
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης, Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων, Κατάργη-
ση σχολικής μονάδας.

2 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή 
του προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ για το 
Β΄εξάμηνο του έτους 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 67984/Δ2  (1)
   Ίδρυση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης, Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων, Κατάργη-

ση σχολικής μονάδας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 5, της 

παρ. 1 του άρθρου 8 και της παρ. 1 του άρθρου 59 του 
ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 
(167 Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 11 του ν. 1966/1991 «Μεταγραφές φοιτητών 
Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147).

2. Τις διατάξεις της περ. Ι’ του άρθρου 16 του ν. 1824/ 
1988 «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 296), με το οποίο κυρώθηκε η υπό στοιχεία 
Γ2/3345/ 2-9-1988 απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ίδρυση και λειτουργία 
Μουσικών Σχολείων» (Β΄ 649).

3. Τις διατάξεις της παρ.  16 του άρθρου 8 του 
ν. 3194/2003 «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 267).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α’).

5. Τις διατάξεις της παρ.  15 του άρθρου 59 του 
ν. 3966/2011 «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειρα-

ματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 118).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4199/2013 
«Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - 
Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 216), σε συνδυασμό με την υπό στοιχεία 
Δ16γ/05/483/Γ/11-11-2013 κοινή υπουργική απόφαση 
«Διαπιστωτική πράξη συγχώνευσης των εταιρειών ’’ΔΕ-
ΠΑΝΟΜ Α.Ε.’’, ’’ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.’’ και ’’ΟΣΚ 
Α.Ε.’’ με σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία ’’ΚΤΙ-
ΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.’’» (Β΄ 2856).

7. Τις διατάξεις της περ.  ιβ του άρθρου 20 του 
ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δη-
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως αντι-
καταστάθηκε με την περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 10 του 
ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α΄ 129).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 19 και της παρ. 6 του άρ-
θρου 30 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών 
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/ 
2005 - Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

13. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

14. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

15. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

14 Ιουνίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2538

33855



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ33856 Τεύχος B’ 2538/14.06.2021

16. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

17. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 4805).

18. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουρ-
γό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).

19. Την υπ’ αρ. 50025/19-09-2018 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών 
«Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Πε-
ριφέρειες» (4217 Β’).

20. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης και τις εισηγήσεις των Περιφερειακών 
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης, όπως καταχωρίστηκαν στο πληροφοριακό 
σύστημα myschool.

21. Το υπ’ αρ. 611/09-02-2021 έγγραφο της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

22. Τα υπ’ αρ. 24063/22-12-2020 και 3979/02-03-2021 
έγγραφα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας.

23. Το υπό στοιχεία Φ.2.1δ/653/10-02-2021 έγγραφο 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς 
Ελλάδας.

24. Το υπ’ αρ. 2228/23-03-2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής.

25. Το υπ’ αρ. 1062/23-03-2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.

26. Το υπ’ αρ. 3837/30-03-2021 (ανακοινοποίηση στο 
ορθό 02-04-2021) έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

27. Το υπ’ αρ. 12118/23-02-2021 έγγραφο του Δήμου 
Θέρμης.

28. Τα υπ’ αρ. 5425/28-12-2020 και 1030/29-03-2021 
έγγραφα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κιλκίς.

29. Το υπ’ αρ. 9102/21-10-2020 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου.

30. Τα υπ’ αρ. 51/14-10-2020 και 97/31-03-2021 έγγρα-
φα της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης του Δήμου 
Δυτικής Λέσβου.

31. Το υπό στοιχεία Φ.2.1/115/14-01-2021 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.

32. Το υπ’ αρ. 276/03-02-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας.

33. Το υπ’ αρ. 86/05-01-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας.

34. Το υπό στοιχεία Φ.2.1/1928/24-02-2021 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας.

35. Το υπ’ αρ. 2312/23-03-2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας.

