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             Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3459/Β΄/04-10-2017   

ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση αρμοδιότητας του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στις 

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που προβλέπονται από το άρθρο 14 παρ. 29 του 

ν. 2817/2000 (Α΄ 78), όπως ισχύει. 

 

                         Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις :  

α) της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Α΄ 199), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 

του ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου 

Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 29), το άρθρο 37 του ν. 3794/2009 «Ρύθμιση 

θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 156) και την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163) «Ανάπτυξη της Δια 

Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».  

β) της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των 

κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 29). 

γ) της παρ 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78), όπως ισχύει.  

δ) των άρθρων 1 παρ. 1 εδάφιο α) και 2 παρ. 6 του ν. 2986/2002 «Οργάνωση των περιφερειακών 

υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 24), 

όπως ισχύει.  

ε) των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).  

στ) του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 181), όπως ισχύει.  
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ζ) του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,.......... Μετονομασία 

του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, …………στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).  

η) του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).  

θ) της υπ΄ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α. (Β΄1340) «Καθορισμός των ειδικότερων 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων 

και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων», όπως ισχύει.  

2. Την ανάγκη διασφάλισης της έγκαιρης μεταφοράς των μαθητών των ΣΜΕΑΕ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

3. Την με αρ. Φ1/Α/964/130769/Β1/01-08-2017 Βεβαίωση του άρθρου  24 του ν.4270/2014 όπως 

τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν.4337/2015 της Δ/νσης Τακτικού 

Προϋπολογισμού περί μη πρόκλησης δαπάνης σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ 

 

                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

  Μεταβιβάζουμε στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης την αρμοδιότητα: α) 

εντολής έκδοσης ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου ειδικότητας οδηγών και συνοδών που απαιτούνται για την κάλυψη  των 

εποχικών αναγκών μεταφοράς των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των 

Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) που διαθέτουν ιδιόκτητα σχολικά 

λεωφορεία και β)  της λήψης απόφασης ή έκδοσης πράξης  σχετικά με την υλοποίηση της εν 

λόγω διαγωνιστικής  διαδικασίας   σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του 

ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες» (Α΄ 199), όπως ισχύει. Η εν λόγω αρμοδιότητα έπεται των διαδικασιών της σύστασης 

και κατανομής των αντίστοιχων θέσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 

 

 

                             Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

 

 

                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 
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