
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των προθεσμιών και της διαδικασίας 
υποβολής αιτήσεων καθώς και κάθε άλλου θέμα-
τος σχετικού με τη διαδικασία επιλογής και το-
ποθέτησης των προϊσταμένων νηπιαγωγείων και 
των προϊσταμένων δημοτικών σχολείων.

2 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επι-
λογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων τμη-
μάτων εκπαιδευτικών θεμάτων.

3 Καθορισμός των προθεσμιών και της διαδικασίας 
υποβολής αιτήσεων καθώς και κάθε άλλου θέμα-
τος σχετικού με τη διαδικασία επιλογής και τοπο-
θέτησης των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων 
και Εργαστηριακών  Κέντρων, καθώς και των 
υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Φ.361.22/40/159791/Ε3 (1)
Καθορισμός των προθεσμιών και της διαδικασί-

ας υποβολής αιτήσεων καθώς και κάθε άλλου θέ-

ματος σχετικού με τη διαδικασία επιλογής και το-

ποθέτησης των προϊσταμένων νηπιαγωγείων και 

των προϊσταμένων δημοτικών σχολείων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 2,21 και 35 του ν. 4547/2018 (A’ 102) 

«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις»,

β) του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια » και άλλες 
διατάξεις»,

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98),

δ) του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυ-
τών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119/1 
της 4.5.2016).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού σύμφωνα με την αριθμ. Φ1/Γ/373/155324/
Β1/19-9-2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΥΠ.ΠΕ.Θ.), αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τις προθεσμίες και τη διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη δια-
δικασία επιλογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων 
νηπιαγωγείων και των προϊσταμένων δημοτικών σχο-
λείων, ως εξής:

Άρθρο 1 
Προκήρυξη - υποβολή αιτήσεων

1. Τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας 
των προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των προϊσταμένων 
δημοτικών σχολείων, ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης εκδίδει προκήρυξη για την πλήρωση 
των θέσεων των προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των 
προϊσταμένων δημοτικών σχολείων, με την οποία προ-
σκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν 
τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύ-
εται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμί-
ας που προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.

2. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της οι-
κείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δια-
βιβάζεται στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2 
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υπο-
ψηφιότητας για την επιλογή τους ως προϊστάμενοι 
νηπιαγωγείων και προϊσταμένων δημοτικών σχολείων 
στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν 
οργανική θέση.

2. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιό-
τητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δι-
καιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων 
των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως 
αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, ο οποίος 
περιλαμβάνει:

α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
β) Βιογραφικό σημείωμα.
γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης.
δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
ε) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πλη-

ροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώ-
σης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

στ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου.
ζ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν 

στο διδακτικό - επιμορφωτικό έργο καθώς και στη δι-
οικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να 
αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

η) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του 
υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της 
κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και 
της γενικής συγκρότησής του, καθώς και περί της συν-
δρομής των λοιπών κριτηρίων της παρ. 2 του άρθρου 
23 του ν. 4547/2018.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) με την 
οποία βεβαιώνεται:

αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσί-
δικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προ-
σωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α' 26),

ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπου-
δών και λοιπών δικαιολογητικών,

γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα κα-
θήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης για σοβαρό 
λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών 
του καθηκόντων.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύμα-
τα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να εί-
ναι αναγνωρισμένοι από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/ Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης 
Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστι-
τούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Ξενόγλωσσες 
βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να 
έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρε-
σία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά 
νόμο όργανο.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

3. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των προϊσταμένων νη-
πιαγωγείων και των προϊσταμένων δημοτικών σχολείων 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των σχολι-
κών μονάδων στις οποίες υπηρετούν με οργανική θέση.

Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, 
οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία 
λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υπο-
ψηφιοτήτων.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να 
συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν 
πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της 
προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο 
και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι αρμόδιες για τη συ-
γκέντρωση των αιτήσεων, τον έλεγχο της ακρίβειας των 
δηλουμένων στοιχείων, τη θεώρηση της αίτησης και της 
έκδοσης πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών. Οι 
αιτήσεις και οι φάκελοι υποψηφιότητας διατηρούνται 
στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθ' όλη τη διάρκεια της 
θητείας των προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των προ-
ϊσταμένων δημοτικών σχολείων.