36. Τα υπό στοιχεία Φ.2.1/171/11-01-2021 και Φ.2.1/ 
2448/29-03-2021 έγγραφα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου.

37. Το υπ’ αρ. 10268/30-03-2021 έγγραφο του Δήμου 
Καλαμαριάς.

38. Το υπ’ αρ. 6241/26-03-2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλο-
νίκης.

39. Το υπ’ αρ. 12596/30-03-2021 έγγραφο του Δήμου 
Κορδελιού-Ευόσμου.

40. Τα υπ’ αρ. 1036/25-02-2021 και 1569/24-03-2021 
έγγραφα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Χαλκιδικής.

41. Το υπ’ αρ. 8071/29-03-2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας.

42. Το υπ’ αρ. 2228/23-03-2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής.

43. Τα υπό στοιχεία Φ.2.1/718/09-02-2021 και Φ.2.1/ 
724/09-02-2021 έγγραφα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Σάμου.

44. Το υπό στοιχεία Φ.2.1/1625/30-03-2021 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης.

45. Το υπό στοιχεία Φ.2.1/1963/29-03-2021 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστο-
ριάς.

46. Το υπ’ αρ. 2686/30-03-2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.

47. Τα υπ’ αρ. 568/09-02-2021 και 1315/30-03-2021 
έγγραφα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Βοιωτίας.

48. Την υπ’ αρ. 215/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Φυλής (ΑΔΑ: ΩΗΤΓΩΗΤ-94Σ).

49. Την υπ’ αρ. 155/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Βοΐου (ΑΔΑ: ΩΗΟΚΩ97-ΑΛΞ).

50. Την υπ’ αρ. 276/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Κω (ΑΔΑ: Ρ4Ψ4ΩΛΕ-ΕΥΩ).

51. Την υπ’ αρ. 251/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Θέρμης (ΑΔΑ: 68ΥΑΩΡΣ-ΓΟΗ).

52. Την υπ’ αρ. 155/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Παιονίας (ΑΔΑ: ΨΒΓΚΩΞΡ-Φ0Μ).

53. Την υπ’ αρ. 237/2020 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δυτικής Λέσβου (ΑΔΑ: Ψ70Ξ46ΜΓΘ5-ΠΚ4).

54. Την υπ’ αρ. 165/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Ηγουμενίτσας (ΑΔΑ: Ω7ΖΞΩΡΙ-ΒΚ5).

55. Την υπ’ αρ. 260/2020 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Άργους - Μυκηνών (ΑΔΑ: ΨΔΒ6ΩΨΔ-ΨΘΩ).

56. Την υπ’ αρ. 157/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Έδεσσας (ΑΔΑ: 619ΥΩΡΠ-ΙΧ2).

57. Την υπ’ αρ. 232/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Χαλανδρίου (ΑΔΑ: Ψ3ΦΧΩΗΔ-ΦΑ6).

58. Την υπ’ αρ. 156/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Ζαχάρως (ΑΔΑ: ΩΘΒ3ΩΡΗ-4ΘΓ).

59. Την υπ’ αρ. 239/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Μυλοποτάμου (ΑΔΑ: 6ΣΗΖΩΚΞ-83Α).

60. Την αρ. 262/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Καλαμαριάς (ΑΔΑ: ΩΓ35ΩΕΡ-ΗΤΤ).

61. Την υπ’ αρ. 341/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Κορδελιού - Ευόσμου (ΑΔΑ: 6ΟΦΩ ΩΛΒ - ΓΨΔ).

62. Την υπ’ αρ. 55/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Νέας Προποντίδας (ΑΔΑ: Ψ8ΣΘΩΚΤ - 5Ψ0).

63. Την υπ’ αρ. 03/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αθηναίων (ΑΔΑ: 6ΡΝΞΩ6Μ-1ΗΤ).
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64. Την υπ’ αρ. 46/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Ανατολικής Σάμου (ΑΔΑ: 9ΩΔΠ46ΜΦΟΤ-ΔΜΦ).

