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                Βαθμός Ασφαλείας: 

                                                                                                      Να διατηρηθεί μέχρι 

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Μαρούσι,   28-08-2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ     Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                 141499/Γ1 
ΓΕΝ.Δ/ΝΔΣΗ ΑΝΘΡ.ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ         
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡ.ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ                                  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                   
ΤΜΗΜΑ Α                                                                  
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80-Μαρούσι                                                                                                 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr      

Πληροφορίες: Μ. Τριανταφυλλοπούλου                                                       ΑΠΟΦΑΣΗ 

Email: etriant@minedu.gov.gr   
Τηλέφωνο: 210-3442046    
FAX: 210-3442365 

      

 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.). 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 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 N. 4270/14 (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 114/14 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 181 Α). 

δ) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄). 
ε) του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου 

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 114.Α’). 

στ)  του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 
ζ) του αρ. 8 της αριθμ 2/17805/0022/13-3-2013 (ΦΕΚ 662Β, 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 
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εφαρμογής της παρ. 1 του αρ. 4 και της παρ. 1 α του αρ. 31 του Ν 4024/11 (ΦΕΚ 226), 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 Κεφαλ.   Β΄του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α)». 

 

3. Την  αριθμ. πρωτ. 139777/ΓΔ2/23-8-2017 (ΑΔΑ: ΨΡ7Φ4653ΠΣ-ΖΜΒ) απόφαση ανάληψης 

δέσμευσης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

 

4. Τις με αρ. πρωτ. Φ1/Α/994/138566/Β1/21-8-2017 και Φ1/Α/997/140490/Β1/25-8-2017 

εισηγήσεις του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α) της Προϊσταμένης 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 της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων  που δημιουργούνται κυρίως από:  

- την επικείμενη εφαρμογή νέου Οργανισμού στην Γενική Γραμματεία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

-την ανάγκη το προσωπικό που έχει μετακινηθεί ή διατεθεί στο πολιτικό γραφείο του 

Υπουργού, Αναπλ. Υπουργού, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων να προσφέρει τις 

υπηρεσίες του και πέραν των ωρών υποχρεωτικής εργασίας, για την κάλυψη των αναγκών των 

προαναφερθέντων γραφείων 

- την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων, για το σχολικό έτος 2017-2018. 

-τις νέες αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α΄).  

-τη διαδικασία στελέχωσης των σχολικών μονάδων και των συντονιστικών γραφείων 

εκπαίδευσης του εξωτερικού 

-τη σύσταση νέων οργανικών μονάδων εντός της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΠΕΘ. 

-την επικείμενη εφαρμογή της κινητικότητας των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών. 

-την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων για την σύσταση νέων Οργανισμών εποπτευόμενων 

από οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΠΕΘ φορέων.  

-την αύξηση των υπηρεσιακών αναγκών και του όγκου της εργασίας στα πλαίσια της 

εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής πολιτικής και της διοικητικής 

μεταρρύθμισης που εφαρμόζεται στο ΥΠΠΕΘ στους τομείς που αφορούν τις αρμοδιότητές του, 

-τις αυξημένες ανάγκες της υπηρεσίας πρωτοκόλλου λόγω εφαρμογής της ηλεκτρονικής 

διακίνησης εγγράφων. 

-την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του 

ΥΠΠΕΘ. 

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 της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2017 και ειδικότερα από τη δημοσίευση 

της παρούσης έως και 31-12-2017, ως ακολούθως για 871 διοικητικούς υπαλλήλους, 
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μόνιμους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και αποσπασμένους 

εκπαιδευτικούς, της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων και για 2 δημοσιογράφους που υπηρετούν με σχέση εργασίας ορισμένου 

χρόνου στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΠΕΘ. 

Στους ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται και όσοι έχουν διατεθεί στα Γραφεία 

Υπουργού, Αναπλ. Υπουργού, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων ΥΠ.Π.Ε.Θ. και 

Θρησκευμάτων και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στα  ανωτέρω γραφεία.  

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

να υπερβεί το ποσό των  290.000,00 € (διακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ) σε βάρος της 

πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Φορέα 19-110 (Κεντρική Υπηρεσία – Γενική 

Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων), ΚΑΕ 0511 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία»  

οικ. έτους 2017. 

 Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

                                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
                                                                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 
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