιο προσόντων. 

 

δ) Τµήµα Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Πολιτικών Νεολαίας: 

αα) Παρακολουθεί τη διατοµεακή συνεργασία των Υπουργείων και των άλλων 

φορέων του δηµόσιου τοµέα που έχουν συναρµοδιότητα σε θέµατα που αφορούν τη 

συµµετοχή των νέων στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτισµική ανάπτυξη της 

χώρας. 

ββ) Αναλαµβάνει τη διενέργεια µελετών, ερευνών, στατιστικών και συγκριτικών 

αναλύσεων των θεµάτων που αφορούν στη Νεολαία, µε στόχο την τεκµηριωµένη 

διαµόρφωση στρατηγικών πολιτικών για τους νέους και εισηγείται βέλτιστες 

πρακτικές πολιτικών και προγραµµάτων.  

γγ) Συλλέγει, επεξεργάζεται και διενεργεί διαρκή ενηµέρωση πληροφοριών, 

στατιστικών στοιχείων, µελετών κόστους- οφέλους και αξιολογήσεων 

αποτελεσµάτων.  

δδ) Μεριµνά για την υλοποίηση του Προγράµµατος «Ιστορικό Αρχείο της Ελληνικής 

Νεολαίας».  

εε) Συγκεντρώνει, αξιολογεί και επεξεργάζεται στοιχεία, που προκύπτουν από 

διεθνείς συναντήσεις, συµµετοχή και συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς.  

στστ) Προωθεί τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των νέων, ιδίως της 

εκπαιδευτικής κινητικότητας και το διαπολιτισµικό διάλογο προς όφελος των νέων. 
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ζζ) Προωθεί και αναπτύσσει τη σύνδεση των υπευθύνων για τη διαµόρφωση 

πολιτικής και των ελληνικών οργανώσεων νέων µε τα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα 

και την ενίσχυση της ουσιαστικής συµµετοχής των νέων σε αυτά. 

ηη) Εισηγείται τα αναγκαία µέτρα για την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας σε 

θέµατα Νεολαίας µε το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο και για την παρακολούθηση της 

σύναψης και της υλοποίησης συµφωνιών, σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες 

οργανικές µονάδες του Υπουργείου. 

θθ) Συλλέγει, τηρεί (σε ψηφιακή µορφή) και οργανώνει κάθε είδους δεδοµένα και 

γνωστικό υλικό που αφορούν στην εφαρµογή των πολιτικών για τη νεολαία και το 

αποστέλλει στο Τµήµα Τεκµηρίωσης της ∆ιεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού και 

Συντονισµού ανά τρίµηνο.  

ιι) Συµµετέχει στα διεθνή και ευρωπαϊκά καταστατικά Όργανα και Επιτροπές για 

θέµατα νεολαίας και αναπτύσσει διεθνείς σχέσεις και συνεργασίες καθώς και δίκτυα 

ανταλλαγής πληροφόρησης µε διεθνείς οργανισµούς.   

ιαια) Συντονίζει και προωθεί εκθέσεις εφαρµογής ∆ιεθνών Συµβάσεων σχετικά µε τη 

Νεολαία, που έχει κυρώσει η χώρα. 

 

ε) Τµήµα Υποστήριξης ∆οµών Νεολαίας: 

αα) Υλοποιεί προγράµµατα σε συνεργασία µε οργανώσεις και ενώσεις νέων και 

φορείς νεολαίας σε τοπική, περιφερειακή, εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή κλίµακα. 

ββ) Προωθεί τη συνεργασία µε φορείς νέων, καθώς και εθελοντικών οργανώσεων, 

συµβάλλοντας στη δηµιουργία και ανάπτυξη θεσµών και δοµών νεανικής 

συµµετοχής καθώς και θεµατικών δικτύων οργανώσεων νέων σε τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, µε σκοπό την επίτευξη 

δοµηµένου δηµοκρατικού διαλόγου και ενθάρρυνση της ενεργούς πολιτικής 

συµµετοχής των νέων. 

γγ) Υποστηρίζει και συνεργάζεται  για την υλοποίηση δράσεων και προγραµµάτων µε 

εξωσχολικές οργανώσεις  νέων, µη κυβερνητικές οργανώσεις νέων και φορείς που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας. 
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δδ) Στηρίζει και συνεργάζεται µε τα Τοπικά Συµβούλια Νεολαίας και τους φορείς 

τοπικής αυτοδιοίκησης, για την ανάπτυξη και πρόοδο των ίδιων των νέων και της 

τοπικής κοινωνίας στο σύνολό της. 

εε) Συνεργάζεται µε δοµές νεολαίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, όπως το 

EYF, καθώς και οργανώσεων νέων της αλλοδαπής και προωθεί και ενθαρρύνει την 

ενεργό συµµετοχή των ελληνικών δοµών νεολαίας. 

στστ) Προωθεί και αναπτύσσει τη συνεργασία µε δοµές οργανώσεων νεολαίας σε 

διεθνές επίπεδο καθώς και οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών της αλλοδαπής.  

ζζ) Φέρει την ευθύνη της διαρκούς εποπτείας υλοποίησης των Προγραµµάτων 

Νεολαίας της Ε.Ε. στην Ελλάδα. 

 

στ) Γραφείο Νεολαίας Θεσσαλονίκης: 

αα) ασκεί αρµοδιότητες προώθησης πρωτοβουλιών και δράσεων του Υπουργείου 

που αφορούν στη νεολαία στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Βορείου 

Ελλάδας. 

Άρθρο 186 

∆ιεύθυνση Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

1. Η ∆ιεύθυνση Επαγγελµατικής Κατάρτισης συγκροτείται από τα ακόλουθα 

Τµήµατα: 

α) Τµήµα Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Κατάρτισης µε την Απασχόληση 

β) Τµήµα Αρχικής και Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

γ) Τµήµα Εποπτείας Φορέων Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Επαγγελµατικής Κατάρτισης κατανέµονται σε 

Τµήµατα ως εξής: 

α) Τµήµα Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Κατάρτισης µε την Απασχόληση: 

αα) Εποπτεύει και διαχειρίζεται το Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. και ειδικότερα τα συστήµατα 

αρχικής και συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης καθώς και τη σύνδεσή τους 

µε τα υπόλοιπα συστήµατα του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.  
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ββ) Μεριµνά για την οριοθέτηση της αρχικής και της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής 

κατάρτισης και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και την εναρµόνιση και σύνδεσή 

τους. 

γγ) Παρέχει υποστήριξη για τη λειτουργία του Συµβουλίου ∆ια Βίου Μάθησης και 

Σύνδεσης µε την Απασχόληση 

δδ) Αξιολογεί τις εισηγήσεις που αφορούν στην διερεύνηση των εκπαιδευτικών και 

επιµορφωτικών αναγκών των ενηλίκων σε σχέση µε τις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας και της ανάπτυξης και προετοιµάζει τις αναγκαίες κανονιστικές πράξεις  

εε) Εισηγείται για την έκδοση κανονιστικών πράξεων που αφορούν στην  

αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων τα οποία αποκτώνται µέσω της 

επαγγελµατικής κατάρτισης (ΑΕΚ/ΣΕΚ) και συνεργασία µε λοιπούς συναρµόδιους 

φορείς της δηµόσιας διοίκησης 

στστ) Εισηγείται για την έκδοση κανονιστικών πράξεων που αφορούν  την παροχή 

υπηρεσιών δια βίου συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολισµού 

ζζ) Συνεργάζεται µε τον ΕΟΠΠΕΠ σε θέµατα διά βίου συµβουλευτικής και 

επαγγελµατικού προσανατολισµού που ενδιαφέρουν τους φορείς της µη τυπικής 

εκπαίδευσης  

ηη) Αναλαµβάνει δράσεις για τη συµµετοχή ευάλωτων κοινωνικά οµάδων σε 

προγράµµατα Επαγγελµατικής Κατάρτισης. 

β) Τµήµα Αρχικής και Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

αα) ∆ιαχειρίζεται το σύστηµα της Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΑΕΚ) 

ββ) ∆ιαµορφώνει το εκπαιδευτικό πλαίσιο των Προγραµµάτων όλων των µονάδων 

και προγραµµάτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Αρχικής και Συνεχιζόµενης) και 

παρακολουθεί την εφαρµογή τους. 

γγ) ∆ιαµορφώνει πρότυπο περιεχόµενο και Οδηγό Σχεδιασµού Περιφερειακών 

Προγραµµάτων ∆ΒΜ επί θεµάτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Αρχικής και 

Συνεχιζόµενης) 

δδ) Καθορίζει συστήµατα κινήτρων για τη συµµετοχή εργαζοµένων του ιδιωτικού 

τοµέα στη συνεχιζόµενη κατάρτιση και εποπτεύει την εφαρµογή τους (Σύστηµα 

αδειών εργαζοµένων Ιδιωτικού Τοµέα, Ατοµικοί Λογαριασµοί Μαθησιακού Χρόνου, 
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Ατοµικοί Εκπαιδευτικοί Λογαριασµοί, Σύστηµα  Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων 

µεταξύ Τυπικής και Μη Τυπικής Μάθησης κλπ.). 

εε) Εισηγείται για την έκδοση κανονιστικών πράξεων που αφορούν το σύστηµα της 

ΑΕΚ και ΣΕΚ και ιδιαίτερα ρυθµίζουν τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις 

λειτουργίας όλων των φορέων ΑΕΚ και ΣΕΚ και των παρεχόµενων από αυτούς 

υπηρεσιών  

στστ) Σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις υποστήριξης των Περιφερειών επί θεµάτων 

ΣΕΚ, για την αποτελεσµατική υλοποίηση του ρόλου που τους αναθέτει το νέο 

θεσµικό πλαίσιο ∆ΒΜ και των ειδικότερων υποχρεώσεων που περιλαµβάνουν οι 

Προγραµµατικές Συµβάσεις που έχουν συνάψει 

ζζ) Μεριµνά για τη διασφάλιση της ποιότητας και την αξιολόγηση των παρεχοµένων 

υπηρεσιών ΣΕΚ 

γ) Τµήµα Εποπτείας Φορέων Επαγγελµατικής Κατάρτισης: 

αα) Εισηγείται για την έκδοση κανονιστικών πράξεων που ρυθµίζουν τις 

προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας όλων των δηµοσίων ΙΕΚ και των 

παρεχόµενων από αυτά υπηρεσιών  

ββ) Οργανώνει, λειτουργεί και διαχειρίζεται τα δηµόσια ΙΕΚ που υπάγονται στο 

Υπουργείο (ΙΕΚ που ιδρύθηκαν κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του 

άρθρου 5 του νόµου 2009/1992) 

γγ) Εποπτεύει τα δηµόσια ΙΕΚ που υπάγονται στο Υπουργείου ως προς το 

εκπαιδευτικό πλαίσιο, την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία και διαχείρισή τους, 

µέχρι την ανάληψη της αντίστοιχης ευθύνης από τις Περιφέρειες 

δδ) Εισηγείται για τη διαµόρφωση του λειτουργικού πλαισίου των Προγραµµατικών 

Συµβάσεων µε τις Περιφέρειες για την οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση των 

δηµοσίων Ι.Ε.Κ. και των παρεχόµενων από αυτά υπηρεσιών Αρχικής 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης και παρακολουθεί την εφαρµογή τους ανά Περιφέρεια 

εε) Εποπτεύει τα δηµόσια ΙΕΚ που υπάγονται σε λοιπούς φορείς του ∆ηµοσίου ως 

προς το εκπαιδευτικό πλαίσιο 

στστ) Αναλαµβάνει δράσεις για τη συµµετοχή ευάλωτων κοινωνικά οµάδων σε 

προγράµµατα Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
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ζζ) Μεριµνά για τη διασφάλιση της ποιότητας και την αξιολόγηση των παρεχοµένων 

υπηρεσιών των δηµόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ 

ηη) Έχει την ευθύνη διαµόρφωσης του εκπαιδευτικού πλαισίου όλων των µονάδων, 

δηµόσιων ή ιδιωτικών, που δεν ανήκουν στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση όπως Κέντρα 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών και µεριµνά για 

την εφαρµογή του εκπαιδευτικού πλαισίου Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης, καθώς και για την εναρµόνισή τους µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 

θθ) Έχει την ευθύνη εποπτείας των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.  

 

Άρθρο 187 

∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 

1. Η ∆ιεύθυνση Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων συγκροτείται από τα ακόλουθα 

Τµήµατα: 

α) Τµήµα Τυπικής Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

β) Τµήµα Μη Τυπικής Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Άτυπης Μάθησης 

γ) Τµήµα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Ειδικών Εκπαιδευτικών Συστηµάτων 

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων κατανέµονται σε 

Τµήµατα ως εξής: 

α) Τµήµα Τυπικής Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων: 

αα) Έχει την γενική εποπτεία και διαχείριση της τυπικής γενικής εκπαίδευσης 

ενηλίκων.  