65. Την υπ’ αρ. 347/2020 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ: ΨΡ2ΧΩΛΠ-ΡΞ2).

66. Την υπ’ αρ. 169/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Καστοριάς (ΑΔΑ: Ψ2ΥΦΩΕΥ-8ΝΛ).

67. Την υπ’ αρ. 150/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Αλμυρού (ΑΔΑ: 6ΜΨΔΩΨ7-ΜΤ6).

68. Την υπ’ αρ. 12/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Λεβαδέων (ΑΔΑ: 6ΓΖ5ΩΛΗ-Λ27).

69. Τις βεβαιώσεις δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων 
των οικείων Δήμων.

70. Τις βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης λειτουργικών 
εξόδων των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης των οικείων Δήμων.

71. Τις βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης μεταφοράς μα-
θητών των οικείων Περιφερειών.

72. Το υπό στοιχεία Φ.1/Γ/227/42374/Β1/13-04-2021 
έγγραφο της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού 
ΜΠΔΣ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

73. Την υπό στοιχεία Δ6/5355/12-04-2021 (ορθή επα-
νάληψη της υπό στοιχεία Δ6/5206/08-04-2021) βεβαί-
ωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων για ιδρύσεις 
σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δι-
εύθυνσης Οικονομικής Λειτουργίας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ-
ΔΟΜΕΣ Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών εξοπλισμού.

74. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλού-
νται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα: 

α) Επί του κρατικού προϋπολογισμού
Η εκ 23.200 ευρώ δαπάνη οικονομικού έτους 2021 

(από 01-09-2021 έως 31-12-2021) βαρύνει την πίστωση 
του προϋπολογισμού εξόδων του Υ.ΠΑΙ.Θ. ειδικός φο-
ρέας 1019-206-0000000, ΑΛΕ 2120104001, οικ. έτους 
2021 για την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης ενι-
αίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.) των υπαλλήλων 
της Γ.Γ. Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης και Ειδ. Αγωγής και θα 
καλυφθεί από την πίστωση, η οποία έχει δεσμευθεί με 
την υπό στοιχεία 170108/Β3/16-12-2020 απόφαση (ΑΔΑ: 
ΩΨΧΞ46ΜΤΛΗ-ΚΙΕ).

Για την κάλυψη των εκ 69.600 ευρώ ετήσια δαπάνη για 
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα γίνεται σχε-
τική πρόβλεψη στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

β) Επί του προϋπολογισμού των οικείων ΟΤΑ
Η εκ 102.065 ευρώ περίπου δαπάνη (λειτουργικές δα-

πάνες) έτους 2021 θα καλυφθεί από την επιχορήγηση 
που θα λαμβάνουν τα Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαία 
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 
τους ΚΑΠ των οικείων Δήμων για την κάλυψη των λει-
τουργικών αναγκών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
και εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2021.

Η εκ 208.830 ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (λειτουρ-
γικές δαπάνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά 
έτη θα αντιμετωπίζεται με την εγγραφή και πρόβλεψη 
ισόποσης πίστωσης στους ΚΑΠ των οικείων Δήμων.

γ) Επί του προϋπολογισμού των οικείων Περιφερειών
Η εκ 166.511 ευρώ περίπου δαπάνη μεταφοράς μαθη-

τών έτους 2021 θα καλυφθεί από την σχετική πίστωση 
που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2021 των 
οικείων Περιφερειών για την κάλυψη των προβλεπόμενων 
στο ισχύον νομικό πλαίσιο δαπανών μεταφοράς μαθητών.

Η εκ 435.561 ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη μεταφοράς 
μαθητών για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα 
αντιμετωπίζεται με την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πί-
στωσης στον προϋπολογισμό εκάστου οικονομικού έτους.

