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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/10010 (1)
    Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή 

Αναπληρωτή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό 
Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Οργανι−
κών Μονάδων των υπηρεσιών του πρώην Υπουργεί−
ου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) κατά λόγο αρμοδιότητας της 
υπ’ αριθμ. Υ95/20.02.2015 απόφασης Πρωθυπουργού 
(ΦΕΚ 299/Β)

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98), 

β) του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 
(Α΄ 45), 

γ) του άρθρου 20 του Ν. 1400/1983 (Α΄ 156) «Τροποποί−
ηση και συμπλήρωση υπαλληλικών διατάξεων», 

δ) του άρθρου 22 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29) «Ρυθ−
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε−
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις»,

ε) του Π.Δ. 99/2014 (ΦΕΚ Α΄ 166) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,

στ) του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20) «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

ζ) του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. Υ95/20.02.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού (ΦΕΚ 299/Β΄/27.02.2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Γεώργιο Κατρούγκαλο».

3. Την αριθ. ΔΙΔΚ/ΥΟΔΔ/οικ.8544/24.3.2015 (ΦΕΚ 172/
ΥΟΔΔ/26.3.2015) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
«Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

4. Την αρ. 46274/2014 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2573/
Β΄/26.9.2014) με θέμα «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των 
δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».

5. Την αρ. 2/6847/0026/2013 εγκύκλιο (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΗ−ΩΓΟ) 
με θέμα «Ομογενοποίηση υπογραφής αποφάσεων ανά−
ληψης υποχρεώσεων».

6. Την ανάγκη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουρ−
γίας των υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
(ΥΔΜΗΔ)

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Μεταβιβάζουμε στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα 
το δικαίωμα να υπογράφει «με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού» για:

1. Τις εγκυκλίους για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα 
κατά λόγο αρμοδιότητας.

2. Την έκθεση των απόψεων της διοίκησης, κατά λόγο 
αρμοδιότητας, ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

3. Τις αποφάσεις κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 17 
του ΠΔ 57/2007, όπως κάθε φορά ισχύει.

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/)
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των υπουργικών αποφάσεων ή κοινών υπουργικών απο−
φάσεων σε θέματα Υπηρεσιακής Κατάστασης Ανθρώ−
πινου Δυναμικού.

2. Τα προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και διαβιβα−
στικά έγγραφα, καθώς και εκείνα με τα οποία ζητούνται 
ή παρέχονται πληροφορίες ή στοιχεία: α) για την εκπό−
νηση και αξιολόγηση δράσεων σε θέματα Υπηρεσιακής 
Κατάστασης Ανθρώπινου Δυναμικού, β) για την εφαρμο−
γή των ευρωπαϊκών κατευθυντηρίων οδηγιών σε θέμα−
τα αξιολόγησης και εξέλιξης ανθρωπίνου δυναμικού, γ) 
για την κατάρτιση και επικαιροποίηση του στρατηγικού 
και επιχειρησιακού σχεδίου αξιολόγησης και εξέλιξης 
στο Δημόσιο, δ) για την κατάρτιση και εφαρμογή της 
νομοθεσίας σε θέματα Υπηρεσιακής Κατάστασης Αν−
θρώπινου Δυναμικού.

3. Τα προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και διαβιβα−
στικά έγγραφα, καθώς και εκείνα με τα οποία ζητούνται 
ή παρέχονται πληροφορίες ή στοιχεία για την προτυπο−
ποίηση και επικαιροποίηση προδιαγραφών, διαδικασιών 
και εγγράφων αρμοδιότητας του Τμήματος.

Η. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Πειθαρχικής Ευ−
θύνης και Δεοντολογίας, της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκη−
σης Ανθρώπινου Δυναμικού για:

1. Τα προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και διαβιβα−
στικά έγγραφα, καθώς και εκείνα με τα οποία ζητούνται 
ή παρέχονται πληροφορίες ή στοιχεία για την έκδοση 
των υπουργικών αποφάσεων ή κοινών υπουργικών απο−
φάσεων σε θέματα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντο−
λογίας του Ανθρώπινου Δυναμικού.

2. Τα προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και διαβιβα−
στικά έγγραφα, καθώς και εκείνα με τα οποία ζητούνται 
ή παρέχονται πληροφορίες ή στοιχεία: α) για την εκπό−
νηση και αξιολόγηση δράσεων καθώς και την εφαρμογή 
των ευρωπαϊκών κατευθυντηρίων οδηγιών σε θέματα 
αρμοδιότητας του Τμήματος, β) για την κατάρτιση και 
εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα Πειθαρχικής Ευ−
θύνης και Δεοντολογίας του Ανθρώπινου Δυναμικού.