Άρθρο 3 
Τοποθέτηση

Οι προϊστάμενοι των νηπιαγωγείων και οι προϊστάμε-
νοι των δημοτικών σχολείων, ορίζονται και τοποθετού-
νται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, 
που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδή-
λωση ενδιαφέροντος και πρόταση του οικείου Περιφε-
ρειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), το οποίο συγκροτείται σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018, και 
η απόφαση δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
Το συμβούλιο προκειμένου να διατυπώσει την πρότα-
σή του λαμβάνει υπόψη του τα κριτήρια της παρ. 2 του 
άρθρου 23 του ανωτέρω νόμου.

Άρθρο 4 
Θητεία

Η επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων νηπι-
αγωγείων και των προϊσταμένων δημοτικών σχολείων 
γίνεται για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέ-
τησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που 
ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση 
στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θη-
τείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες 
θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και 
μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη της 
υπηρεσίας των νέων.

Άρθρο 5 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι   

 Αριθμ. Φ.353.1/21/159794/Ε3 (2)

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επι-

λογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων τμη-

μάτων εκπαιδευτικών θεμάτων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 18 και των 

άρθρων 2,21 και 35 του ν. 4547/2018 (A’ 102) «Αναδι-
οργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,

β) του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις»,

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98),

δ) του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυ-
τών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119/1 
της 4.5.2016).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού σύμφωνα με την αριθμ. Φ.1/Γ/372/155318/
Β1/19-9-2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΥΠ.ΠΕ.Θ.), αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τις προθεσμίες και τη διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων και δηλώσεων προτίμησης καθώς και κάθε 
άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία επιλογής και τοπο-
θέτησης των προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών 
θεμάτων, ως εξής:

Άρθρο 1 
Προκήρυξη - υποβολή αιτήσεων

1. Τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θη-
τείας των προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμά-

των, ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 
εκδίδει προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων των 
προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, με 
την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευ-
τικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν 
αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητι-
κά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στη σχετική 
προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 
δέκα (10) ημερών.

2. Η προκήρυξη/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και διαβιβάζεται στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου 
να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Άρθρο 2 
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υπο-
ψηφιότητας για την επιλογή τους ως προϊστάμενοι τμη-
μάτων εκπαιδευτικών θεμάτων στη Διεύθυνση Πρωτο-
βάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν 
οργανική θέση. Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώ-
νεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης για τη θέση της οποίας 
ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη 
διαδικασία επιλογής.

2. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιό-
τητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δι-
καιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων 
των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως 
αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, ο οποίος 
περιλαμβάνει:

α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
β) Βιογραφικό σημείωμα.
γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης.
δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
ε) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πλη-

ροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώ-
σης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Ύ).

στ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου.
ζ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν 

στο διδακτικό - επιμορφωτικό έργο καθώς και στη δι-
οικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να 
αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

η) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του 
υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της 
κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και 
της γενικής συγκρότησής του, καθώς και περί της συν-
δρομής των λοιπών κριτηρίων της παρ. 2 του άρθρου 
23 του ν. 4547/2018.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) με την 
οποία βεβαιώνεται:

αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσί-
δικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προ-
σωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α' 26),



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ54082 Τεύχος Β’ 4412/03.10.2018

ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπου-
δών και λοιπών δικαιολογητικών,

γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα κα-
θήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης για σοβαρό 
λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών 
του καθηκόντων.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύμα-
τα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να εί-
ναι αναγνωρισμένοι από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.) / Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης 
Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ιν-
στιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).

Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλ-
λονται πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την 
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο 
αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

3. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των προϊσταμένων τμη-
μάτων εκπαιδευτικών θεμάτων μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση για τη θέση μίας μόνο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας 
για θέση στελέχους της εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, οι 
οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω 
συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομη-
νία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να 
συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν 
πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της 
προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο 
και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι αρμόδιες για τη συγκέ-
ντρωση των αιτήσεων, τον έλεγχο της ακρίβειας των δηλου-
μένων στοιχείων, τη θεώρηση της αίτησης και της έκδοσης 
πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών. Αντίγραφο κάθε 
αίτησης παραμένει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης υποβολής 
και η πρωτότυπη αίτηση, μαζί με τον φάκελο υποψηφιό-
τητας, διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την 
οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον ο υποψήφιος. Οι αιτήσεις 
και οι φάκελοι υποψηφιότητας διατηρούνται στις Διευθύν-
σεις Εκπαίδευσης καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας των 
προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων.