Επίσης προκαλείται δαπάνη επί του προϋπολογισμού 
της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. για τις ανάγκες εξοπλι-
σμού νεοϊδρυόμενων σχολικών μονάδων και Λυκεια-
κών Τάξεων οι οποίες θα καλυφθούν από τα αποθέματα 
εξοπλιστικών ειδών της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και 
ενδεχόμενη δαπάνη από τυχόν νέες προμήθειες που θα 
πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο προγραμματισμού της 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. το ακριβές ποσό της οποίας 
θα καθοριστεί με βάση τις πραγματικές ανάγκες προμή-
θειας σύμφωνα με τα αιτήματα των σχολικών μονάδων, 
αποφασίζουμε:

Α) Την ίδρυση, από το σχολικό έτος 2021-2022, σχο-
λικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως ακο-
λούθως:
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Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 
με έδρα τα Άνω Λιόσια

2. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΑΤΥΡΑΣ 
με έδρα την Εράτυρα

3. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ 
με έδρα την Κω

4. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ 
με έδρα τη Θέρμη

5. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 
με έδρα το Πολύκαστρο

6. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 
με έδρα την Καλλονή

7. ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
με έδρα την Μαζαρακιά

8. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
με έδρα την Προσύμνη

9. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 
με έδρα την Έδεσσα

10. ΑΤΤΙΚΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
με έδρα το Χαλάνδρι

11. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 
με έδρα τη Ζαχάρω

12. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 
με έδρα το Μελιδόνι

13. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
με έδρα την Καλαμαριά

14. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 
με έδρα τον Εύοσμο

15. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 
με έδρα τα Νέα Μουδανιά

Β) Την ίδρυση, από το σχολικό έτος 2021-2022, Λυκειακών Τάξεων Γενικού Λυκείου προσαρτημένων στα Γυμνάσια 
της έδρας τους ως ακολούθως:

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΛΥΚΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ 
ΙΔΡΥΣΗΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗΣ - 
ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.

1. ΑΤΤΙΚΗΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ Γ’ Μουσικό Γυμνάσιο Αθηνών 
(κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 0539001)

2. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α’, Β’, Γ’ Εσπερινό Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων
 (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 0503029)

3. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ Α’ Μουσικό Γυμνάσιο Σάμου 
(κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 4339002)

4. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α’ Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κοζάνης 
(κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 2740002)

5. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Β’ Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς 
(κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 2339001)

6. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α’, Β’, Γ’ Ημερήσιο Γυμνάσιο Ευξεινούπολης 
(κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 3502030)

7. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α’ Μουσικό Γυμνάσιο Λιβαδειάς 
(κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 0739001)
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Γ) Την κατάργηση, από το σχολικό έτος 2021-2022, 
του Ημερήσιου Γυμνασίου Κοντοβάζαινας (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 
0314010) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αρκαδίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 
Πελοποννήσου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Υφυπουργός Παιδείας
Οικονομικών και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ 

I

Αριθμ. 433/2021 (2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή 

του προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ για το 

Β΄εξάμηνο του έτους 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

     Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του ν. 4001/2011 

«Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού 
και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα 
μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» 
(Α΄ 179).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 8 έως 13 του π.δ. 139/2001 
«Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης 
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας» (Α΄ 121).

3. Τις διατάξεις του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός πε-
ριβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 92) και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 111.

4. Την υπ’ αρ. 1282/2019 απόφαση της ΡΑΕ «Οργανι-
σμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133)» 
(B΄ 1514/ 2020).

5. Τις διατάξεις του ν. 4618/2019 «Ρυθμίσεις για την 
ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας της Ρυθμιστι-
κής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) και για τον Μακροχρόνιο 
Μηχανισμό Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος» (Α’ 89), και 
ιδίως του άρθρου δέκατου πέμπτου.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

7. Τις διατάξεις του ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στή-
ριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγω-
γή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης  - 
Διατάξεις για τον νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των 
κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του» (Α’ 149).