3. Τα προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και διαβιβα−
στικά έγγραφα, καθώς και εκείνα με τα οποία ζητούνται 
ή παρέχονται πληροφορίες ή στοιχεία για την προτυπο−
ποίηση και επικαιροποίηση προδιαγραφών, διαδικασιών 
και εγγράφων αρμοδιότητας του Τμήματος.

Θ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Κινητικότητας 
Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γε−
νικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού για:

1. Τα προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και διαβιβαστι−
κά έγγραφα, καθώς και εκείνα με τα οποία ζητούνται ή 
παρέχονται πληροφορίες ή στοιχεία για την έκδοση των 
υπουργικών αποφάσεων ή κοινών υπουργικών αποφά−
σεων σε θέματα κινητικότητας Ανθρώπινου Δυναμικού.

2. Τα προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και διαβιβα−
στικά έγγραφα, καθώς και εκείνα με τα οποία ζητούνται 
ή παρέχονται πληροφορίες ή στοιχεία αναφορικά με: 
α) την εκπόνηση και αξιολόγηση δράσεων αρμοδιότητας 
του Τμήματος, β) την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κατευ−
θυντηρίων οδηγιών σε θέματα κινητικότητας ανθρωπί−
νου δυναμικού, γ) την κατάρτιση και επικαιροποίηση του 
στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου κινητικότητας 
και «εσωτερικής αγοράς» στο Δημόσιο, δ) την κατάρτιση 
και εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα κινητικότητας 
Ανθρώπινου Δυναμικού.

3. Τα προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και διαβιβα−
στικά έγγραφα, καθώς και εκείνα με τα οποία ζητούνται 
ή παρέχονται πληροφορίες ή στοιχεία για την προτυπο−
ποίηση και επικαιροποίηση προδιαγραφών, διαδικασιών 
και εγγράφων αρμοδιότητας του Τμήματος.

Άρθρο 8

Μεταβιβάζουμε στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς 
Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, υπαγόμενο στον 
Υπουργό, το δικαίωμα να υπογράφει «με εντολή Αναπλη−
ρωτή Υπουργού», κατά λόγο αρμοδιότητας, για:

1. Τη σύνταξη της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων του 
άρθρου 7 του Ν. 4048/2012 (Α΄ 34), όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Την προώθηση στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικο−
ποίησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης του 
Ν. 3133/2003 (Α΄ 85), όπως κάθε φορά ισχύει, κωδικοποι−
ημένων ρυθμίσεων ή ρυθμίσεων των νομικών πεδίων, 
στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης.

Άρθρο 9

Μεταβιβάζουμε στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς 
Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, υπαγόμενο στον 
Υπουργό, το δικαίωμα να υπογράφει «με εντολή Αναπλη−
ρωτή Υπουργού», κατά λόγο αρμοδιότητας, για:

1. Τα διαβιβαστικά έγγραφα για την προώθηση, εντός 
των προβλεπόμενων προθεσμιών, απαντήσεων προς 
τη Βουλή επί ερωτημάτων κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Άρθρο 10

1. Η κατά τα προηγούμενα άρθρα μεταβίβαση δικαιώ−
ματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού», 
ασκείται παράλληλα από τον Αναπληρωτή Υπουργό.

2. Η κατά τα προηγούμενα άρθρα μεταβίβαση δικαιώ−
ματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού», 
στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύν−
σεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, ισχύει, σε 
περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος τους, και 
για τους νόμιμους αναπληρωτές αυτών.

Άρθρο 11

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
απόφασης καταργείται κάθε προγενέστερη ρύθμιση 
που αφορά σε θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Απριλίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

F
    Αριθμ. 54359/Α5 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. της 14420/ΚΒ/12−02−2008 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 218 Β΄).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 1 του Ν. 2740/1999 

(ΦΕΚ 186 Α΄) «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και 
άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13, 

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/)
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παρ. 19 (στ) του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 τ.Α΄) «Εθνική Βι−
βλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες 
διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 14420/ΚΒ/2008, (ΦΕΚ 218 Β΄) υπουργική 
απόφαση «Εξετάσεις − Όργανα εξετάσεων για την από−
κτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αρ. 49699/ΚΒ/2010 (ΦΕΚ 678/Β΄/2010) υπουργική 
απόφαση.

4. Την υπ’ αρ: 2/30147/0022/10−05−2012 (ΦΕΚ 1696 Β΄) 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός αποζημιώσεων των 
απασχολούμενων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστο−
ποιητικού Γλωσσομάθειας».