ββ) Οργανώνει, λειτουργεί και διαχειρίζεται τους φορείς και τις δοµές του τυπικού 

εκπαιδευτικού συστήµατος κατά το µέρος που παρέχουν υπηρεσίες ή εφαρµόζουν 

δράσεις τυπικής γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως είναι τα Ιδρύµατα της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης και τα Ινστιτούτα ∆ια Βίου Μάθησης αυτών, το Ανοικτό 

Πανεπιστήµιο, καθώς και τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας.  



http://didefth.gr                                                 423 

 

γγ) Έχει την ευθύνη της οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης των Σχολείων 

∆εύτερης Ευκαιρίας καθώς και του εκπαιδευτικού τους πλαισίου σε αντιστοιχία προς 

τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων. 

δδ) Εισηγείται για τη διαµόρφωση του θεσµικού πλαισίου που ρυθµίζει τις 

προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας και 

των παρεχόµενων από αυτά υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.  

εε) ‘Εχει την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας και αξιολόγηση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών  σε ότι αφορά τη γενική τυπική εκπαίδευση ενηλίκων. 

στστ) Συγκροτεί σύστηµα συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας. 

ζζ) Εισηγείται για την ανάληψη δράσεων για τη συµµετοχή ευάλωτων κοινωνικά 

οµάδων σε προγράµµατα τυπικής γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. 

 

β) Τµήµα Μη Τυπικής Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Άτυπης Μάθησης: 

αα) Έχει την γενική εποπτεία και διαχείριση του Συστήµατος Μη Τυπικής Γενικής 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

ββ) Εισηγείται τη διαµόρφωση του θεσµικού πλαισίου και των κανόνων σε ότι αφορά 

στη Μη Τυπική Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων 

γγ) ∆ιαµορφώνει το Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Προγραµµάτων Γ.Ε.Ε. µετά από 

διερεύνηση των σχετικών εκπαιδευτικών αναγκών, καθώς και Οδηγού Σχεδιασµού 

Προγραµµάτων ∆ΒΜ των ∆ήµων 

δδ) Σχεδιάζει και διαχειρίζεται προγράµµατα ∆ΒΜ εθνικής σηµασίας, που αφορούν 

τον πληθυσµό της χώρας και τον απόδηµο ελληνισµό 

εε) Έχει την ευθύνη για την οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση των  Σχολών 

Γονέων και αναλόγων δοµών προγραµµάτων της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων 

στστ) Εισηγείται για τη διαµόρφωση του λειτουργικού πλαισίου των Προγραµµατικών 

Συµβάσεων µε τους ∆ήµους για την ανάθεση της λειτουργίας και της διαχείρισης των 

τοπικών δοµών και των προγραµµάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και 

των προγραµµάτων ∆ΒΜ των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του 

ΥΠ∆ΒΜΘ.  
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ζζ) Σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις υποστήριξης των ∆ήµων για την αποτελεσµατική 

εφαρµογή των προτύπων και µέσων προώθησης ∆ΒΜ, καθώς και προσαρµογή των 

οργανωτικών δοµών των ∆ήµων στην άσκηση αρµοδιοτήτων ∆ΒΜ µε τη δηµιουργία 

Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης 

ηη) Μεριµνά για την εκπαίδευση των µελών εθελοντικών οµάδων πολιτικής 

προστασίας στο πλαίσιο του εθνικού προγράµµατος διαχείρισης κινδύνων και 

κρίσεων 

θθ) Εισηγείται για τη ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν το ρόλο και τη διαδικασία 

συµµετοχής στην εκπόνηση των Τοπικών Προγραµµάτων υποστήριξης της 

εκπαίδευσης και ∆ΒΜ των Σχολικών Συµβουλίων, Σχολικών Επιτροπών και των 

Συλλόγων Γονέων των σχολικών µονάδων του κάθε δήµου, καθώς και των θεµάτων 

που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των Σχολών Γονέων.  

ιι) Έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας και αξιολόγηση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών  σε ότι αφορά τη µη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων και την 

άτυπη µάθηση 

ιαια) Ασκεί γενική εποπτεία και διαχείριση θεµάτων Άτυπης Μάθησης και εισηγείται 

για τη διαµόρφωση του σχετικού θεσµικού πλαισίου και των κανόνων της.  

ιβιβ) Αναλαµβάνει δράσεις για τη συµµετοχή ευάλωτων κοινωνικά οµάδων σε 

προγράµµατα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Άτυπης Μάθησης. 

 

γ) Τµήµα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Ειδικών Εκπαιδευτικών Συστηµάτων: 

αα) Προωθεί τη χρήση νέων τεχνολογιών και  µεριµνά για την ενσωµάτωση των 

αρχών και των µεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων σε ψηφιακό περιβάλλον 

εκπαίδευσης, περιλαµβανοµένης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στο σύνολο 

της διά βίου µάθησης. 

ββ) Αξιοποιεί τη χρήση νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων 

για τον απόδηµο ελληνισµό. 

γγ) Μεριµνά για την ανάπτυξη του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και τη 

χρησιµοποίησή του στο σύνολο της διά βίου µάθησης µε χρήση Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 
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δδ) Μεριµνά για τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση και αξιολόγηση των εκπαιδευτών στη 

χρήση νέων τεχνολογιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

εε) Εισηγείται για την έκδοση κανονιστικών πράξεων που αφορούν ειδικές 

µεθοδολογίες,  συστήµατα  εκπαίδευσης ενηλίκων και πρότυπα για την περιγραφή 

του µαθησιακού υλικού. 

στστ) Έχει την ευθύνη συγκρότησης συστήµατος συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και 

αξιολόγησης των εκπαιδευτών αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες και 

ειδικότερα µεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

ζζ) Εκπονεί µελέτες για τη βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 

Άρθρο 188 

∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακών  

και Κοινωνικών ∆ράσεων Νεολαίας 

1. Η ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακών και Κοινωνικών ∆ράσεων Νεολαίας συγκροτείται από 

τα ακόλουθα Τµήµατα: 

α) Τµήµα ∆ράσεων Ενίσχυσης της Απασχόλησης και της Νεανικής 

Επιχειρηµατικότητας  

β) Τµήµα ∆ράσεων Εθελοντισµού, Εναλλακτικών Μορφών Μάθησης,  Πολιτισµού και 

Περιβάλλοντος   

γ) Τµήµα Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων Νεολαίας και Πολιτικής για το Παιδί 

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακών & Κοινωνικών Πρωτοβουλιών 

Νεολαίας κατανέµονται σε Τµήµατα ως εξής: 

α) Τµήµα ∆ράσεων Ενίσχυσης της Απασχόλησης και της Νεανικής 

Επιχειρηµατικότητας 

αα) Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράµµατα και δράσεις που αποβλέπουν στην 

προώθηση παρεµβάσεων ενίσχυσης της απασχόλησης και απασχολησιµότητας του 

νεανικού ανθρώπινου δυναµικού και την αντιµετώπιση  της ανεργίας. Ιδίως, µεριµνά 

για την προώθηση της νεανικής επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας, τη διαµόρφωση 

επιχειρηµατικής συνείδησης ανάµεσα στους νέους, καθώς και την προβολή εκείνων 

που διακρίνονται για την καινοτόµο δράση τους. 
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ββ) Πραγµατοποιεί έρευνες για τις εργασιακές σχέσεις και διατυπώνει προτάσεις 

προς τους αρµόδιους φορείς για τη βελτίωση ή αναµόρφωση των συνθηκών 

εργασίας των νέων, καθώς και για την ενηµέρωση τους για τα εργασιακά δικαιώµατα 

και τις υποχρεώσεις, ώστε να εξαλειφθούν οι ανισότητες ευκαιριών και δυνατοτήτων 

εργασίας εις βάρος των νέων. 

γγ) Φέρει την αρµοδιότητα για την έρευνα των εργασιακών σχέσεων (θεσµικό 

πλαίσιο, συνθήκες εργασίας, δικαιώµατα και υποχρεώσεις, νέες µορφές εργασίας) 

και τη διατύπωση προτάσεων προς τους αρµόδιους φορείς που στοχεύουν στη 

βελτίωση ή αναµόρφωση των συνθηκών εργασίας των νέων, καθώς και την βέλτιστη 

ενηµέρωση αυτών για τα εργασιακά τους δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε παροχή 

πληροφοριών, έκδοση ενηµερωτικών οδηγών και φυλλαδίων, διοργάνωση 

σεµιναρίων, ηµερίδων κ.ο.κ., ώστε να εξαλειφθούν οι ανισότητες ευκαιριών και 

δυνατοτήτων στην εργασία σε βάρος των νέων.  

δδ) Υλοποιεί προγράµµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού και επιµόρφωσης των 

νέων, µε στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των δεξιοτήτων και προσόντων τους και την 

επιτυχή διασύνδεση τους µε την αγορά εργασίας 

εε) Συνδιαµορφώνει και υλοποιεί προγράµµατα σε συνεργασία µε δηµόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 

µε στόχο τη δηµιουργία κουλτούρας του επιχειρείν, την ενίσχυση της νεανικής 

επιχειρηµατικότητας, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών από τη διεθνή εµπειρία και 

την προώθηση της διασυνοριακής κινητικότητας των νέων εργαζόµενων. 

στστ) Προωθεί καινοτόµες παρεµβάσεις σε θεσµικό επίπεδο όσον αφορά στις νέες 

µορφές εργασίας όπως κοινωνική οικονοµία, επιχειρηµατικότητα και κοινωφελής 

εργασία. 

ζζ) Συνεργάζεται µε κοινωνικούς εταίρους και θεσµικούς φορείς για την ανταλλαγή, 

προώθηση πολιτικών και διάχυση καλών πρακτικών στο χώρο της κοινωνικής 

ασφάλισης µε στόχο την πλήρη εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης νέων 

ανδρών και γυναικών. 

ηη) Προωθεί την επιστηµονική και τεχνολογική υποστήριξη αποκεντρωµένα και 

συστηµατικά, ενθαρρύνει την έρευνα και την καινοτοµία καθώς και την εξωστρέφεια 

των νέων επαγγελµατιών 
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θθ) Υλοποιεί προγράµµατα και πρωτοβουλίες που προωθούν τη βιώσιµη (πράσινη) 

ανάπτυξη και ενθαρρύνει την παραµονή των νέων στην ύπαιθρο, µέσα από την 

ανάπτυξη βιώσιµης επιχειρηµατικής δράσης. 

ιι) Αναπτύσσει δράσεις δηµιουργίας δικτύων και δοµών νεανικής 

επιχειρηµατικότητας. 

ιαια) Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος ανήκει η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων και των πόρων που προέρχονται ιδίως από την Ε.Ε., µε σκοπό την 

εξυπηρέτηση των αναγκών της ελληνικής νεολαίας και που προσφέρουν ευκαιρίες 

ανταλλαγής ιδεών και κατάρτισης στο πλαίσιο της µη τυπικής µάθησης, οι οποίες 

ενισχύουν την απασχολησιµότητα των νέων της χώρας. υποστήριξη των οργανικών 

µονάδων στην κατάρτιση και υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, 

αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε άλλους φορείς. 

ιβιβ) Στηρίζει την υλοποίηση και συµµετέχει από κοινού µε τα καθ’ ύλην αρµόδια 

Τµήµατα στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των σχετικών 

προγραµµάτων.   

β) Τµήµα ∆ράσεων Εθελοντισµού, Εναλλακτικών Μορφών Μάθησης,  Πολιτισµού και 

Περιβάλλοντος   

αα) Σχεδιάζει και αναπτύσσει προγράµµατα περιβαλλοντικής ενηµέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των νέων, ιδίως σε θέµατα κλιµατικής αλλαγής, πράσινης 

ανάπτυξης , βιοποικιλότητας, βιώσιµης οικολογικής διαχείρισης, εξοικείωσης µε 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, φιλικές µε το περιβάλλον τεχνολογίες, µεσογειακής 

διατροφής, καθώς και συµµετοχής νέων στην προστασία του φυσικού και αστικού 

περιβάλλοντος 

ββ) Προωθεί την περιβαλλοντική και οικολογική µη τυπική και άτυπη µάθηση των 

νέων, την εθελοντική δράση για το περιβάλλον, την έκδοση δοκιµίων και βιβλίων, τη 

διοργάνωση συζητήσεων, ηµερίδων, προβολών, σεµιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων 

σε συνεργασία µε το Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων του Υπουργείου, δίνοντας έµφαση 

στην επιστηµονική προσέγγιση και την αντιµετώπιση τοπικών, εθνικών και διεθνών 

περιβαλλοντικών προβληµάτων 

γγ) Προάγει την υιοθέτηση οικο-αναπτυξιακών αντιλήψεων από τους νέους και την 

προώθηση και ενίσχυση τοπικών πρωτοβουλιών και προγραµµάτων οικολογικού-

κοινωνικού χαρακτήρα µε τη συµµετοχή των νέων σε επίπεδο µελέτης και 
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υλοποίησης καθώς και την εθελοντική συµµετοχή για τη διαχείριση φυσικών 

καταστροφών, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς 

δδ) Συνεργάζεται µε Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήµια και ΤΕΙ) και 

Ερευνητικά Κέντρα για την εκπόνηση µελετών και ερευνών σε ζητήµατα οικολογίας 

και περιβάλλοντος σε σχέση µε τους νέους 

εε) Προωθεί την υιοθέτηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και την εξοικείωση 

της νεολαίας µε τις νέες τεχνολογίες και καινοτοµίες στον τοµέα του περιβάλλοντος 

στστ) Σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες σχεδιάζει και υλοποιεί 

προσαρµοσµένα στις συνθήκες προγράµµατα εναλλακτικών µορφών τουρισµού, 

περιβαλλοντικού-οικολογικού και ιστορικού-πολιτιστικού για νέους, µε στόχο την 

ανάδειξη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

ζζ) Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, προκειµένου για τον σχεδιασµό, ανάπτυξη και 

υλοποίηση σχετικών δράσεων και πρωτοβουλιών της σχολικής κοινότητας. 

