
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3 
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επι-

λογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολι-

κών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.  

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυ-

νάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136) 
και ιδίως των άρθρων 30 έως και 33, 35 έως και 37, 39 
έως και 43, 49 και 232 αυτού,

β) του άρθρου 374 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες 
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποι-
ότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. 
με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141),

γ) του άρθρου 190 του ν. 4964/2022 «Διατάξεις για 
την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, 
θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων 
Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής 
κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 150),

δ) του άρθρου 78 του ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός 
ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυ-
ση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 219),

ε) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

στ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

ζ) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, 
Α’ 45),

η) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

θ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ι) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ια) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και 

ιβ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

3. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

4. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/477/109654/Β1/9-9-2022 ει-
σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού και η δαπάνη που αφορά στη λειτουργία της 
ψηφιακής πύλης έχει ήδη εγκριθεί με την υπό στοιχεία 
100716/Β5/12-8-2022 (ΑΔΑ: ΨΡΡΚ46ΜΤΛΗ-Ζ51) απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Προκήρυξη

1. Τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θη-
τείας των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστη-
ριακών Κέντρων (Ε.Κ.), ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευ-
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σης εκδίδει προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων 
των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών 
Κέντρων, με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκ-
παιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋπο-
θέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία 
επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από 
τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που 
προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη, η οποία δεν μπο-
ρεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.

2. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και διαβιβάζεται στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Άρθρο 2 
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψη-
φιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντών Σχολικών 
Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων αποκλειστικά 
και μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://
schooldirectors.minedu.gov.gr. Η πιστοποίηση των υπο-
ψηφίων για την είσοδο στην πλατφόρμα της αίτησης 
γίνεται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet (πρόσβα-
σης φυσικών προσώπων σε φορολογικές και λοιπές 
υπηρεσίες). Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται 
η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για τα σχολεία της οποίας ο 
υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη 
διαδικασία επιλογής.

2. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα απαραίτητα, για 
την απόδειξη των τυπικών προσόντων τους δικαιολο-
γητικά, σε ψηφιακή μορφή, τα οποία αναρτώνται στο 
πληροφοριακό σύστημα υποβολής των αιτήσεων, ομα-
δοποιημένα σε υποενότητες, ως εξής:

α) Βιογραφικό σημείωμα.
β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών 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 και ερευνητικού έργου.
ζ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν 

στο διδακτικό έργο καθώς και στη διδακτική, συμβου-
λευτική - καθοδηγητική και διοικητική - υποστηρικτική 
εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης 
και λήξης, κατά περίπτωση.

η) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την 
οποία βεβαιώνεται:

αα) Ότι ο εκπαιδευτικός δεν διανύει δοκιμαστική υπη-
ρεσία ή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρ-
θρου 78 του ν. 4997/2022, δεν τελεί σε διαθεσιμότητα ή 
αργία, δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα 
της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή δεν του έχει επιβληθεί 
τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του 
προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιο-
δήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της 
ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου κώδικα.

ββ) η γνησιότητα και αλήθεια των υποβαλλόμενων 
τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών,

γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα κα-
θήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης σύμφωνα με 
την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021 
τα τέσσερα τελευταία έτη.

δδ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν αποχωρεί υποχρεωτικά 
από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός 
(1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύ-
ματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να 
είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι. Ξενόγλωσσες βεβαιώ-
σεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφρασθεί 
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 Διευθυντών Σχολικών 
Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων μπορούν να υπο-
βάλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών 
μονάδων και Ε.Κ. αντίστοιχα μίας μόνο Διεύθυνσης Εκ-
παίδευσης. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής 
πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα 
επιλογής της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021 
δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης 
της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας 
όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όρ-
γανο. Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευ-
σης, της οργανικής θέσης των υποψηφίων, είναι αρμό-
διες κατά περίπτωση, για την έκδοση πιστοποιητικού 
υπηρεσιακών μεταβολών. Οι αιτήσεις και τα συνημμέ-
να δικαιολογητικά διατηρούνται, σε ψηφιακή μορφή, 
στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της 
θητείας των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργα-
στηριακών Κέντρων.