5. Το Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α΄) με θέμα «Κατάργηση Γρα−
φείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

6. Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ A΄ 226/27−10−2011) με θέμα «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015.

7. Το Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ Α΄ 2−10−2008) με θέμα «Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες».

8. Το υπ’ αριθμ. 114/2014 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Α΄) με θέμα: 
«Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

9. Το Π.Δ 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20/27.1.2015), Σύσταση και 
μετονομασία Υπουργείων, Μεταφορά της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

10. Το Π.Δ 25/2015 (ΦΕΚ Α΄ 21/27.1.2015), Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών.

11. Την αρ. Υ100/ 2015 (ΦΕΚ 299 Β΄) υπουργική απόφαση. 
με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανα−
στάσιο Κουράκη».

12. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού 300 ευρώ επιπλέον για την επι−
τροπή Οργάνωσης των εξετάσεων και την επιτροπή Έκ−
δοσης Αποτελεσμάτων για κάθε εξεταστική περίοδο του 
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αρ. 14420/ΚΒ/2008 (ΦΕΚ 218 Β΄) 
υπουργική απόφαση ως εξής:

1) Η παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
«...υποβάλλουν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης τα παρακάτω δικαιολογητικά ».

2) Η παρ. 1β του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
παράβολο δημοσίου με υπουργική απόφαση Υπουργών 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού».

3) η παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«...με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας 

και Θρησκευμάτων.....».
4) η παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: 

«...καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πι−
στοποιήσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων....και ανακοινώνεται στις Διευθύνσεις 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δημοσιοποιείται δε,...».

5) η παρ. 5 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «...τα 
οποία γνωστοποιούνται στη Διεύθυνση Εξετάσεων και 
Πιστοποιήσεων του Υπουργείου».

6) η παρ. 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Κριτήρια για τον καθορισμό σε κάθε Διεύθυνση Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ο αριθμός.....».

7) η παρ. 7 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: 
«...ύστερα από αίτηση του προς τη Διεύθυνση Εξετάσεων 
και Πιστοποιήσεων, η οποία εξετάζει...».

8) η παρ. 8 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως 
εξής: «...από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή του 
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ...»

9) η παρ. 10 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: 
«...μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστο−
ποιήσεων, στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ...».

10) η παρ. 3 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: 
«...από την επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων του Υ.ΠΟ.
ΠΑΙ.Θ και κυρώνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού, Παι−
δείας και Θρησκευμάτων. Με βάση τον πίνακα αυτό, η 
Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων εκδίδει και 
χορηγεί...».

11) η παρ. 4 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: 
«...στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, όπου είχαν υποβάλλει την αίτηση...».

12) η παράγραφος 4 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως 
εξής: «...Ομάδα χειριστών μηχανημάτων μεταξύ Κεντρι−
κής Εξεταστικής Επιτροπής του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ και Επιτρο−
πών Εξεταστικών Κέντρων».

13) το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση 
του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
καθορίζονται τα μέλη...».

14) η παρ. 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων συγκροτείται διοικητικούς υπαλλήλους 
του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ....».

15) η παρ. 2 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: 
«...δήλωση στην αρμόδια Διεύθυνση Εξετάσεων και 
Πιστοποιήσεων».

16) η παρ. 1 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων συγκροτείται...».

17) η παρ. 2 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Την Επιτροπή αυτή αποτελούν:

α) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Στρατη−
γικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ ή άλλος διοικητικός 
υπάλληλος της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

β) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εξετάσεων και 
Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ ή άλλος διοικητικός 
υπάλληλος της ίδιας Διεύθυνσης.

γ) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών − Δι−
κτυακών Υποδομών του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ ή άλλος διοικητικός 
υπάλληλος της ίδιας Διεύθυνσης.

δ) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β΄ της Διεύθυνσης 
Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ ή άλλος 
διοικητικός υπάλληλος της ίδιας Διεύθυνσης.

Με την ίδια απόφαση ένα από τα μέλη της Επιτροπής 
ορίζεται ως Πρόεδρος.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται διοικητικός υπάλ−
ληλος της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων 
του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ».

18) η παρ. 3 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής: 
«...από διοικητικούς υπαλλήλους του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, και οδη−
γούς αυτοκινήτων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.».

19) η επιγραφή του άρθρου 13 αντικαθίσταται σε «Ομά−
δα χειριστών μηχανημάτων ν.Β,Ι.» και «Ομάδα συνδέσμων 
μεταξύ Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων και Κεντρικής 
Εξεταστικής Επιτροπής στο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.».