ηη) Προωθεί τον εθελοντισµό ως δραστικό µέσο ανάπτυξης της προσωπικότητας 

των νέων ανθρώπων, ως µέσο απόκτησης εµπειριών και νέων δεξιοτήτων, 

χρήσιµων στην κοινωνική και επαγγελµατική ενσωµάτωση των νέων, αλλά και ως 

µέσο καλλιέργειας συλλογικής συνείδησης και νοοτροπίας και ενδυνάµωσης της 

κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. 

θθ) Εισηγείται µέτρα για τη θεσµοθέτηση και νοµοθετική κατοχύρωση του εθελοντή, 

µε στόχο την αναγνώριση της εθελοντικής υπηρεσίας ως περιόδου κατάρτισης και 

απόκτησης προσόντων, χρήσιµα για την ενσωµάτωση των νέων πολιτών στην 

αγορά εργασίας. 

ιι) Σχεδιάζει, υλοποιεί ή στηρίζει προγράµµατα εθελοντικών πρωτοβουλιών νέων. 

ιαια) Σχεδιάζει, υλοποιεί και εποπτεύει προγράµµατα εκπαίδευσης νέων εθελοντών. 

ιβιβ) Συνεργάζεται µε µη κυβερνητικές εθελοντικές οργανώσεις νέων, προκειµένου 

για την υλοποίηση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών ενίσχυσης και προώθησης 

της εθελοντικής υπηρεσίας των νέων σε τοπικό,  περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

ιγιγ) Σχεδιάζει και προωθεί πρωτοβουλίες και εθελοντικά προγράµµατα συνεργασίας 

µεταξύ των νέων και του συνόλου της κοινωνίας. 
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ιδιδ) Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση οργανικές µονάδες του Υπουργείου, προκειµένου για την 

ευαισθητοποίηση των µελών της σχολικής κοινότητας στη σηµασία του εθελοντισµού 

ως µέσου διατήρησης της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, αλλά και ως µέσου 

απόκτησης δεξιοτήτων και προσόντων χρήσιµων για τη µελλοντική τους ένταξη στην 

οικονοµική και κοινωνική ζωή. Παράλληλα, συνεργάζεται στο σχεδιασµό και 

υλοποίηση σχετικών δράσεων και πρωτοβουλιών. 

ιειεστ) Συνεργάζεται µε φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, µε στόχο 

την προώθηση εναλλακτικών καινοτόµων µεθόδων µάθησης όπως η εξ’ 

αποστάσεως µάθηση, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας πολιτικές και δράσεις µε 

προστιθέµενη αξία για την ποιότητα των σύγχρονών εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 

ιστιστ) Σχεδιάζει, συµβάλλει και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραµµάτων που 

αφορούν στην εκπαιδευτική κινητικότητα των νέων και προάγει τη διασύνδεση των 

σπουδών µε την αγορά εργασίας. 

ιζιζ) Προωθεί στο πλαίσιο πρωτοβουλιών, τη συνδυασµένη ανάπτυξη µορφωτικών 

και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και συνεργάζεται µε συναρµόδιους φορείς για το 

σχεδιασµό και τη συντονισµένη υλοποίηση δηµοσίων παρεµβάσεων στον τοµέα του 

πολιτισµού. 

ιηιη) Εκπονεί και προωθεί καινοτόµα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δράσεις που 

αναφέρονται στην οργάνωση και δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των 

νέων, ιδίως φοιτητών και µαθητών, τη δηµιουργική αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών επικοινωνίας και τη διασύνδεση του µε το φυσικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον, µε στόχο τη µέγιστη πολιτική και κοινωνική συµµετοχή των νέων. 

ιθιθ)Προωθεί τη συλλογική και ατοµική δηµιουργία καθώς και την πολιτιστική και 

ελεύθερη έκφραση των νέων. 

ιιιι) Συµµετέχει σε διεθνή, εθνικά και πολιτιστικά δίκτυα ή/και δρώµενα και µεριµνά για 

την προβολή του έργου των νέων στον τοµέα του πολιτισµού και τη σύνδεση του 

έργου µε την παγκόσµια πολιτιστική αγορά, τους πολιτιστικούς συλλόγους και άλλες 

οργανώσεις νέων. 

ικικ) Προωθεί τη νεανική επιχειρηµατικότητα στον τοµέα του πολιτισµού 

 

δ) Τµήµα Πολιτικών & Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων της Νεολαίας και του Παιδιού:  
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αα) Μεριµνά για την παροχή δυνατότητας για συµµετοχή των νέων χωρίς διακρίσεις 

σε όλα τα επίπεδα πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, µε ιδιαίτερη έµφαση 

στους φοιτητές και µαθητές. 

ββ) Παρακολουθεί και τεκµηριωµένα καταγράφει τα προβλήµατα  των νέων, 

επεξεργάζεται, εισηγείται και προωθεί µέτρα και δράσεις για την προστασία και 

προαγωγή της κοινωνικής πρόνοιας, της σωµατικής και ψυχικής υγείας των νέων, 

της καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού και των διακρίσεων και τη 

διασφάλιση ίσων ευκαιριών. 

γγ) Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράµµατα που αφορούν και ενδιαφέρουν ευαίσθητες 

οµάδες νέων που αντιµετωπίζουν αυξηµένα προβλήµατα, λόγω σωµατικών 

δυσκολιών, καταγωγής, θρησκεύµατος, φύλλου, σεξουαλικού προσανατολισµού ή 

οικονοµικών και άλλων κοινωνικών προβληµάτων.  

δδ) Προωθεί προγράµµατα που διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων µε ευνοϊκούς 

όρους σε κάθε είδους υπηρεσίες και αγαθά, σε συνεργασία µε συναρµόδιους φορείς 

και υπηρεσίες. 

εε) Σχεδιάζει και προωθεί δράσεις για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων 

και της κοινωνίας γενικότερα.  

στστ) Εισηγείται επί θεµάτων πολιτικής και νοµοθετικών ρυθµίσεων για τους νέους.  

ζζ) Σχεδιάζει ή/και συµµετέχει σε δίκτυα, συµµετέχει σε σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή 

όργανα και συνεργάζεται µε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς, προκειµένου για 

τη συν-διαµόρφωση πολιτικών και δράσεων προς όφελος των νέων.  

ηη) Ασχολείται µε την προστασία των δικαιωµάτων του Παιδιού και την εφαρµογή της 

∆ιεθνούς Σύµβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα του Παιδιού. 

θθ) Ασχολείται µε την επιστηµονική, νοµική και διοικητική υποστήριξη για την 

αποτελεσµατική λειτουργία του Παρατηρητηρίου για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. 

ιι) Συνεργάζεται µε τις ∆ιευθύνσεις Σπουδών του Υπουργείου και µε φορείς του 

δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, αναπτύσσει οριζόντια διατοµεακά προγράµµατα και 

δράσεις που στοχεύουν στην ολόπλευρη και ισορροπηµένη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του παιδιού, καθώς και στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση για 

τα δικαιώµατα του, και στην ανάδειξη του νέου ρόλου  του σχολείου µέσα από την 

προώθηση των σχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων, την πολιτιστική 
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εµψύχωση, την αισθητική αγωγή, την καλλιτεχνική δηµιουργία, την προώθηση του 

βιβλίου και την ανάπτυξη της αναγνωστικής συµπεριφοράς των παιδιών. 

ιαια) Μεριµνά για τη σύνδεση των αρµόδιων για τη διαµόρφωση πολιτικής και των 

ελληνικών οργανώσεων νέων µε τα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα και ενισχύει την 

ουσιαστική συµµετοχή των νέων σε αυτά. 

Άρθρο  189 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών 

1. Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών έχει ως σκοπό τη 

διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού της Γραµµατείας καθώς και την 

κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθηση του τακτικού προϋπολογισµού και 

του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

2. Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα 

εξής τµήµατα : 

Τµήµα Α΄ ∆ιοίκησης Προσωπικού. 

Τµήµα Β΄ Οικονοµικών Υποθέσεων. 

Τµήµα Α΄ ∆ιοίκησης Προσωπικού 

Είναι αρµόδιο για όλα τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού 

της Γενικής Γραµµατείας, τη συγκρότηση συµβουλίων, επιτροπών και 

οµάδων εργασίας, την επιµόρφωση  και αξιολόγηση των υπαλλήλων καθώς 

και για  κάθε άλλο θέµα που άπτεται του πάσης φύσεως και σχέσης εργασίας  

προσωπικού. Επίσης είναι αρµόδιο για την τήρηση του πρωτοκόλλου και του 

αρχείου της Υπηρεσίας καθώς και για κάθε άλλο ζήτηµα που άπτεται της 

διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας.  

Τµήµα Β΄ Οικονοµικών Υποθέσεων. 

Είναι αρµόδιο για την κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθηση του τακτικού 

προϋπολογισµού,  καθώς και  του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

Ειδικότερα είναι αρµόδιο για την διενέργεια των πάσης φύσεως προµηθειών,  

διαγωνισµών, δαπανών, τη συγκρότηση επιτροπών, διενεργεί την πληρωµή 

των πάσης φύσεως αποδοχών, αποζηµιώσεων, µετακινήσεων του πάσης 

φύσεως και σχέσης εργασίας  προσωπικού της Γραµµατείας αλλά και όλων 

των εµπλεκοµένων στην εκτέλεση προγραµµάτων  του Προγράµµατος 

∆ηµοσίων Επενδύσεων. 
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Άρθρο 190 

Μεταφορά θέσεων και προσωπικού στην Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης, 

Επαγγελµατικών Προσόντων και  Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου 

Μάθησης και θρησκευµάτων 

1. Όλες οι οργανικές θέσεις καθώς και οι θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή των 

Γενικών Γραµµατειών ∆ια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, πλην εκείνων που 

καταργούνται βάσει του άρθρου 33 του Ν.4024/2011 µεταφέρονται αυτοδικαίως στην 

Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης, Επαγγελµατικών Προσόντων και  Νεολαίας.  

2.  Όλο το προσωπικό των Γενικών Γραµµατειών ∆ια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, 

που κατέχει οργανικές και προσωρινές-προσωποπαγείς θέσεις, µε οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας καθώς επίσης οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή των ως άνω Γενικών 

Γραµµατειών µεταφέρονται αυτοδικαίως στην Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης 

Επαγγελµατικών Προσόντων και Νεολαίας. 

Άρθρο 191 

Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Γενικής Γραµµατείας ∆ια βίου 

Μάθησης, Επαγγελµατικών Προσόντων και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας ∆ια 

Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων 

1. Των ∆ιευθύνσεων της Γενικής Γραµµατείας ∆ΒΜΕΠΝ προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ 

ή ΤΕ όλων των κλάδων καθώς και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης. 

2. Των Τµηµάτων της Γενικής Γραµµατείας ∆ΒΜΕΠΝ προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ ή 

ΤΕ όλων των προβλεπόµενων κλάδων ή εφόσον δεν επαρκούν οι προηγούµενοι 

αντίστοιχοι ∆Ε ή εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

 

Άρθρο 192 

Σκοπός και ∆ιάρθρωση της Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων 

1. Σκοπός της Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων είναι η εποπτεία και πλήρη 

γνώση του θρησκευτικού συστήµατος, η εποπτεία του θρησκευτικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος και η σύνδεση θρησκείας και πολιτισµού µε την ταυτόχρονη προαγωγή 

δράσεων κατά της µισαλλοδοξίας και υπέρ των διαθρησκευτικών σχέσεων. 
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2. ∆ιατηρείται η θέση µετακλητού Γενικού Γραµµατέα, που προΐσταται της Γενικής 

Γραµµατείας Θρησκευµάτων. Ο Γενικός Γραµµατέας προΐσταται των υπηρεσιών της 

Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων, συντονίζει τη λειτουργία της, είναι υπεύθυνος 

για την ποιότητα του έργου της και την αποδοτικότητα της και προσυπογράφει όλα τα 

έγγραφα που προέρχονται από τις υπαγόµενες σε αυτήν υπηρεσίες και 

υπογράφονται από τον προϊστάµενο του υπουργό. 

3. Η Γενική Γραµµατεία Θρησκευµάτων αποτελείται από τη ∆ιεύθυνση 

Θρησκευµάτων. 

