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ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 159/04.03.2022 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποζημίωσης των μελών της ομάδας εργασίας για την εκτέλεση των προπαρασκευαστικών 

εργασιών της νομοθετικής κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση»  

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις : 

α) της παρ.  2 του άρθρου 21 του ν. 4354/ 2015 – «Διαχείριση των μη  εξυπηρετούμενων  δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (Α΄176) 
β) του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχή κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και 
οικονομικής αναπτύξεων της χώρας»  (Α΄ 232)  
γ) των άρθρων 13 έως 15  του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,  
δ) του ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (ΦΕΚ 297Α) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), 
ε) του ν. 4727/2020  «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), 
στ) της παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), 
ζ) της παρ. 4 του άρθρου 55 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), 
η) της παρ. 25 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις (Α΄136) 
θ) της  παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και 
κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (Α΄324) 
ι) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α 181), όπως ισχύει 
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ια) της περ. γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 2223/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εξετάσεων μετεγγραφών 
φοιτητών εξωτερικού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141), σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 
2640/1998 «Δευτεροβάθμια τεχνική – επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις (Α΄ 206),  
ιβ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 126). 
ιγ) Το π.δ  62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155) 
ιδ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019, 
ιε) της υπ’ αρ. 137675/ΕΥΘΥ/1016/2018 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Αντικατάσταση της υπ΄ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 υπουργικής απόφασης με τίτλο: 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ 1822 Β΄) υπουργικής  
απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων.» (Β΄ 5968) 
ιστ) της υπ.  αρ. 47903/ΕΥΘΥ.495/2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
Οικονομικών «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας» και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 10756/9-10-2002 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1343) και υπ’ αριθμ.  17817/28-11-2008 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
Β΄ 2514), όπως ισχύουν» (Β΄ 1046) 
ιζ) της υπ’ αρ. Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805) 
ιη) της υπ. αριθ. 51875/07.05.2021 (ΦΕΚ Β΄1867/2021) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».  

2. Την υπ’ αρ. 841/13-7-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων με θέμα 
«Εκκίνηση διαδικασίας νομοθετικής κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση» 

3. Την υπ’ αρ. 157869/Φ4/18-11-2020 (ΦΕΚ 978/ΥΟΔΔ/20-11-2020) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για την εκτέλεση των προπαρασκευαστικών 
εργασιών της νομοθετικής κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση»  όπως τροποποιήθηκε με τις  υπ’ αρ. 21432/Φ4/24-2-2021 (ΦΕΚ 147/ΥΟΔΔ/26-2-2021) και  υπ’ αρ. 
66398/Φ4/08-06-2021 (ΦΕΚ 476/ΥΟΔΔ/17-6-2021) όμοιες αποφάσεις,  

4. Την από 23.3.2021 προγραμματική συμφωνία μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών 
θ\Θεμάτων και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας από ομάδα εργασίας,  

5. Την με αριθ. 19/10.01.2022 (ΑΔΑ : Ψ3ΚΨ46ΜΠΥΓ-ΥΙΧ) Απόφαση ένταξης της Πράξης «Κωδικοποίηση 

Νομοθεσίας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» με Κωδικό ΟΠΣ 5114158 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» και το ισχύον τεχνικό δελτίο πράξης 

6. Την με αριθ. 50/12-01-2022 Απόφαση «Υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας 
για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» της Πράξης «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5114158, στο  πλαίσιο του ΕΠ 
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3. 

7. Το γεγονός ότι η ομάδα εργασίας που συστήθηκε με την υπ’ αρ. 157869/Φ4/18-11-2020 (ΦΕΚ 978/ΥΟΔΔ/20-11-
2020) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει είναι ιδιαίτερης 
σημασίας για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και την εξυπηρέτηση του πολίτη, 
στα θέματα που σχετίζονται με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη εξήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (68800) Ευρώ 
για το χρονικό διάστημα από ένα έτος πριν τη δημοσίευση στο ΦΕΚ έως 31/12/2023, η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της Πράξης «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
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Εκπαίδευση» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5114158, στο  πλαίσιο του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-
2020», ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑ Ε4451 – ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2022ΣΕ44510000, 

 

Αποφασίζουμε 

1. Τον καθορισμό, κατά μήνα, της αποζημίωσης των μελών της ομάδας εργασίας για την εκτέλεση των 

προπαρασκευαστικών εργασιών της νομοθετικής κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση που συστάθηκε με την υπ’ αρ. 157869/Φ4/18-11-2020 (ΦΕΚ 978/ΥΟΔΔ/20-11-

2020) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως αυτή τροποποιήθηκε, ως εξής : 

α.  διακόσια πενήντα (250)  ευρώ για τον Πρόεδρο 

β. διακόσια (200) ευρώ για τα μέλη 

γ. εκατόν πενήντα (150)  ευρώ για τον Γραμματέα. 

2. Οι συνεδριάσεις των μελών της Ομάδας εργασίας πραγματοποιούνται πέραν του κανονικού ωραρίου 

εργασίας και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Η μηνιαία αποζημίωση της παρ. 

1 καταβάλλεται με την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα.  Σε 

περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα. Για τις 

συνεδριάσεις της ομάδας συντάσσονται πρακτικά. 

3. Η παρούσα απόφαση έχει αναδρομική ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσής της, σύμφωνα με 

το άρθρο 40 του ν. 849/78 (Α΄ 232). 

 

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2022 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ       

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

                                                                            
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                

 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
        
 
 

  

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
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