Άρθρο 3 
Τοποθέτηση

Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμά-
των των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ορίζονται και τοποθετούνται με απόφαση 
του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, 
που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Περι-
φερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), 
αντίστοιχα, το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018, και η 
απόφαση τοποθέτησης δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Προκειμένου να διατυπώσει την πρότασή 
του, το συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τα κριτήρια της 
παρ. 2 του άρθρου 23 του ανωτέρω νόμου.

Άρθρο 4 
Θητεία

Η επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων τμημά-
των εκπαιδευτικών θεμάτων γίνεται για τριετή θητεία, η 
οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η 
Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή 
τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις 
γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετού-
μενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να 
ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας 
τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων.

Άρθρο 5 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι   

 Αριθμ. Φ.361.22/39/159796/Ε3 (3)
 Καθορισμός των προθεσμιών και της διαδικασίας 

υποβολής αιτήσεων καθώς και κάθε άλλου θέμα-

τος σχετικού με τη διαδικασία επιλογής και τοπο-

θέτησης των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων 

και Εργαστηριακών  Κέντρων, καθώς και των 

υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 2,21 και 35 του ν. 4547/2018 (Α' 102) 

« Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις»,

β) του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»,

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98),

δ) του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυ-
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τών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119/1 
της 4.5.2016).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού σύμφωνα με την αριθμ. Φ.1/Γ/381/155968/
Β1/20-9-2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τις προθεσμίες, τη διαδικασία υποβολής των 
αιτήσεων καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη δια-
δικασία επιλογής και τοποθέτησης των υποδιευθυντών 
σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), 
καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ. ως εξής:

Άρθρο 1 
Προκήρυξη

1. Τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θη-
τείας των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων καθώς και 
των υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Εργαστηρια-
κών Κέντρων, ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει 
προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, με την οποία 
προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που 
έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετά-
σχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που 
συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της 
προθεσμίας που προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.

2. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της οι-
κείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, καθώς και στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Άρθρο 2 
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υπο-
ψηφιότητας για την επιλογή τους ως υποδιευθυντές 
σχολικών μονάδων καθώς και υποδιευθυντές και υπεύ-
θυνοι τομέων Εργαστηριακών Κέντρων στη Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου 
έχουν οργανική θέση.

2. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιό-
τητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δι-
καιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων 
των υποψηφίων, ο οποίος περιλαμβάνει:

α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
β) Βιογραφικό σημείωμα.
γ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πλη-

ροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώ-
σης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του 
υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση της 
κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και 
της γενικής συγκρότησής του, καθώς και περί της συν-
δρομής των λοιπών κριτηρίων της παρ. 2 του άρθρου 
23 του ν. 4547/2018.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) με την 
οποία βεβαιώνεται:

αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσί-
δικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προ-
σωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α' 26),

ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπου-
δών και λοιπών δικαιολογητικών,

γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα κα-
θήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης για σοβαρό 
λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών 
του καθηκόντων.

Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλ-
λονται πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την 
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο 
αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

3. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των υποδιευθυντών 
Σχολικών Μονάδων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 
τις θέσεις των σχολικών μονάδων όπου κατέχουν οργα-
νική θέση. Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο 
συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών που προ-
ηγούνται της επιλογής στη θέση του υποδιευθυντή της 
ίδιας σχολικής μονάδας, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν 
αίτηση υποψηφιότητας. Σε κάθε περίπτωση ο επιλεγείς 
υποδιευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώ-
νει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή 
στη σχολική μονάδα που έχει επιλεγεί και να μην έχει κρι-
θεί υπεράριθμος κατά το χρόνο της επιλογής, σύμφωνα 
με το άρθρο 14 του π.δ. 50/1996 (Α' 45).