 

Άρθρο 193 

∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Θρησκευµάτων 

1. Η ∆ιεύθυνση Θρησκευµάτων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα: 

α) Τµήµα Εκκλησιαστικής ∆ιοίκησης 

β) Τµήµα Ετερόθρησκων και Ετεροδόξων  

γ) Τµήµα Θρησκευτικών Ελευθεριών και ∆ιαθρησκευτικών Σχέσεων 

δ) Τµήµα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 

2. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Θρησκευµάτων  κατανέµονται σε Τµήµατα ως 

εξής: 

α) Τµήµα Εκκλησιαστικής ∆ιοίκησης: 

αα) Ασκεί την εποπτεία εφαρµογής των διατάξεων του Συντάγµατος και της 

νοµοθεσίας σχετικά µε την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, την Ορθόδοξη 

εκκλησία της Κρήτης, τις Ι. Μητροπόλεις της ∆ωδεκανήσου, τα Νοµικά Πρόσωπα 

∆ηµοσίου ∆ικαίου και τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου που υπάγονται στις 

ανωτέρω Εκκλησίες και Ι. Μητροπόλεις, καθώς και µε τα θρησκευτικά Σωµατεία και 

Ιδρύµατα. 

ββ) Χειρίζεται την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση των Ι. Μητροπόλεων. 

γγ) Ελέγχει και εποπτεύει τις πράξεις οικονοµικής γενικά διαχείρισης των 

αναφεροµένων στο πρώτο εδάφιο Εκκλησιών, Ι. Μητροπόλεων και λοιπών 

εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων. 
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δδ) ∆ιενεργεί την αναγνώριση, κατάσταση και αποχώρηση των Αρχιερέων των 

Εκκλησιών και Ι. Μητροπόλεων του πρώτου εδαφίου και εποπτεία και εφαρµογή των 

διατάξεων της νοµοθεσίας για το κάθε είδους προσωπικό των Εκκλησιαστικών 

Νοµικών Προσώπων. 

εε) Χειρίζεται τα θέµατα που αφορούν: στην ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση 

Ενοριών, Ι. Ναών, Ι. Μονών και Ησυχαστηρίων και η εποπτεία γενικά της λειτουργίας 

τους, στην απαλλοτρίωση ακινήτων για εκκλησιαστικούς σκοπούς, στη σύσταση 

Ερανικών Επιτροπών για τη διενέργεια εράνων υπέρ Ι. Ναών εκτός των ορίων του 

Νοµού, στην εποπτεία και εφαρµογή των διατάξεων της νοµοθεσίας για τον 

εφηµεριακό κλήρο, τους µοναχούς και το λοιπό προσωπικό των Ι. Ναών. 

στστ) Συγκεντρώνει όλα τα δεδοµένα και τα στοιχεία που αφορούν στις αρµοδιότητες 

της ∆ιεύθυνσης από όλα τα Τµήµατα, ανά τρίµηνο, και τα αποστέλλει στο Τµήµα 

Τεκµηρίωσης Πολιτικών της ∆ιεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονισµού. 

ζζ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του τµήµατος 

β) Τµήµα Ετερόθρησκων και Ετεροδόξων  

αα) Χορηγεί άδειες ίδρυσης, ανέγερσης και λειτουργίας χώρων λατρείας στα µέλη 

ετεροδόξων θρησκευτικών κοινοτήτων άλλων δογµάτων και ετεροθρήσκων και 

εποπτεία τους. 

ββ) Εγκρίνει τη µεταστέγαση χώρων λατρείας 

γγ) Εγκρίνει τη µεταβολή της επωνυµίας χώρων λατρείας 

δδ) Εγκρίνει την αντικατάσταση των θρησκευτικών λειτουργών των ετεροδόξων και 

ετεροθρήσκων θρησκευτικών κοινοτήτων 

εε) Χειρίζεται διορισµούς και θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των Μουφτήδων 

στστ) Έχει την εποπτεία του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συµβουλίου, του Οργανισµού 

Περίθαλψης και Αποκατάστασης Ισραηλιτών Ελλάδος και των Ισραηλιτικών 

Κοινοτήτων. 

ζζ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του τµήµατος 

γ) Τµήµα Θρησκευτικών Ελευθεριών και ∆ιαθρησκευτικών Σχέσεων 
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αα) Χειρίζεται ενέργειες για την προβολή των δράσεων του Υπουργείου σε θέµατα 

θρησκευτικών ελευθεριών σε συνεργασία µε το Τµήµα Εκδόσεων και ∆ηµοσίων 

Σχέσεων 

ββ) Παρέχει διαρκή ενηµέρωση για τις πολιτικές θρησκευτικών ελευθεριών και 

διαχείρισης των θρησκευµάτων στην Ευρώπη και στη Νοτιανατολική Μεσόγειο. 

γγ) Τηρεί και ενηµερώνει αρχείο για τη διαχείριση πολιτισµικών µνηµείων 

θρησκευτικού χαρακτήρα 

δδ) ∆ιοργανώνει δράσεις για την προώθηση του θρησκευτικού διαλόγου και των 

θρησκευτικών ελευθεριών 

εε) ∆ιαχειρίζεται το περιεχόµενο της ιστοσελίδας της Γενικής Γραµµατείας 

Θρησκευµάτων 

στστ) Υποστηρίζει το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και το ηλεκτρονικό αρχείο της Γενικής 

Γραµµατείας Θρησκευµάτων καθώς και δράσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

και διαφάνεια 

ζζ) Συνεργάζεται µε το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Πολιτισµού και 

Τουρισµού και το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

ηη) Συνεργάζεται µε το Συνήγορο του Πολίτη σε θέµατα θρησκευτικών ελευθεριών. 

θθ) Συνεργάζεται µε τις Γενικές ∆ιευθύνσεις του Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ. και συγκέντρωση της 

πληροφορίας για τα θέµατα της ΓΓΘ 

ιι) Παρακολουθεί τη φορολογική νοµοθεσία για τις θρησκευτικές κοινότητες και 

ιδρύµατα που σχετίζονται µε τη ΓΓΘ και τη νοµοθεσία για την κατασκευή ναών, 

ευκτηρίων οίκων και λοιπών ιδρυµάτων θρησκευτικού χαρακτήρα 

ιαια) ∆ιενεργεί την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού της Γενικής 

Γραµµατείας Θρησκευµάτων. 

ιβιβ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

δ) Τµήµα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 

αα) ∆ιενεργεί ∆ιορισµούς, µεταθέσεις, αποσπάσεις, προαγωγές, απολύσεις και 

γενικά χειρίζεται θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Σχολείων 
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της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, της Αποστολικής ∆ιακονίας της Εκκλησίας της 

Ελλάδος και των Ιεροκηρύκων. 

ββ) ∆ιενεργεί την ίδρυση Σχολείων Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, αναστολή 

λειτουργίας, µετατροπή του τύπου, µεταφορά της έδρας, συγχώνευση και 

κατάργηση, προγράµµατα λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Σχολείων και θέµατα 

εγγραφών, µετεγγραφών και εξετάσεων των µαθητών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

γγ) Ασκεί την εποπτεία της λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκκλησιαστικής 

Εκπαίδευσης. 

δδ) Χειρίζεται θέµατα διοίκησης και εποπτείας των Σχολείων της  «Ριζαρείου 

Εκκλησιαστικής Σχολής» και της «Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας» 

εε) Χειρίζεται θέµατα ισοτιµίας των Σχολείων της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης προς 

τα αντίστοιχα της λοιπής ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης και των τίτλων αυτών. 

στστ) Χειρίζεται θέµατα Θρησκευτικής Αγωγής. 

ζζ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του τµήµατος 

 

Άρθρο 194 

Προϊστάµενοι της ∆ιεύθυνσης και των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης Θρησκευµάτων  

1. Της ∆ιεύθυνσης Θρησκευµάτων προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ όλων των 

κλάδων.  

2. Των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης Θρησκευµάτων προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ 

όλων των προβλεπόµενων κλάδων ή εφόσον δεν επαρκούν οι προηγούµενοι 

αντίστοιχοι ∆Ε πλην του Τµήµατος Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης όπου εκτός των 

ανωτέρω µπορούν να προΐστανται και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας ή 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

 

Άρθρο 195 

Σκοπός και Βασική ∆ιάρθρωση της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας 

1. Σκοπός της Γενικής  Γραµµατείας  Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) είναι  η 

ανάπτυξη της έρευνας, η προαγωγή της τεχνολογίας, η ενσωµάτωση της καινοτοµίας 
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στην παραγωγή, η διάδοση των αποτελεσµάτων ,η ανάπτυξη του ανθρώπινου 

ερευνητικού δυναµικού και η δηµιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου. 

2. Η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) διαρθρώνεται στις 

ακόλουθες υπηρεσιακές µονάδες: 

α. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

β. ∆ιεύθυνση Ερευνητικής και Τεχνολογικής Πολιτικής και Προγραµµατισµού 

γ. ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραµµάτων και Καινοτοµίας 

δ. ∆ιεύθυνση Εποπτείας και Τεχνικής Υποστήριξης  Ερευνητικών και Τεχνολογικών 

Φορέων 

ε. ∆ιεύθυνση ∆ιεθνούς Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας 

στ. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών 

3.Στην ΓΓΕΤ λειτουργεί αυτόνοµο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου σύµφωνα µε τις 

ειδικές διατάξεις που το διέπουν. 

Άρθρο 196 

Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

Το γραφείο του  Γενικού Γραµµατέα λειτουργεί και στελεχώνεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Π∆ 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98). Οι αρµοδιότητες και τα θέµατα οργάνωσης 

και λειτουργίας του Γραφείου Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται σύµφωνα µε την 

παράγραφο 3 του άρθρου 52 του ίδιου Κώδικα. 

Άρθρο 197 

∆ιεύθυνση Ερευνητικής και Τεχνολογικής Πολιτικής και Προγραµµατισµού 

1. Η ∆ιεύθυνση Ερευνητικής και Τεχνολογικής Πολιτικής και Προγραµµατισµού έχει 

ως αρµοδιότητες την κατάρτιση του Στρατηγικού Πλαισίου για την ΕΤΑΚ, τον 

προγραµµατισµό των έργων της ΓΓΕΤ, την αποτίµηση των αποτελεσµάτων της 

έρευνας και την διάδοση αυτών. 

2. Η ∆ιεύθυνση Ερευνητικής και Τεχνολογικής Πολιτικής και Προγραµµατισµού 

διαρθρώνεται στα ακόλουθα τµήµατα: 

Τµήµα Α: Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού 
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Τµήµα Β: Αποτίµησης και Στατιστικής Επεξεργασίας Πολιτικής Έρευνας, 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας (ΕΤΑΚ) 

Τµήµα Γ: Επικοινωνίας και Προβολής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 

Καινοτοµίας 

3. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ερευνητικής και Τεχνολογικής Πολιτικής και  

Προγραµµατισµού κατανέµονται µεταξύ των τµηµάτων ως εξής: 

α. Τµήµα Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού 

αα) Καταρτίζει σε συνεργασία µε τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις της ΓΓΕΤ και τους άλλους 

συναρµόδιους φορείς τον Στρατηγικό Σχεδιασµό της Έρευνας ,Τεχνολογίας και 

Καινοτοµίας. 

ββ) Εξειδικεύει σε συνεργασία µε τις αρµόδιες ∆/νσεις της ΓΓΕΤ το Στρατηγικό 

Σχεδιασµό σε συγκεκριµένα προγράµµατα / δράσεις και διερευνά τις πηγές 

χρηµατοδότησής τους 

γγ) Σχεδιάζει   και  παρακολουθεί τους στόχους των µέτρων / δράσεων ΕΤΑΚ στο 

πλαίσιο διάφορων εθνικών και συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων 

δδ) Παρακολουθεί την οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα της χώρας σε 

συνδυασµό µε τις διεθνείς εξελίξεις και εισηγείται µέτρα πολιτικής και τρόπους 

παρέµβασης για την προώθηση και διευκόλυνση των ερευνητικών και τεχνολογικών 

δραστηριοτήτων 

εε) Συνεργάζεται µε το Τµήµα Α της ∆ιεύθυνσης ∆ιεθνούς Επιστηµονικής & 

Τεχνολογικής Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να λαµβάνεται 

υπόψη η ευρωπαϊκή διάσταση κατά τη χάραξη του Στρατηγικού Σχεδιασµού  

στστ) Συντονίζει, τη λειτουργία του Επιστηµονικού Συµβουλίου Έρευνας και 

Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) και των Τοµεακών Επιστηµονικών Συµβουλίων (ΤΕΣ) µέσω της 

Γραµµατείας του ΕΣΕΤ 

ζζ) ∆ιαχειρίζεται το Μητρώο του Ελληνικού Επιστηµονικού ∆υναµικού 

ηη) Μεριµνά για την ανταπόκριση της Υπηρεσίας σε ερωτήµατα Κοινοβουλευτικού     

Ελέγχου 

θθ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

Τµήµατος 
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β. Τµήµα Αποτίµησης και Στατιστικής Επεξεργασίας Πολιτικής Έρευνας, 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας 

αα) Αξιολογεί τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατείας 

Έρευνας και Τεχνολογίας και των εποπτευόµενων φορέων σύµφωνα µε τις διεθνείς 

µεθόδους αποτίµησης  

ββ) Μεριµνά για την λήψη διορθωτικών µέτρων µε βάση τα αποτελέσµατα των 

αξιολογήσεων και αποτιµήσεων που πραγµατοποιούνται 

γγ) Μεριµνά για την εκτίµηση των µακροχρόνιων αναγκών του συστήµατος των 

ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων της χώρας σε ανθρώπινο δυναµικό, 