8. Την υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 
4354/2015 (Α΄ 176) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλ-
λήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του 
ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

9. Την αναγκαιότητα, λόγω εκτάκτων και επειγουσών 
αναγκών, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και πέραν 
των ωρών υποχρεωτικής εργασίας οι εργαζόμενοι που 
υπηρετούν στις υπηρεσιακές μονάδες της ΡΑΕ. Οι ερ-
γαζόμενοι στη Γραμματεία της ΡΑΕ είναι ήδη επιφορτι-
σμένοι με καθημερινές εργασίες αυξημένου όγκου στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και εργασιών της Αρχής που 
αφορούν στον έλεγχο, στη ρύθμιση και στην εποπτεία σε 
όλο το φάσμα του τομέα της ενέργειας (ηλεκτρισμός, φυ-
σικό αέριο, ΑΠΕ, προστασία του καταναλωτή ενέργειας).

10. Τα σοβαρότατα προβλήματα υποστελέχωσης, που 
αντιμετωπίζει η Αρχή τα τελευταία χρόνια παρά τον πα-
ράλληλο πολλαπλασιασμό των αρμοδιοτήτων της καθώς 
οι απαιτήσεις της αγοράς ενέργειας αυξάνονται γεωμε-
τρικά τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη ύψους ενενήντα χιλιάδων ευρώ 
(90.000,00 €), η οποία δεν βαρύνει τον κρατικό προϋ-
πολογισμό αλλά τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ, ποσό το 
οποίο έχει προβλεφθεί και υπάρχει εγγεγραμμένο στον 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Αρχής, οικονομικού 
έτους 2021.

12. Tην υπό στοιχεία 007_ΠΥ2021/03.06.2021 βεβαί-
ωση ύπαρξης πρόβλεψης του ποσού των ενενήντα χι-
λιάδων ευρώ (90.000,00 €) που αφορά στη δαπάνη για 
την αποζημίωση της υπερωριακής απασχόλησης του 
προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ για το Β’ εξάμηνο 
2021, αποφασίζει:

1. Εγκρίνεται η αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού της ΡΑΕ 
για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών για το Β’ εξάμηνο 2021. Συγκε-
κριμένα εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση συνολικά 
120 εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δια-
φόρων κλάδων και ειδικοτήτων οι οποίοι υπηρετούν στη 
Γραμματεία της ΡΑΕ ή προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
στο γραφείο Προέδρου και στο γραφείο Γραμματειακής 
Υποστήριξης του Προέδρου και των μελών της Αρχής.

2. Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο χωρίς να 
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) 
εξαμήνων μέσα στο έτος. Οι ώρες υπερωριακής απο-
γευματινής απασχόλησης μέχρι την 22η ώρα κατά τις 
εργάσιμες ημέρες δε θα υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι 
(120) συνολικά ανά υπάλληλο για κάθε εξάμηνο.

3. Η αποζημίωση των υπερωριών απογευματινής απα-
σχόλησης μέχρι την 22η ώρα κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες δεν θα υπερβαίνει καταρχήν το όριο των 20 ωρών 
μηνιαίως. Τυχόν επιπλέον μηνιαία υπερωριακή απασχό-
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ληση >20 ωρών, θα αποζημιώνεται στο τέλος κάθε εξα-
μήνου εφόσον δεν ξεπερνά το όριο των εκατόν είκοσι 
(120) ωρών συνολικά ανά υπάλληλο για κάθε εξάμηνο.

4. Η ωριαία αποζημίωση υπερωριακής εργασίας των 
ως άνω εργαζομένων που απασχολούνται σύμφωνα με 
τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων ορίζεται ίση 
με το ωρομίσθιο.

5. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και βεβαίωση 
των υπερωριών ορίζονται οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι των 
υπαλλήλων που πραγματοποιούν τις υπερωρίες.

6. Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημε-
ρομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιουνίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΟΥΜΑΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02025381406210008*
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