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/)
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20) η παρ. 1 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εξετά−
σεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. συγκροτείται 
Η ομάδα χειριστών αποτελείται από εκπαιδευτικούς και 
διοικητικούς υπαλλήλους του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.».

21) η παρ. 2 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Με την ίδια απόφαση Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής 
στο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.. Η ομάδα των συνδέσμων αποτελείται 
από διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς της 
Κ.Υ. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.».

22) Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως εξής: «α) Ο Δι−
ευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ο νόμιμος 
αναπληρωτής του, ως Πρόεδρος».

23) η παρ.1 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής: 
«α) Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής ορίζεται εκπαιδευ−
τικός, ο οποίος, κατά προτίμηση, υπηρετεί...».

24) η παρ.2 (α) του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής: 
«...και της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.».

25) το εδάφιο 2 της παρ. 2 (η) του άρθρου 15 αντι−
καθίσταται ως εξής: «...ή διοικητικού υπαλλήλου του 
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ...».

26) το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής: «...Ως επόπτες 
ορίζονται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Έργο αυτών...».

27) η παρ. 1 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως 
εξής: «...κατόπιν συνεργασίας με τη Διεύθυνση Εξετά−
σεων και Πιστοποιήσεων, στην οποία τηρούνται...».

28) η παρ. 2 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής: 
«...πρόσκλησης ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Εξετά−
σεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ....».

29) η παρ. 3 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής: 
«...ενημερώνεται άμεσα η αρμόδια Διεύθυνση Εξετάσεων 
και Πιστοποιήσεων και υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη 
δήλωση...».

30) το άρθρο 20 αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφα−
ση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εξετάσεων και 
Πιστοποιήσεων δύναται να συγκροτείται ».

31) ) η παρ. 2 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής: 
«...Η έκθεση υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εξετάσεων 
και Πιστοποιήσεων...».

32) η παρ. 3 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Με την έγκριση της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστο−
ποιήσεων Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια επιστρέ−
φονται μέσω του εξεταστικού κέντρου στη Διεύθυνση 
Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων....».

33) η παρ. 4 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Με τη μέριμνα της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστο−
ποιήσεων...».

34) η παρ. 1 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής: 
«...Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, που εκδίδεται πριν...».

35) το εδάφιο γ της παρ. 7 του άρθρου 21 αντικαθί−
σταται ως εξής: «την αποστολή της βαθμολογίας των 
υποψηφίων μέσω της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστο−
ποιήσεων, στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. για την επεξεργασία και την έκδοση 
των αποτελεσμάτων».

36) η παρ. 1 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής: 
«...κατόπιν συνεργασίας με τη Διεύθυνση Εξετάσεων και 
Πιστοποιήσεων στην οποία τηρούνται...».

37) η παρ. 2 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής: 
«...κατόπιν ειδικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος της Διεύ−
θυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.».

38) η παρ. 1 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής: 
«...Με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εξε−
τάσεων και Πιστοποιήσεων στα Βαθμολογικά Κέντρα 
συγκροτούνται από...».

39) η παρ. 1 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων συγκροτείται στο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ τετραμελής 
Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων αποτελούμενη από:

α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Στρατη−
γικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ή άλλο διοικητικό υπάλ−
ληλο της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

β) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και 
Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ή άλλο διοικητικό υπάλ−
ληλο της ίδιας Διεύθυνσης.

γ) Τον Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ή άλλο διοικητικό υπάλ−
ληλο της ίδιας Διεύθυνσης.

δ) Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Β΄ της Διεύθυνσης 
Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ή άλλος 
διοικητικό υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται διοικητικός υπάλ−
ληλος της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Με την ίδια απόφαση ένα από τα μέλη της Επιτροπής 
ορίζεται ως Πρόεδρος».

40) η παρ. 3 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής: 
«...Με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εξε−
τάσεων και Πιστοποιήσεων ορίζεται επικουρικό προ−
σωπικό.... υπαλλήλους του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ ή εκπαιδευτικούς 
λειτουργούς ή υπαλλήλους...».

41) η παρ. 4 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής: 
«...υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια Διεύ−
θυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.».

42) η παρ. 1 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής: 
«...για υποψηφίους με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, 
απαιτείται ειδική διαγνωστική έκθεση από Κέντρα Δι−
αφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών 
Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) ή από Ιατροπαιδαγω−
γική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων που έχει πιστοποιηθεί από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.».

43) η παρ. 7 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων ορίζεται η έδρα των ειδικών...».

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο−
σίευσής της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 2 Απριλίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ  

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/)