εξοπλισµό, κτίρια, θεσµική υποδοµή και εισηγείται µέτρα για την κάλυψή τους 

δδ) Μεριµνά για την ανταπόκριση της Υπηρεσίας σε ερωτήµατα Κοινοβουλευτικού 

Ελέγχου 

εε) Συλλέγει, επεξεργάζεται, ταξινοµεί και παρουσιάζει στοιχεία αναφορικά µε τις 

ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες στον Ελλαδικό χώρο και καταρτίζει 

δείκτες απαραίτητους για το σχεδιασµό και την αποτίµηση της επιστηµονικής και 

τεχνολογικής πολιτικής 

στστ) Μεριµνά για την ανταπόκριση της Υπηρεσίας σε Εθνικές και ∆ιεθνείς 

υποχρεώσεις υποβολής στατιστικών δεδοµένων 

ζζ) Κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του Τµήµατος 

γ. Τµήµα Επικοινωνίας και Προβολής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 

Καινοτοµίας 

αα) Σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις προβολής του έργου της Γενικής Γραµµατείας 

Έρευνας και Τεχνολογίας  

ββ) Οργανώνει εκθέσεις, ηµερίδες και ειδικές επιστηµονικές και τεχνολογικές   

εκδηλώσεις  

γγ) ∆ιοργανώνει εκθέσεις µε επιτεύγµατα νέων εφευρετών, καινοτόµων, ερευνητών 

µε τη συµµετοχή δηµοσίων & ιδιωτικών φορέων και αθλοθετεί βραβεία 

δδ) Εισηγείται µέτρα και µηχανισµούς και συµµετέχει στις διαδικασίες εφαρµογής 

τους για την προβολή επιτευγµάτων της τεχνολογίας και τη διάχυση του τεχνολογικού 

πολιτισµού στην κοινωνία 
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εε) Μεριµνά για τις λειτουργίες διαχείρισης γνώσης εντός της Γενικής Γραµµατείας 

Έρευνας και Τεχνολογίας 

στστ) Κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του Τµήµατος. 

Άρθρο 198 

∆ιεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραµµάτων και Καινοτοµίας 

1. Η ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραµµάτων και Καινοτοµίας  έχει ως 

σκοπό την προκήρυξη και υλοποίηση προγραµµάτων ΕΤΑΚ και την ανάπτυξη του 

ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού. 

2. Η ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραµµάτων και Καινοτοµίας 

αποτελείται από τα εξής τµήµατα: 

Τµήµα Α: Σύνδεσης Έρευνας και Παραγωγής 

Τµήµα Β: Ανάπτυξης Ερευνητικού ∆υναµικού 

Τµήµα Γ: Καινοτοµίας 

3. Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραµµάτων και 

Καινοτοµίας κατανέµονται µεταξύ των τµηµάτων ως εξής: 

α. Τµήµα Σύνδεσης Έρευνας και Παραγωγής 

αα) Εξειδικεύει το Στρατηγικό Σχεδιασµό υπό τη µορφή ερευνητικών προγραµµάτων, 

δίνοντας έµφαση σε δράσεις διασύνδεσης της έρευνας µε τον παραγωγικό ιστό της 

χώρας 

ββ) Προκηρύσσει τα προγράµµατα διασύνδεσης της έρευνας µε τον παραγωγικό ιστό 

της χώρας και µεριµνά για την αξιολόγηση των προτάσεων. 

γγ) Μεριµνά για την ανάθεση των ερευνητικών έργων, την παρακολούθηση της 

εκτέλεσής τους, την αξιολόγηση των ενδιάµεσων και τελικών εκθέσεων και την 

παραλαβή τους  

δδ) Εισηγείται µέτρα και µεριµνά για την τεχνολογική και εµπορική αξιοποίηση των 

αποτελεσµάτων των πάσης φύσεως ερευνητικών έργων 

εε) εγκρίνει τους ιδιωτικούς ερευνητικούς φορείς προκειµένου να υποδεχθούν 

υπηκόους τρίτων χωρών για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας, σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στο πδ 128/ 15-09-2008.   
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στστ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

Τµήµατος 

β. Τµήµα Ανάπτυξης Ερευνητικού ∆υναµικού 

αα) Εξειδικεύει το Στρατηγικό Σχεδιασµό υπό τη µορφή προγραµµάτων για την 

ανάπτυξη του ερευνητικού δυναµικού της χώρας και την ενίσχυση της συµµετοχής 

φυσικών προσώπων υψηλού ακαδηµαϊκού επιπέδου στο χώρο της έρευνας 

ββ) Προκηρύσσει τα προγράµµατα για την ανάπτυξη του ερευνητικού δυναµικού και 

µεριµνά για την αξιολόγηση των προτάσεων 

γγ) Μεριµνά για την ανάθεση των συναφών µε το ρόλο του τµήµατος έργων, την 

παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων και την αξιολόγηση των ενδιαµέσων και 

τελικών εκθέσεων 

δδ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

Τµήµατος 

γ. Τµήµα Καινοτοµίας 

αα) Εξειδικεύει το Στρατηγικό Σχεδιασµό υπό τη µορφή προγραµµάτων για την 

ενίσχυση της καινοτοµίας. 

ββ) Προκηρύσσει προγράµµατα καινοτοµίας και µεριµνά για την αξιολόγηση των 

προτάσεων 

γγ) Μεριµνά για την ανάθεση έργων καινοτοµίας, την παρακολούθηση της εκτέλεσης 

των έργων, την αξιολόγηση των ενδιάµεσων και τελικών εκθέσεων και την παραλαβή 

τους 

δδ) Παρακολουθεί τις εξαγορές ελληνικών επιχειρήσεων από ξένες ή και ξένων από 

ελληνικές και εισηγείται ως προς τις επιπτώσεις τους στην τεχνολογική ανάπτυξη της 

χώρας. 

εε) Μεριµνά για τη λήψη µέτρων µεταφοράς τεχνολογίας. 

στστ) Μεριµνά για τον χαρακτηρισµό και την πιστοποίηση δαπανών επιστηµονικής 

και τεχνολογικής έρευνας των παραγωγικών µονάδων της χώρας 

ζζ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

Τµήµατος. 
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Άρθρο 199 

∆ιεύθυνση Εποπτείας και Τεχνικής Υποστήριξης Ερευνητικών  

και Τεχνολογικών Φορέων 

1. Η ∆ιεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων έχει ως σκοπό 

την  διοικητική και οικονοµική εποπτεία των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, 

την αξιοποίηση των ερευνητικών υποδοµών, την προκήρυξη και υλοποίηση σχετικών 

προγραµµάτων  και την εκτέλεση τεχνικών έργων. 

2. Η ∆ιεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων αποτελείται από 

τα εξής τµήµατα: 

Τµήµα Α: ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών 

Φορέων 

Τµήµα Β: Αξιολόγησης Προγραµµάτων και Αξιοποίησης Ερευνητικών και 

Τεχνολογικών Υποδοµών 

Τµήµα Γ: Υποστήριξης Κτιριακών Υποδοµών 

Τµήµα ∆: Τεχνικών Μελετών 

Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων 

και Καινοτοµίας κατανέµονται µεταξύ των τµηµάτων ως εξής: 

α. Τµήµα ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών 

Φορέων 

αα) Έχει την ευθύνη για την επεξεργασία, εισήγηση και έκδοση νοµοθετικών 

ρυθµίσεων και διοικητικών πράξεων σχετικών µε την ίδρυση και λειτουργία των 

ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων καθώς και το διορισµό των οργάνων 

διοίκησής τους προτάσεις  προϋπολογισµού και εισηγείται επί της κατανοµής των 

πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού των ερευνητικών και τεχνολογικών 

φορέων  και ειδικότερα την : (α) επεξεργασία νοµοθετικών ρυθµίσεων και διοικητικών 

πράξεων σχετικών µε τη λειτουργία τους  (β) επικουρία σε θέµατα σύνταξης 

διοικητικών πράξεων και επικοινωνίας 

ββ) Έχει την οικονοµική εποπτεία των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και 

ειδικότερα: (α) την  επεξεργασία και διάθεση των επιχορηγήσεων  και (β) την 

συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων χρηµατοοικονοµικής κατάστασης. 
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 γγ) Εφαρµογή  της από το πδ 128/15-09-2008 προβλεπόµενης διαδικασίας για την 

εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς  επιστηµονικής έρευνας σε 

συνεργασία µε το τµήµα σύνδεσης έρευνας παραγωγής της ∆ιεύθυνσης 

Υποστήριξης Ερευνητικών προγραµµάτων, το οποίο και είναι αρµόδιο για την 

έγκριση των ιδιωτικών ερευνητικών φορέων. 

δδ) Κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του Τµήµατος. 

β. Τµήµα Αξιολόγησης Προγραµµάτων και Αξιοποίησης Ερευνητικών και 

Τεχνολογικών Υποδοµών 

αα) Έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και χρηµατοδότηση 

ερευνητικών προγραµµάτων ,που εκτελούν τα  εποπτευόµενα  Ερευνητικά  Κέντρα/ 

Ινστιτούτα και Τεχνολογικοί  Φορείς. 

ββ) Έχει την ευθύνη για την χρηµατοδότηση – παρακολούθηση προγραµµάτων που 

αφορούν ανάπτυξη – υποστήριξη των εποπτευοµένων Ερευνητικών Κέντρων 

Ινστιτούτων και Τεχνολογικών Φορέων 

γγ) Αξιολογεί τα εποπτευόµενα Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Τεχνολογικούς 

Φορείς 

δδ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

Τµήµατος. 

γ. Τµήµα Υποστήριξης Κτιριακών Υποδοµών 

αα) Παρακολουθεί, ελέγχει και διοικεί την κατασκευή των κτιριακών έργων υποδοµής 

της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας και των εποπτευοµένων από 

αυτήν Ερευνητικών και Τεχνολογικών φορέων πλην αυτών στους οποίους λειτουργεί 

µονάδα Τεχνικών Υπηρεσιών 

ββ) Μεριµνά για θέµατα επίλυσης προβληµάτων προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ στους 

χώρους της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας 

γγ) Ασκεί τις αρµοδιότητες ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για την εκτέλεση τεχνικών 

έργων. 

δδ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

Τµήµατος. 

δ. Τµήµα Τεχνικών Μελετών 
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αα) Εγκρίνει τα κτιριολογικά προγράµµατα των παραπάνω εποπτευοµένων από την 

Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας φορέων 

ββ) Εποπτεύει, παρακολουθεί, ελέγχει και διοικεί τις µελέτες τεχνικών έργων 

υποδοµής της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας και των 

εποπτευοµένων από αυτήν Ερευνητικών και Τεχνολογικών φορέων πλην αυτών 

στους οποίους λειτουργεί µονάδα Τεχνικών Υπηρεσιών. 

γγ) Ασκεί τις αρµοδιότητες ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για την ανάθεση τεχνικών 

µελετών. 

δδ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

Τµήµατος. 

Άρθρο 200 

∆ιεύθυνση ∆ιεθνούς Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας 

1. Η ∆ιεύθυνση ∆ιεθνούς Επιστηµονικής & Τεχνολογικής Συνεργασίας έχει ως σκοπό 

την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στην ΕΤΑΚ, την 

εκπροσώπηση της  χώρας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργανισµούς  και την 

προκήρυξη και υλοποίηση σχετικών προγραµµάτων. 

2. Η ∆ιεύθυνση ∆ιεθνούς Επιστηµονικής & Τεχνολογικής Συνεργασίας αποτελείται 

από τα εξής τµήµατα: 

Τµήµα Α: Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Τµήµα Β΄ ∆ιµερών και Πολυµερών ∆ιακρατικών Συνεργασιών  

Τµήµα Γ: ∆ιεθνών/∆ιακρατικών Οργανισµών 

Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης ∆ιεθνούς Επιστηµονικής & Τεχνολογικής 

Συνεργασίας κατανέµονται µεταξύ των τµηµάτων ως εξής: 

α. Τµήµα Α΄ Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αα) Παρακολουθεί τις δραστηριότητες  της Ε. Ένωσης  σε θέµατα έρευνας    και 

τεχνολογίας, καθώς και  άλλων θεµάτων  της Ε. Ένωσης που άπτονται   των 

αρµοδιοτήτων της ΓΓΕΤ, περιλαµβανοµένης της καινοτοµίας. 

ββ) Μεριµνά για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρηµατοδότησης ή/και   

συγχρηµατοδότησης  ελληνικών ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων από 

την Ε. Ένωση.  Επίσης, όπου απαιτείται, χορηγεί την εθνική συµµετοχή  στους 
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ερευνητικούς φορείς (ερευνητικά, κέντρα, ΑΕΙ) ή/και  παρέχει επιβραβεύσεις µέσω 

χρηµατοδότησης στους συµµετέχοντες στα ανταγωνιστικά προγράµµατα της Ε. 

Ένωσης. 