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των υποδιευθυντών και 
υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση για τις αντίστοιχες θέσεις σε Ε.Κ., 
τα οποία εξυπηρετούν τις σχολικές μονάδες στις οποίες 
κατέχουν οργανική θέση και καλύπτουν το υποχρεωτικό 
ωράριο του υποδιευθυντή ή του υπευθύνου τομέα Ε.Κ. 
με την προϋπόθεση να έχουν υπηρετήσει σε Ε.Κ. για δύο 
(2) τουλάχιστον σχολικά έτη, είτε ως στελέχη είτε ως εκ-
παιδευτικοί, με ωράριο οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικών 
ωρών την εβδομάδα. Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκλη-
ρώσει δύο συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών 
που προηγούνται της επιλογής στη θέση του υποδιευ-
θυντή ή του υπευθύνου τομέα Ε.Κ., δεν επιτρέπεται να 
υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για την ίδια θέση. 
Σε κάθε περίπτωση οι επιλεγέντες ως υποδιευθυντές 
και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. πρέπει να συμπληρώνουν το 
υποχρεωτικό ωράριο της θέσης στο Ε.Κ. όπου έχουν το-
ποθετηθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για 
να είναι υποψήφιοι για θέσεις υποδιευθυντών Ε.Π.Α.Λ., 
και υποδιευθυντών ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ., έχουν δι-
καίωμα να υποβάλουν αίτηση για μια μόνο θέση, είτε 
υποδιευθυντή Ε.Π.Α.Λ., είτε υποδιευθυντή Ε.Κ., είτε υπευ-
θύνου τομέα Ε.Κ.

Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας 
για θέση στελέχους της εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, οι 
οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω 
συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομη-
νία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
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Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να 
συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν 
πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της 
προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο 
και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Άρθρο 3 
Επιλογή

Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων, καθώς και 
οι υποδιευθυντές και οι υπεύθυνοι των τομέων Ε.Κ. επι-
λέγονται από το αρμόδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 
1 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018, υπηρεσιακό συμ-
βούλιο, ύστερα από πρόταση του οικείου συλλόγου 
διδασκόντων, η οποία διατυπώνεται σε συνεδρίαση, 
στην οποία δεν συμμετέχουν τα μέλη που κωλύονται 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδι-
κασίας (ν. 2690/1999, Α'45), καθώς και οι αναπληρωτές 
ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί.

Η πρόταση, μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των 
διδασκόντων, διαβιβάζονται από τον διευθυντή της 
σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. στο αρμόδιο υπηρεσιακό 
συμβούλιο, το οποίο, ύστερα από έλεγχο της συνδρομής 
των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας 
διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο Διευ-
θυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποδιευθυντών 
ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ.

Αν σε σχολική μονάδα προβλέπεται και δεύτερος υπο-
διευθυντής, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 
30 του ν. 4547/2018, ο σύλλογος διδασκόντων προτείνει 
και τη σειρά τοποθέτησης των δύο υποδιευθυντών (υπο-
διευθυντής Α' και Β').

Αν ο σύλλογος διδασκόντων δεν διατυπώσει πρόταση 
για την επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, 
καθώς και των υποδιευθυντών και των υπευθύνων Ε.Κ. ή 
για τη σειρά τοποθέτησης των υποδιευθυντών, αποφα-
σίζει σχετικά το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.

Στην περίπτωση που υποψήφιοι για τη θέση υποδι-
ευθυντή σχολικής μονάδας είναι περισσότεροι από τις 
θέσεις που προβλέπονται, ο σύλλογος διδασκόντων και 
το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνουν υπόψη 
τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του 
ν. 4547/2018 και ειδικότερα την ικανότητα του υποψηφί-
ου να επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, 
συνέπεια και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.

Άρθρο 4 
Τοποθέτηση

Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων, καθώς και 
οι υποδιευθυντές και οι υπεύθυνοι των τομέων Ε.Κ., ορί-
ζονται και τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Διευ-
θυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου 
συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 
26 του ν. 4547/2018 και η απόφαση τοποθέτησης δημο-
σιεύεται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες, οι θέσεις αυτές 
επαναπροκηρύσσονται και στην περίπτωση αυτή δεν 
εφαρμόζονται οι περιορισμοί του δεύτερου και του πέ-
μπτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας 
περί ολοκλήρωσης δύο συνεχόμενων θητειών.

Αν, ύστερα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών του 
παραπάνω εδαφίου, δεν συμπληρωθούν οι κενές και 
κενούμενες θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, τότε η 
επιλογή γίνεται με την επαναπροκήρυξη των θέσεων.

Άρθρο 5 
Θητεία

Η επιλογή και τοποθέτηση των υποδιευθυντών Σχολι-
κών Μονάδων καθώς και των υποδιευθυντών και υπευ-
θύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων γίνεται για τρι-
ετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και 
λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί 
την επιλογή τους, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 
του άρθρου 30 του ν. 4547/2018. Η επιλογή και τοποθέ-
τηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της 
θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες 
θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και 
μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη της 
υπηρεσίας των νέων.

Άρθρο 6 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ  
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*02044120310180008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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,
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