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ΘΕΜΑ:  Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.). 
 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει. 

β) του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

γ) του πδ.18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

δ) του άρθρου 90 του πδ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ε) του πδ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (ΦΕΚ 119/τ.Α’/08.07.2019). 

στ) του πδ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/τ.Α’/09.07.2019). 

ζ) του αρ. 8 της αριθμ 2/17805/0022/13-3-2013 (ΦΕΚ 662 Β’) (ΑΔΑ: ΒΕΑΗΗ-ΒΑΜ) Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Καθορισμός αποδοχών των δημοσιογράφων που 

απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο 

εφαρμογής της παρ. 1 του αρ. 4 και της παρ. 1 α του αρ. 31 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 A’ ), 

όπως ισχύει». 

2. Την εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με αριθμ. 2/31029/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) «Παροχή οδηγιών 

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

3. Τις αριθμ.πρωτ. 14326/Β3/31-01-2020(ΑΔΑ:6T2E46ΜΤΛΗ-ΝΔΔ), 14316/Β3/31-01-2020 (ΑΔΑ: 

ΨΨΕ646ΜΤΛΗ-3ΙΥ), 14320/Β3/31-01-2020(ΑΔΑ:ΩΨΙ246ΜΤΛΗ-ΡΚX), 14479/Β3/03-02-2020 

(ΑΔΑ:ΩΖΖ846ΜΤΛΗ-ΞΕΚ), 14324/Β3/31-01-2020 (ΑΔΑ:ΩΩΝΜ46ΜΤΛΗ-ΖΛ1), 14456/Β3/03-02-
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2020 (ΑΔΑ:6ΓΔΘ46ΜΤΛΗ-ΒΚΒ) αποφάσεις δέσμευσης πιστώσεων της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης 

Αποδοχών και Λοιπών Επιδομάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

4. Τη με αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/048/15301/Β1/03-02-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 

(ΦΕΚ 143 Α΄) του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

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

και επειγουσών αναγκών των Γενικών Γραμματειών και των Λοιπών και Αυτοτελών Μονάδων 

Μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που υπάγονται στην Υπουργό του 

Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων  που δημιουργούνται ενδεικτικά από:  

-την ανάγκη το προσωπικό, που έχει διατεθεί στα Ιδιαίτερα Γραφεία της Υπουργού, των 

Υφυπουργών και των Γενικών Γραμματέων, να προσφέρει τις υπηρεσίες του και πέραν των 

ωρών υποχρεωτικής εργασίας για την κάλυψη των αναγκών των προαναφερθέντων γραφείων, 

- την ανάγκη άμεσης εφαρμογής του νέου συστήματος διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικού 

προσωπικού ΠΕ & ΔΕ και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού 

Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), 

-την ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης των διαδικασιών κινητικότητας και κυρίως των 

διαδικασιών μετάθεσης μόνιμων εκπαιδευτικών, μετατάξεων και αποσπάσεων των εκπαιδευτικών 

ΠΕ & ΔΕ και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού 

Προσωπικού (ΕΒΠ),  

- την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης,  

-την ανάγκη υποστήριξης σχεδιασμού και υλοποίησης υφιστάμενων και νέων κανονιστικών 

πλαισίων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και την προετοιμασία του νέου 

θεσμικού πλαισίου, ως προς τη λειτουργία των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων 

Θράκης,  

-την έκδοση μεγάλου αριθμού κανονιστικών πράξεων για ζητήματα δομής και λειτουργίας των 

ΑΕΙ, 

-τον έλεγχο νομιμότητας επί εκλογών μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ με καταληκτικές ημερομηνίες, 

-την διεκπεραίωση μετατάξεων εκπαιδευτικών στην Ανώτατη Εκπαίδευση, σε θέσεις ΕΔΙΠ 

ΕΤΕΠ,  

-την έγκαιρη ανάρτηση καταστάσεων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής,  

-την έγκαιρη καταβολή των ειδικών επιμισθίων των αποσπασμένων συντονιστών γραφείων, 

υπαλλήλων και εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, 

-την καταβολή αποδοχών ιδιωτικών εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε άδεια ανατροφής και 

υπηρεσιακής εκπαίδευσης, 

-τη συμμετοχή του Υ.ΠΑΙ.Θ ως φορέας υποδοχής στον Α΄ Κύκλο Κινητικότητας το έτος 2019, 