γγ) Μεριµνά για την εκπλήρωση των Ελληνικών υποχρεώσεων απέναντι στην   

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

δδ)  Ενηµερώνει τη ∆ιεύθυνση  Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού για τις εξελίξεις επί 

των  δραστηριοτήτων της Ε. Ένωσης  σε θέµατα ερευνητικής  και τεχνολογικής 

πολιτικής και συνεργάζονται, όπου απαιτείται, για την διαµόρφωση των εθνικών 

θέσεων  ιδιαίτερα σε θέµατα πολιτικής της Ε. Ε. για την Έρευνα, Τεχνολογία  και 

Καινοτοµία  και  την εφαρµογή  του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας  ανοικτού σε όλο 

τον κόσµο, καθώς και  για οριζόντια θέµατα στρατηγικής της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. 

εε) Παρακολουθεί τις δραστηριότητες, πρωτοβουλίες που λαµβάνονται στα αρµόδια 

όργανα της Ε. Ένωσης για την δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας  και  

τον συντονισµό των εθνικών ή/και  ευρωπαϊκών πολιτικών, ενηµερώνει τις άλλες 

∆/νσεις, ιδιαίτερα την ∆/νση Προγραµµατισµού και εισηγείται  µετά από συνεργασία 

µε  την ∆ιεύθυνση προγραµµατισµού  και µε την κατά περίπτωση αρµόδια  

∆ιεύθυνση, για τις δράσεις που µπορεί να συµµετάσχει και να εφαρµόσει  η ΓΓΕΤ ή 

άλλοι ελληνικοί φορείς. 

στστ) Ενηµερώνει, σε συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και 

προγραµµατισµού και τους αρµόδιους ενδιάµεσους φορείς οριζόµενους από την Ε. 

Επιτροπή  ή από  τις εθνικές αρχές, την  επιστηµονική  και επιχειρηµατική κοινότητα 

και κατά περίπτωση άλλους ενδιαφερόµενους φορείς  σχετικά µε τα 

προκηρυσσόµενα ερευνητικά και τεχνολογικά προγράµµατα  της Ε. Ένωσης και 

δράσεις προώθησης καινοτοµίας και συντονισµού πολιτικών  και µεριµνά για τη 

µεγαλύτερη ελληνική συµµετοχή. 

ζζ) Εισηγείται το διορισµό εθνικών εκπροσώπων στις επιτροπές, οµάδες   

εµπειρογνωµόνων, ενδιάµεσων φορέων,  νέων δοµών για την υλοποίηση κοινών 

προγραµµάτων µε άλλα Κράτη Μέλη  της Ε. Ένωσης, µε ή χωρίς συµµετοχή της Ε. 

Επιτροπής  και συντονίζει τις µετακινήσεις τους. 

ηη) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

τµήµατος 

β.  Τµήµα Β΄ ∆ιµερών και Πολυµερών ∆ιακρατικών Συνεργασιών 
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αα) Καταρτίζει διµερείς ή πολυµερείς διακρατικές συµφωνίες επιστηµονικής και 

τεχνολογικής συνεργασίας και φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από αυτές. 

ββ) Μελετά και εισηγείται µέτρα για την αξιοποίηση της συµµετοχής της χώρας σε 

διακρατικές συµφωνίες και διµερείς ή πολυµερείς συνεργασίες. 

γγ) Παρακολουθεί την πραγµατοποίηση των διακρατικών συµφωνιών των κοινών 

ερευνητικών και τεχνολογικών προγραµµάτων και την ενδεχοµένη χρηµατοδότηση 

τους από ελληνικούς φορείς. 

δδ) Συνάπτει πρωτόκολλα διµερούς– πολυµερούς συνεργασίας µε άλλες χώρες, 

προκηρύσσει  προγράµµατα διακρατικών  συνεργασιών, µεριµνά για την αξιολόγηση 

των προτάσεων, διαπραγµατεύεται µε τις άλλες χώρες την έγκριση των έργων, 

παρακολουθεί και επικουρεί την υλοποίηση τους, µεριµνά για την πιστοποίηση και 

τελική παραλαβή τους.      

εε) Συντονίζει, διαχειρίζεται και παρακολουθεί  τα ευρωπαϊκά προγράµµατα 

δικτύωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

γ. Τµήµα Γ΄ ∆ιεθνών/∆ιακρατικών Οργανισµών 

αα) Συντονίζει θέµατα ∆ιεθνών/∆ιακρατικών Οργανισµών αρµοδιότητας ΓΓΕΤ και 

προωθεί την συνεργασία των ελληνικών φορέων µε αυτούς. 

ββ) Μεριµνά για την εκπλήρωση των οικονοµικών, πολιτικών και διοικητικών 

υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συµµετοχή της Ελλάδος στους 

∆ιεθνείς/∆ιακρατικούς Οργανισµούς αρµοδιότητας ΓΓΕΤ.  Ειδικότερα ,  µεριµνά για 

την υλοποίηση των συµβατικών υποχρεώσεων της χώρας και εισηγείται τη 

χρηµατοδότηση των εγκεκριµένων προγραµµάτων στο πλαίσιο των 

∆ιεθνών/∆ιακρατικών Οργανισµών αρµοδιότητας ΓΓΕΤ.   

γγ) Εισηγείται τον ορισµό εθνικών εκπροσώπων και εµπειρογνωµόνων (όπου 

απαιτείται) στις επιτροπές και τα όργανα των ∆ιεθνών/∆ιακρατικών Οργανισµών 

αρµοδιότητας ΓΓΕΤ και συντονίζει την εκπροσώπηση της χώρας σε αυτούς.  

δδ) Ειδικά για τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό ∆ιαστήµατος/ΕΟ∆ (European Space 

Agency, ESA): 

εε) Επεξεργάζεται και εισηγείται την πολιτική της χώρας στον ΕΟ∆ καθώς και µέτρα 

για την βέλτιστη αξιοποίηση της Ελληνικής συµµετοχής σ’ αυτόν,  
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στστ) Παρακολουθεί και συντονίζει τα θέµατα διαστηµικής επιστήµης και τεχνολογίας 

(πολιτικής και δραστηριοτήτων) σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (σε συνεργασία µε 

το τµήµα Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει συνολικά την ευθύνη των πολιτικών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης -ενίσχυση συµπληρωµατικότητας). 

ζζ) Εκπροσωπεί τη χώρα, συνεργάζεται µε τα όργανα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 

∆ιαστήµατος και παρακολουθεί την ελληνική συµµετοχή στα Προγράµµατα και της 

δραστηριότητες της ESA, 

ηη) Παρέχει πληροφορίες στους ενδιαφεροµένους (ερευνητική και τεχνολογική 

κοινότητα, επιχειρήσεις) για τις δράσεις στο πλαίσιο προγραµµάτων των 

∆ιεθνών/∆ιακρατικών Οργανισµών αρµοδιότητας ΓΓΕΤ και διοργανώνει 

ενηµερωτικές εκδηλώσεις σε συνεργασία µε το Τµήµα Επικοινωνίας και Προβολής 

Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης.   

θθ) Παρακολουθεί, εκπροσωπεί τη χώρα και συνεργάζεται µε τα όργανα της 

Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας ΕΥΡΗΚΑ και συντονίζει και παρακολουθεί την ελληνική  

συµµετοχή  στα διεθνή προγράµµατα ΕΥΡΗΚΑ 

ιι)  Κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του Τµήµατος 

Άρθρο 201 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών 

1. Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών  και Οικονοµικών  Υπηρεσιών έχει ως σκοπό την 

διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της ΓΓΕΤ, την κατάρτιση και 

εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισµού και του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων, την καλή λειτουργία των υπολογιστικών συστηµάτων της ΓΓΕΤ 

(υλικού, λογισµικού και δικτύων) την επέκταση και ανανέωση τους.  

2. Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών  και Οικονοµικών  Υπηρεσιών αποτελείται από τα εξής 

τµήµατα: 

Τµήµα Α: ∆ιοίκησης και Ανάπτυξης Προσωπικού 

Τµήµα Β: Τακτικού Προϋπολογισµού 

Τµήµα Γ: Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

Τµήµα ∆:  Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οργάνωσης 

Τµήµα Ε:  Κεντρικής Γραµµατείας και ∆ιοικητικής Μέριµνας 
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Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης 

κατανέµονται µεταξύ των τµηµάτων ως εξής: 

α. Τµήµα ∆ιοίκησης και Ανάπτυξης Προσωπικού 

αα) Χειρίζεται όλα τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Γενικής 

Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας. 

ββ) Επεξεργάζεται στοιχεία για την αριθµητική σύνθεση, τις αριθµητικές µεταβολές, 

την αριθµητική εξέλιξη του προσωπικού (προγραµµατισµός ανθρώπινου δυναµικού). 

γγ) Μεριµνά για τη συγκρότηση συµβουλίων, επιτροπών και οµάδων εργασίας. 

δδ) Μεριµνά για την έκδοση, τη θεώρηση και τη συµπλήρωση των µεταβολών στα 

ατοµικά βιβλιάρια νοσηλείας (υγείας) των υπαλλήλων και των µελών των οικογενειών 

τους.  

εε) Μεριµνά για τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο Γενικό Γραµµατέα, στους 

Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων και στους λοιπούς Προϊσταµένους υπηρεσιακών 

µονάδων της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας. 

στστ) Έχει την ευθύνη για την κατάρτιση, οργάνωση και εκτέλεση εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων για τους υπαλλήλους της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και 

Τεχνολογίας. 

ζζ) Συνεργάζεται: α) µε το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, 

Ινστιτούτο Επιµόρφωσης και λοιπούς άλλους εκπαιδευτικούς φορείς για την 

επιµόρφωση και κατάρτιση εισαγωγικής εκπαίδευσης υπαλλήλων και εκπαίδευση 

∆ιευθυντικών στελεχών κλπ., β) µε λοιπούς εκπαιδευτικούς φορείς για επιµόρφωση 

και κατάρτιση υπαλλήλων. 

ηη) Μεριµνά για την εφαρµογή των συστηµάτων αξιολόγησης της απόδοσης του 

προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας. 

θθ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

Τµήµατος. 

β. Τµήµα Τακτικού Προϋπολογισµού 

αα) Μεριµνά για την κατάρτιση και παρακολούθηση  εκτέλεσης του Τακτικού 

Προϋπολογισµού 



http://didefth.gr                                                 449 

 

ββ) Φροντίζει για τη διοικητική διεκπεραίωση των αποφάσεων µεταφοράς και 

κατανοµής των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισµού 

γγ) Φροντίζει για την κατάρτιση αποφάσεων πάσης φύσεως δαπανών 

δδ) Φροντίζει για την πραγµατοποίηση όλων των δαπανών του Τακτικού 

Προϋπολογισµού, ελέγχει τα δικαιολογητικά και ενεργεί πληρωµές από τον Τακτικό 

Προϋπολογισµό 

εε) Μεριµνά για την κατάρτιση, έγκριση και εκκαθάριση των µετακινήσεων 

εξωτερικού-εσωτερικού (έξοδα µετακίνησης, ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα διαµονής) 

στστ) Συντάσσει τις καταστάσεις µισθοδοσίας των υπαλλήλων της Γενικής 

Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, παρακολουθεί τις αναλήψεις πιστώσεων, την 

έκδοση υπερωριών, καθώς και την πραγµατοποίηση των πληρωµών 

ζζ) Συντάσσει προϋπολογισµό πληρωµών για αποδοχές υπαλλήλων και εργοδοτικές 

εισφορές, µεριµνά για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και εκδίδει 

βεβαιώσεις αποδοχών και κρατήσεων 

ηη) Μεριµνά για την εκτέλεση πληρωµών σχετικών µε Εισφορές σε διεθνείς 

οργανισµούς 

θθ) Καταρτίζει   και   παρακολουθεί   το  ετήσιο  Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών 

ιι) Μεριµνά για την έρευνα της αγοράς και προκηρύσσει διαγωνισµούς για την 

προµήθεια υλικών, µηχανηµάτων ή εφοδίων της ΓΓΕΤ 

ιαια) ∆ιαχειρίζεται την αποθήκη και έχει την ευθύνη διάθεσης αναλώσιµου υλικού 

σύµφωνα µε τις ανάγκες των οργανικών µονάδων της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας 

και Τεχνολογίας  

ιβιβ) Μεριµνά για τους όρους και τις διαδικασίες στέγασης των υπηρεσιών της ΓΓΕΤ 

ιγιγ) Παρακολουθεί και εφαρµόζει τη νοµοθεσία και τις εγκυκλίους του Υπουργείου 

Οικονοµικών, καθώς και την ασφαλιστική νοµοθεσία και  εγκυκλίους σχετικά µε 

ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέµατα 

ιδιδ) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

Τµήµατος 

γ. Τµήµα Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
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αα) Καταρτίζει τον προϋπολογισµό του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων  

ββ) Παρακολουθεί την πορεία σωστής εκτέλεσης του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων και εισηγείται αναλόγως την λήψη των αναγκαίων µέτρων για την 

απορρόφηση των κονδυλίων. 

γγ) Φροντίζει για τη διοικητική διεκπεραίωση των αποφάσεων µεταφοράς και 

κατανοµής των πιστώσεων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων  

δδ) Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την χρηµατοδότηση έργων, µελετών και 

λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

εε) Ορίζει τους υπολόγους – διαχειριστές του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων  

στστ) Κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του Τµήµατος. 

δ. Τµήµα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οργάνωσης 

αα) Έχει την ευθύνη για τον για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη των πληροφοριακών 

συστηµάτων της ΓΓΕΤ. 

ββ) Μεριµνά για τη συνεχή καλή λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των 

πληροφοριακών συστηµάτων της ΓΓΕΤ, καθώς και για τη λειτουργία και τη 

συντήρηση του υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισµού της. 

γγ) Μεριµνά για τη σύνδεση της ΓΓΕΤ µε άλλα δίκτυα επικοινωνιών, ιδίως δε αυτά 

του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 

δδ) Υποστηρίζει τους χρήστες των υπολογιστικών συστηµάτων της ΓΓΕΤ σε όλες τις 

εφαρµογές που χρησιµοποιούν. 

εε) Παρακολουθεί  τις εξελίξεις της επιστήµης και τεχνολογίας επεξεργασίας 

πληροφοριών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

στστ) Μεριµνά για την καταγραφή, τήρηση και απλούστευση των διαδικασιών 

λειτουργίας της ΓΓΕΤ σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες οργανωτικές µονάδες   και 

εισηγείται το σχεδιασµό καινοτόµων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

ζζ) Εισηγείται τα αναγκαία µέτρα για την καθιέρωση συστηµάτων διοίκησης ολικής 

ποιότητας (διαδικασίες πιστοποίησης µε βάση τον ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποιήσεως 

- ISO). 
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ηη) Μεριµνά για την οργάνωση και τη λειτουργία της βιβλιοθήκης της Γενικής 

Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας 

θθ) Χειρίζεται τα θέµατα οργάνωσης της ΓΓΕΤ και   έχει την ευθύνη για την κατάρτιση  

του Οργανισµού της ΓΓΕΤ   

ιι) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του Τµήµατος. 

ε. Τµήµα Κεντρικής Γραµµατείας και ∆ιοικητικής Μέριµνας 

αα) Έχει την ευθύνη για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και την τήρηση του 

κεντρικού  πρωτοκόλλου της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς 

και του εµπιστευτικού πρωτοκόλλου 

ββ) Μεριµνά για τη φύλαξη και καθαριότητα του κτιρίου που στεγάζονται οι 

Υπηρεσίες της ΓΓΕΤ. 

γγ) Μεριµνά για τη συντήρηση κάθε είδους υλικών, εφοδίων και εξοπλισµού της ΓΓΕΤ 

(φωτοτυπικά µηχανήµατα, Telefax , τηλεφωνικό κέντρο, κλπ) 

δδ) Έχει την ευθύνη του τηλεφωνικού κέντρου της ΓΓΕΤ  

εε) Χειρίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το αντικείµενο δραστηριότητας του 

Τµήµατος.                             

 

Άρθρο 202 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής των ∆ράσεων του Υπουργείου 

Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων στους Τοµείς της Έρευνας, της 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτοµίας (Ε.Υ.∆.Ε. –Ε.Τ.Α.Κ.) 

 

1. Η  Ε.Υ.∆.Ε. -Ε.Τ.Α.Κ.  αποτελεί ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία, η οποία 

υπάγεται στον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας & Τεχνολογίας και έχει ως κύρια 

αποστολή την εφαρµογή  και τη διαχείριση  των ∆ράσεων του Υπουργείου Παιδείας, 

∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων στους Τοµείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης και της Καινοτοµίας.  

2. Η διάρθρωση και οι αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής 

Εκπαιδευτικών ∆ράσεων του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων περιγράφονται στις ειδικότερες διατάξεις που τη διέπουν όπως 

ισχύουν. 
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 Άρθρο 203 

Προϊστάµενοι Οργανικών Μονάδων ΓΓΕΤ 

Οι Προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και 

Τεχνολογίας ορίζονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις σχετικά µε την 

επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων στις οργανικές µονάδες των δηµόσιων 

υπηρεσιών. Ειδικότερα: 

1. Των ∆ιευθύνσεων της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας   µπορούν  

να προΐστανται µόνιµοι υπάλληλοι όλων των κλάδων ΠΕ και ΤΕ, υπάλληλοι µε σχέση 

– σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των εκπαιδευτικών 

βαθµίδων ΠΕ και ΤΕ όλων των ειδικοτήτων, καθώς και το Ειδικό Επιστηµονικό 

Προσωπικό µε σχέση – σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που 

προβλέπονται στον παρόντα  Οργανισµό. 

2.Των Τµηµάτων της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας µπορούν να 

προΐστανται υπάλληλοι: 

α) Όλων των Τµηµάτων των ∆ιευθύνσεων  Ε&Τ Πολιτικής και Προγραµµατισµού-- 

εκτός του Τµήµατος Αποτίµησης και Στατιστικής Επεξεργασίας Πολιτικής Έρευνας, 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας--,  Υποστήριξης Ερευνητικών 

Προγραµµάτων και Καινοτοµίας,  Εποπτείας και Τεχνικής Υποστήριξης  Ερευνητικών 

και Τεχνολογικών Φορέων-- εκτός του Τµήµατος Υποστήριξης Κτιριακών Υποδοµών 

και του Τµήµατος Τεχνικών Μελετών--, ∆ιεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, ∆ιοικητικής και 

Οικονοµικής Υποστήριξης-- εκτός του Τµήµατος Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνηση και 

Οργάνωσης και του Τµήµατος Κεντρικής Γραµµατείας και ∆ιοικητικής  Μέριµνας--, 

προΐστανται µόνιµοι υπάλληλοι  όλων των κλάδων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, 

υπάλληλοι µε σχέση-σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των 

εκπαιδευτικών βαθµίδων ΠΕ και ΤΕ όλων των ειδικοτήτων, καθώς και το Ειδικό 

Επιστηµονικό Προσωπικό µε σχέση – σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου που προβλέπονται στον παρόντα  Οργανισµό. 

β)Του Τµήµατος Αποτίµησης και Στατιστικής Επεξεργασίας Πολιτικής Έρευνας, 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας προΐστανται µόνιµοι υπάλληλοι όλων των  

Κλάδων ΠΕ  και ΤΕ, υπάλληλοι µε σχέση-σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου των εκπαιδευτικών βαθµίδων ΠΕ και ΤΕ όλων των ειδικοτήτων µε 

πτυχίο ή εξειδίκευση συναφές µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 
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 γ) Του Τµήµατος Υποστήριξης Κτιριακών Υποδοµών  και του Τµήµατος Τεχνικών 

Μελετών της ∆ιεύθυνσης  Εποπτείας  και Τεχνικής Υποστήριξης Ερευνητικών και 

Τεχνολογικών Φορέων, προΐσταται µόνιµος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή 

ΠΕ Ειδικού Προσωπικού, µε ειδικότητα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Πολιτικού 

Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή  Αγρονόµου 

Τοπογράφου Μηχανικού, υπάλληλοι µε σχέση – σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου εκπαιδευτικής βαθµίδας ΠΕ µε ειδικότητα ΠΕ Πολιτικών 

Μηχανικών, Μηχανικών, ΠΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων-

Μηχανικών και υπάλληλος εκπαιδευτικής βαθµίδας ΤΕ µε ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγου-

Μηχανικού Έργων Υποδοµής. 

δ) Του Τµήµατος Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οργάνωσης της ∆ιεύθυνσης 

∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ 

Πληροφορικής, ΠΕ Ειδικού Προσωπικού, µε  αντίστοιχη εξειδίκευση ή  ΤΕ 

Πληροφορικής.  

ε) Του Τµήµατος Κεντρικής Γραµµατείας και ∆ιοικητικής Μέριµνας προΐσταται 

µόνιµος υπάλληλος όλων των κλάδων της Κατηγορίας ∆Ε και υπάλληλος µε σχέση-

σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθµίδας ∆Ε 

όλων των ειδικοτήτων.                   

   Άρθρο 204 

1. Στην Γενική Γραµµατεία Έρευνας  και Τεχνολογίας  λειτουργεί Υπηρεσιακό 

Συµβούλιο, το οποίο συγκροτείται και λειτουργεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

2. Στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας λειτουργεί Γραµµατεία Ειδικού 

Λογαριασµού, η οποία στελεχώνεται και ασκεί αρµοδιότητες σύµφωνα µε την κοινή 

υπουργική απόφαση 5439/1985 (ΦΕΚ/258 Β’) όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις 

Κ.Υ.Α. 5056/87 (ΦΕΚ/319 Β’), 7401/88 (ΦΕΚ/308 Β’), 570/94 (ΦΕΚ/36 Β’), 

14231(ΦΟΡ)2738/94 (ΦΕΚ/920 Β’) και 12739/2000 (ΦΕΚ/1302 Β’)» 

3. Στο Π∆ 47/1988 (ΦΕΚ17/Α/1988), όπου αναφέρεται το Υπουργείο                                       

Βιοµηχανίας , Ενέργειας και Τεχνολογίας νοείται το Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευµάτων και όπου αναφέρεται Τεχνική Υπηρεσία νοείται η 

∆ιεύθυνση Εποπτείας και Τεχνικής Υποστήριξης των Ερευνητικών και Τεχνολογικών 

Φορέων.  

4. Ως ∆ιευθύνουσες Υπηρεσίες ορίζονται το Τµήµα Υποστήριξης Κτιριακών 

Υποδοµών  και το Τµήµα Μελετών της ∆ιεύθυνσης Εποπτείας και Τεχνικής 
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Υποστήριξης Τεχνολογικών Φορέων για την εκτέλεση τεχνικών έργων ή για την 

ανάθεση τεχνικών µελετών   αντίστοιχα. Ως  Προϊσταµένη Αρχή  ορίζεται τριµελής 

επιτροπή του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή  ΠΕ Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού, µε 

τις ίδιες ειδικότητες που προβλέπονται για τον Προϊστάµενο του αντίστοιχου 

Τµήµατος και η οποία συγκροτείται για θητεία δύο ετών από τον Γενικό Γραµµατέα 

της ΓΓΕΤ. 

 Άρθρο 205 

Θέµατα προσωπικού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
 

1. Οι Σύµβουλοι, οι µόνιµοι Πάρεδροι και οι Πάρεδροι επί θητεία σε 

προσωποπαγείς θέσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που προβλέπεται ότι 

µεταφέρονται, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011 (Α΄ 

118), όπως ίσχυε κατά το χρόνο δηµοσίευσής του, σε θέσεις εργασίας µε σχέση 

δηµοσίου δικαίου,: 

 α) κατατάσσονται στο βαθµό Α΄ και ο χρόνος υπηρεσία τους στο 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θεωρείται, για λόγους υπηρεσιακής εξέλιξης, χρόνος 

άσκησης καθηκόντων σε θέση διευθυντή πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης καθώς και χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας, 

β) τοποθετούνται, ύστερα από αίτησή τους, σε προσωποπαγείς θέσεις 

σχολικών συµβούλων, οι οποίες συνιστώνται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονοµικών, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και 

Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, και ασκούν τα καθήκοντά τους σε 

σχολεία της επιλογής τους µε απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή 

εκπαίδευσης.  

2. Οι Σύµβουλοι, οι µόνιµοι Πάρεδροι και οι Πάρεδροι επί θητεία σε 

προσωποπαγή θέση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που προβλέπεται ότι 

µεταφέρονται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σύµφωνα µε τις παραγράφους 

1 έως και 5 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011), όπως ίσχυε κατά το χρόνο 

δηµοσίευσής του, µπορούν, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) εργασίµων 

ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος, να υποβάλουν νέα αίτηση στη ∆ιεύθυνση 

∆ιοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης 

και Θρησκευµάτων για τη µεταφορά τους σε προσωποπαγείς θέσεις σχολικών 

συµβούλων που συνιστώνται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Παιδείας, ∆ια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευµάτων. Για το προσωπικό της παραγράφου αυτής για τα 
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θέµατα της κατάταξης σε βαθµό, της αναγνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας στο 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο καθώς και της τοποθέτησης και άσκησης καθηκόντων 

σχολικού συµβούλου εφαρµόζεται η προηγούµενη παράγραφος.  

3. Για τα θέµατα της κατάταξης σε βαθµό, της αναγνώρισης του χρόνου 

προϋπηρεσίας στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο καθώς και της τοποθέτησης και άσκησης 

καθηκόντων σχολικού συµβούλου η ισχύς των παραγράφων 1 και 2 ανατρέχει στις 

24 Φεβρουαρίου 2012.  

 
Άρθρο 206 

Θέµατα προσωπικού ΟΕΕΚ 

Οι δόκιµοι, οι µόνιµοι καθώς και οι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου του καταργηθέντος Ν.Π.∆.∆. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» έχουν µεταφερθεί σύµφωνα 

µε την παράγραφο 6 του άρθρου 24 του ν. 3879/2010  (Α΄ 163) από τις 21-12-2010 

σε προσωρινές θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ∆ΒΜΘ.  