-την ανάγκη ολοκλήρωσης των ενεργειών υλοποίησης του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α’) «Εθνικό 

Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, 

συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια– αξιοκρατία και 

αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης) και άλλες διατάξεις»,  

-την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την αξιολόγηση των αξιολογικών περιόδων 2016 έως  

2018, 

ΑΔΑ: ΨΞΙ446ΜΤΛΗ-Φ89



 3 

-την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του Γραφείου Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του 

Υ.ΠΑΙ.Θ., 

-την αναδιάρθρωση των δομών της Δια Βίου, την εφαρμογή νέων πληροφοριακών συστημάτων, 

τη διεξαγωγή εξετάσεων ελληνομάθειας, την υποστήριξη των ΙΕΚ, ΣΔΕ και των ΚΔΒΜ, 

-την ανάπτυξη του θεσμού της μαθητείας και την ένταξη νέων δήμων. 

 

Αποφασίζουμε 

την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έως 120 ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο πέραν των 

ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες και 

έκτακτες ανάγκες των Γενικών Γραμματειών Υ.ΠΑΙ.Θ. και των Λοιπών και Αυτοτελών Μονάδων  

του που υπάγονται στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για το Α΄ εξάμηνο του έτους 

2020 και ειδικότερα από τη δημοσίευση της παρούσης έως και 30-6-2020 ως ακολούθως: 

α) για 61 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου καθώς και αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς 

που υπηρετούν στα Ιδιαίτερα Γραφεία της Υπουργού, των Υφυπουργών, των Γενικών 

Γραμματέων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και 2 δημοσιογράφων που υπηρετούν με σχέση εργασίας ορισμένου 

χρόνου στο Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.  

β) για 23 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου καθώς και αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς που 

υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων. 

γ) για 352 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου καθώς και αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς που 

υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής 

Αγωγής. 

δ) για 114 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου καθώς και αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς που 

υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου 

Μάθησης. 

ε) για 74 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου καθώς και αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς 

που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

στ) για 467 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους και 

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

υπάγονται στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

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

να υπερβεί το ποσό των € 330.000,00 και συγκεκριμένα: 

α) τις 30.000,00 € (τριάντα χιλιάδες ευρώ) σε βάρος της πίστωσης του 

προϋπολογισμού εξόδων του ΑΛΕ 2120201001 του Ειδικού Φορέα 1019-101, οικ.έτους 2020 

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

και του Γραφείου Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
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β) τις 10.000,00 € (δέκα χιλιάδες ευρώ) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 

εξόδων του ΑΛΕ 2120201001 του Ειδικού Φορέα 1019-202, οικ.έτους 2020 της Γενικής 

Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ.  

γ) τις 100.000,00 € (εκατό χιλιάδες ευρώ) σε βάρος της πίστωσης του 

προϋπολογισμού εξόδων του ΑΛΕ 2120201001 του Ειδικού Φορέα 1019-206, οικ.έτους 2020 

της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής 

του Υ.ΠΑΙ.Θ.  

δ) τις 35.000,00 € ( τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ) σε βάρος της πίστωσης του 

προϋπολογισμού εξόδων του ΑΛΕ 2120201001 του Ειδικού Φορέα 1019-207, οικ.έτους 2020 

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

Υ.ΠΑΙ.Θ.  

ε) τις 25.000,00 € ( είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ) σε βάρος της πίστωσης του 

προϋπολογισμού εξόδων του ΑΛΕ 2120201001 του Ειδικού Φορέα 1019-208, οικ.έτους 2020 

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

στ) τις 130.000,00 € ( εκατόν τριάντα χιλιάδες ευρώ) σε βάρος της πίστωσης του 

προϋπολογισμού εξόδων του ΑΛΕ 2120201001 του Ειδικού Φορέα 1019-501, οικ.έτους 2020 

των Λοιπών Μονάδων /Αυτοτελών Μονάδων του Υ.ΠΑΙ.Θ., που υπάγονται στην Υπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 

 

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

           Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
                                                                                                      
 
              ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 

ΑΔΑ: ΨΞΙ446ΜΤΛΗ-Φ89


		2020-02-13T12:54:02+0200
	Athens