Άρθρο 207 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, 

που εκδίδεται µέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και 

δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται ο εσωτερικός 

κανονισµός λειτουργίας του παιδικού σταθµού, µε τον οποίον καθορίζονται η 

διαδικασία, οι προθεσµίες και τα δικαιολογητικά εγγραφής των νηπίων στον παιδικό 

σταθµό, ο αριθµός των εκπαιδευτικών που αποσπώνται για τη στελέχωσή του σε 

αναλογία προς τον αριθµό των νηπίων, η δυναµικότητα του σταθµού ως προς το 

ελάχιστο και το µέγιστο όριο του συνολικού αριθµού των εξυπηρετούµενων παιδιών 

για την εύρυθµη και βιώσιµη λειτουργία του, ο ελάχιστος και µέγιστος αριθµός 

νηπίων ανά τάξη και ο τρόπος κατανοµής των νηπίων σε τάξεις, εφόσον 

λειτουργούν, οι εξειδικευµένες κοινωνικές παροχές προς τα νήπια, τα ειδικότερα 

καθήκοντα του προϊσταµένου και του λοιπού προσωπικού, το ωράριο και κάθε άλλο 

θέµα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του παιδικού σταθµού. Με τον 

εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας καθορίζονται επίσης οι υποχρεώσεις των 

ασκούντων τη γονική µέριµνα των νηπίων, στις οποίες µπορεί να περιλαµβάνεται η 

οικονοµική συµµετοχή στις δαπάνες υλοποίησης προαιρετικών εκπαιδευτικών και 

ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων εκτός του ωρολογίου προγράµµατος. Η µεταφορά 
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των νηπίων προς και από τον παιδικό σταθµό γίνεται µε ευθύνη των ασκούντων τη 

γονική τους µέριµνα.   

Άρθρο 208 

Λοιπές διατάξεις  

1. Όλο το µόνιµο προσωπικό µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που κατέχει οργανικές, προσωρινές ή 

προσωποπαγείς θέσεις συνεχίζει να τις κατέχει µε τη θέση σε ισχύ του παρόντος. 

2. Στη Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης, Επαγγελµατικών Προσόντων 

και Νεολαίας µεταφέρεται αυτοδικαίως όλο το προσωπικό των Γενικών Γραµµατειών 

∆ια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, που κατέχει οργανικές και προσωρινές – 

προσωποπαγείς θέσεις, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας καθώς επίσης και οι 

δικηγόροι µε έµµισθη εντολή των ως άνω Γενικών Γραµµατειών.  

3. Όλο το µόνιµο προσωπικό µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού 

δικαίου της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, που κατέχει οργανικές, 

προσωποπαγείς ή προσωρινές θέσεις συνεχίζει να τις κατέχει µε τη θέση σε ισχύ του 

παρόντος. 

Άρθρο 209 

Καταργούµενες και διατηρούµενες διατάξεις 

 

1. Με τη θέση σε ισχύ του παρόντος οργανισµού καταργούνται οι παρακάτω 

διατάξεις:  

α) Οι διατάξεις του Π∆ 147/1976 (ΦΕΚ Α’ 56) “Περί του Οργανισµού της 

Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων” που 

αφορούν τη διάρθρωση των υπηρεσιακών µονάδων. 

β) Τα άρθρα 5 και 6 του Ν.967/1979 (ΦΕΚ Α’ 213) “Περί τροποποιήσεως και 

συµπληρώσεως του Ν. 186/75 περί του Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και 

Επιµόρφωσης και διατάξεων του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και ρυθµίσεως ζητηµάτων της 

εκπαίδευσης” 

γ) Το άρθρο 38 του Ν.1143/1981 (ΦΕΚ Α’ 80) “Περί Ειδικής Αγωγής, Ειδικής 

Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως, Απασχολήσεως και Κοινωνικής Μερίµνης των 
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αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού ατόµων και άλλων τινών εκπαιδευτικών 

διατάξεων”  

δ) Οι περιπτώσεις στ και ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του 

Ν.1566/1985 (ΦΕΚ Α’ 167) “∆οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”  

ε) Το Π∆ 417/1987 (ΦΕΚ Α’ 186) “Σύσταση Γενικής Γραµµατείας 

Θρησκευµάτων στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων” όπως ισχύει 

στ) Το Π∆ 132/1989 (ΦΕΚ Α’ 64) “∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες των 

υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Λαϊκής Επιµόρφωσης του Υπουργείου 

Πολιτισµού” όπως ισχύει 

ζ) Το Π∆ 274/1989 (ΦΕΚ Α’ 130), “Οργάνωση Υπηρεσιών Γενικής 

Γραµµατείας Νέας Γενιάς” όπως ισχύει. 

η) Το Π∆.248/1989 (ΦΕΚ./116Α΄), «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας 

Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας» 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καταργείται. 

θ) Το Π∆ 339/1990 (ΦΕΚ Α’ 135) “Σύσταση Γενικών ∆ιευθύνσεων και µονάδων 

στρατηγικού σχεδιασµού και ανάλυσης πολιτικής στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & 

Θρησκευµάτων” 

ι) Το Π∆ 197/1991 (ΦΕΚ Α’ 77) “Σύσταση ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης, 

Επιθεώρησης, Οργάνωσης & Απλούστευσης ∆ιαδικασιών και Κλάδου Επιθεωρητών 

στην Κεντρική Υπηρεσία  του ΥΠΕΠΘ” 

ια) Το Π.∆.386/1991 (ΦΕΚ Α’ 139) “Μεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Νέας 

Γενιάς και της Γενικής Γραµµατείας Λαϊκής Επιµόρφωσης από το Υπουργείο 

Πολιτισµού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.” 

ιβ) Π∆ 332/1993 (ΦΕΚ Α’ 142) “Οργάνωση, διάρθρωση και αρµοδιότητες της 

Υπηρεσίας Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας της Κεντρικής Υπηρεσίας του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων” 

ιγ) Το άρθρο 19 του Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α’ 159) “Εκσυγχρονισµός της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης” 

ιδ) Το Π∆ 48/2000 (ΦΕΚ Α’ 43) “Σύσταση ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και 

∆ιεξαγωγής Εξετάσεων της ΚΥ του ΥΠΕΠΘ” 

ιε) Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 Ν.2740/1999 (ΦΕΚ Α’ 186) “Κρατικό 

Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας και άλλες διατάξεις” όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

ιστ) Η παράγραφος 16 του άρθρου 6 του Ν.2909/2001 (ΦΕΚ Α’ 90) 

“Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις”  
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ιζ) Η περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 

Α’ 188) όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει από την παράγραφό 3 του άρθρου 8 του 

Ν.2986/2002 (ΦΕΚ Α’ 24) από το σηµείο «Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας...» έως το σηµείο «...και καθορισµού των αρµοδιοτήτων της». 

ιη) Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ Α’ 152) “Ρύθµιση 

Θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”  

ιθ) Π∆ 259/2005 (ΦΕΚ Α’ 317) “Σύσταση ∆ιεύθυνσης Ποιότητας & 

Αποδοτικότητας και Τµήµατος ∆ιευκόλυνσης Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑΜΕΑ) στην 

Κεντρική Υπηρεσία (ΚΥ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων 

(ΥΠΕΠΘ)” 

κ) Το άρθρο 38 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ Α’ 124) “Η ελληνική παιδεία στο 

εξωτερικό, η διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις”  

κα) Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 και το άρθρο 12 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 

Α’ 177) “Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων και άλλες διατάξεις” όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

κβ) Το άρθρο 15 και η παράγραφος 3 του άρθρου 34 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 

Α’ 199) “Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες”  

κγ) Το άρθρο 29 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ Α’ 233) “Ελληνόγλωσση εκπαίδευση 

στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις”  

κδ) Οι παράγραφοι 19 και 24 του άρθρου 13 του Ν. 3419/2003 (ΦΕΚ Α’ 141) 

“Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, ∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις”  

κε) Η παράγραφος 11 του άρθρου 8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ Α’ 267) “Ρύθµιση 

εκπαιδευτικών θεµάτων και άλλες διατάξεις”  

κστ) Η παράγραφος 11 του άρθρου 16 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ Α’ 128) 

“Επιλογή στελεχών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ρύθµιση 

θεµάτων διοίκησης, και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”  

κζ) Το Π∆ 368/1987 (ΦΕΚ Α’ 163) “Οργάνωση, αρµοδιότητες και λειτουργία 

της Τεχνικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας του 

Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας” 

κη) Το άρθρο 12 του Π∆ 165/2000 (ΦΕΚ Α’ 149) “Προσαρµογή της ελληνικής 

νοµοθεσίας µε ένα γενικό σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών 

ετών σύµφωνα µε την Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων”  
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κθ) Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του 

Ν.2233/1994 (ΦΕΚ Α’ 141) “Ρύθµιση θεµάτων εξετάσεων µετεγγραφών φοιτητών 

εξωτερικού και άλλες διατάξεις”  

2. Επιπλέον, µε τη θέση σε ισχύ του νέου Οργανισµού, καταργούνται οι 

παρακάτω Κοινές Υπουργικές και Υπουργικές Αποφάσεις: 

α) ΚΥΑ Η/10790/1984 (ΦΕΚ Β’ 904) “Σύσταση Γραφείου Επικοινωνίας και 

Πληροφόρησης (ΓΕΠΟ) στην ΚΥ του ΥΠΕΠΘ” 

β) ΚΥΑ Η/8179/1985 (ΦΕΚ Β’ 623) “∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες των 

συγχωνευόµενων ∆ιευθύνσεων της ΚΥ του ΥΠΕΠΘ” 

γ) ΥΑ Η/10068/1985 (ΦΕΚ Β’ 822) “Συµπλήρωση της Η/8179/1985 απόφασης 

του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων” 

δ) ΥΑ Φ473/595/ΣΤ3/61/55/1985 (ΦΕΚ Β’ 39) “Αναδιάρθρωση της 

∆ιεύθυνσης Εφαρµογής Εκπαιδευτικών Σχεδίων του ΥΠΕΠΘ” 

ε) ΚΥΑ Η/4329/1987 (ΦΕΚ Β’ 350) “Μεταφορά αρµοδιοτήτων µεταξύ 

διευθύνσεων της ΚΥ του ΥΠΕΠΘ” 

στ) ΚΥΑ Φ.908/Η/7713/1981 (ΦΕΚ Β’ 168) “Περί συστάσεως οργανώσεως και 

λειτουργίας στο Υπουργείο Παιδείας ∆ιευθύνσεως Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων” 

ζ) ΚΥΑ Η/4623/1987 (ΦΕΚ Β’ 400) “Τροποποίηση της απόφασης 

Η/8179/1985 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων” 

η) ΚΥΑ Η/7249/1988 (ΦΕΚ Β’ 821) “Αναδιάρθρωση υπηρεσιών ΚΥ ΥΠΕΠΘ, 

σύσταση διοικητικού τοµέα και τριτοβάθµιας τεχνολογικής εκπαίδευσης και 

αντίστοιχης θέσης ειδικού γραµµατέα” 

θ) ΚΥΑ Η/440/1990 (ΦΕΚ B’ 43) “Σύσταση Τµήµατος Κοινοβουλευτικού 

Ελέγχου στην ΚΥ του ΥΠΕΠΘ” 

ι) ΚΥΑ Η/9066/1989 (ΦΕΚ Β’ 928) “Μετονοµασία και ανασυγκρότηση ενιαίων 

διοικητικών τοµέων στην Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ” 

ια) ΚΥΑ ΣΤ5/11/1996 (ΦΕΚ B’ 171) “Σύσταση Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα 

Θεµάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, 

∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης στο ΥΠΕΠΘ” 

ιβ) ΚΥΑ ΣΤ5/14/1996 (ΦΕΚ Β’ 204) “Σύσταση Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα 

Σπουδών, Επιµόρφωσης και Καινοτοµιών” 

ιγ) ΥΑ ΣΤ5/36/1999 (ΦΕΚ Β’ 2167) “Αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης 

Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ” 

ιδ) ΚΥΑ 5971/ΣΤ5/2003 (ΦΕΚ Β’ 94) “∆ιάρθρωση, στελέχωση και 

αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Συµβουλευτικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και 

Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων. Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των 

∆ιευθύνσεων Σπουδών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.” 
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ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β’ 127) “Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 

31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων” 

ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β’ 14) “Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου 

∆ικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης και καθορισµός των ειδικότερων αρµοδιοτήτων 

αυτού” 

ιζ) ΚΥΑ Φ.908/13438/Η/2008 (ΦΕΚ Β’ 148) “Συγκρότηση, κατάργηση και 

µετονοµασία ενιαίων διοικητικών τοµέων στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & 

Θρησκευµάτων και αντίστοιχων θέσεων Ειδικών Γραµµατέων” 

ιη) ΚΥΑ Φ.908/105666/Η/2008 (ΦΕΚ Β’ 1665) “Συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. 

Φ.908/13438/Η/2008 (ΦΕΚ Α’ 148) ΚΥΑ”  

3. Κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί µε βάση είτε τις καταργούµενες 

διατάξεις της παραγράφου 1 είτε τις διατάξεις που αντικαθίστανται ή τροποποιούνται 

µε τον παρόντα νόµο, εφόσον δεν καταργούνται ρητά, εξακολουθούν να ισχύουν 

µέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται από τις διατάξεις 

του παρόντος νόµου και ρυθµίζουν τα ίδια θέµατα.  

 