Άρθρο 3
Πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων

1. Τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής, σε συνεδρίασή τους 
που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και 
με τη συγκρότηση που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρ-
θρου 37 του ν. 4823/2021, επιλέγουν τους υποψηφίους 
που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη 
διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 
και Εργαστηριακών Κέντρων και καταρτίζουν τους σχε-
τικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων ανά 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Οι πίνακες δεκτών υποψηφίων 
καταρτίζονται κατά αλφαβητική σειρά. Στους πίνακες μη 
δεκτών υποψηφίων δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυ-
μο των υποψήφιων αλλά μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου 
της αίτησης υποψηφιότητας, καθώς και η αιτιολογία της 
απόρριψής της. Τα συμβούλια κοινοποιούν τους πίνακες 
στο Τμήμα Προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης Εκπαί-
δευσης, το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην 
ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
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2. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη έν-
σταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες 
ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους. Οι ενστά-
σεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής 
υποβολής αιτήσεων.

3. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παρα-
λαβή τους, τα συμβούλια αποφαίνονται αιτιολογημένα 
για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζουν τους πίνακες και 
ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερομένους με τη δι-
αδικασία του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1.

Άρθρο 4
Προσωρινοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες

1. Τα συμβούλια επιλογής καταρτίζουν προσωρινούς 
ενιαίους αξιολογικούς πίνακες Διευθυντών Σχολικών 
Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων ανά Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης, στους οποίους κατατάσσονται οι δεκτοί 
υποψήφιοι σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α’ 
έως γ’ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4823/2021. Οι πί-
νακες κοινοποιούνται στο Τμήμα Προσωπικού της οικείας 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, το οποίο μεριμνά για την ανάρ-
τησή τους στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη έν-
σταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες 
ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους. Οι ενστά-
σεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής 
που χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήσεων.

3. Τα συμβούλια αποφαίνονται αιτιολογημένα για τις 
ενστάσεις, αναπροσαρμόζουν τους πίνακες και ενημε-
ρώνουν σχετικά τους ενδιαφερομένους με τη διαδικασία 
του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1.

Άρθρο 5
Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη

1. Μετά την αναπροσαρμογή των προσωρινών ενιαίων 
αξιολογικών πινάκων, τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής 
ορίζουν τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων 
σε συνέντευξη. Στη συνέντευξη καλείται το πενήντα τοις 
εκατό (50%), με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη 
ακέραιη μονάδα, των υποψηφίων που έχουν συμπερι-
ληφθεί στους εν λόγω αξιολογικούς πίνακες και έχουν 
συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μο-
νάδων, και αριθμός υποψηφίων τουλάχιστον τριπλάσιος 
από τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων. Η πρό-
σκληση, με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες καλούνται οι 
υποψήφιοι στη συνέντευξη, αναρτάται στην ιστοσελίδα 
της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης τουλάχιστον σαρά-
ντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

2. Υποψήφιοι οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέ-
ντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Άρθρο 6
Προετοιμασία και διεξαγωγή της συνέντευξης 
των υποψηφίων

1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων κατανέμονται στα μέλη 
του συμβουλίου επιλογής, με εξαίρεση τον πρόεδρο, προ-
κειμένου να προετοιμάσουν τεκμηριωμένη εισήγηση για 
κάθε υποψήφιο. Συγκεκριμένα οι αιτήσεις ταξινομούνται 
αλφαβητικά και χωρίζονται σε τόσα ίσα μέρη όσα και τα 

μέλη του συμβουλίου που θα εισηγηθούν σχετικά. Το κάθε 
μέλος του συμβουλίου αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας 
το μέρος των αιτήσεων που του έχει ανατεθεί μετά από 
κλήρωση, η οποία διεξάγεται ενώπιον όλων των μελών 
και του γραμματέα του συμβουλίου. Η διαδικασία μελέτης 
των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινάει αμέσως μετά την 
κατάρτιση του αναμορφωμένου προσωρινού αξιολογικού 
πίνακα με τα μοριοδοτούμενα στοιχεία και γίνεται στην 
έδρα κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2. Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τα εξής 
στάδια: 

α) Εισήγηση μέλους του οικείου Συμβουλίου Επιλογής.
β) Προφορική εξέταση του υποψηφίου στην ξένη 

γλώσσα, αν αυτό απαιτείται. 
γ) Παρουσίαση από τον ίδιο τον υποψήφιο μιας πε-

ρίπτωσης για την αυτοαξιολόγηση του έργου του και 
μίας περίπτωσης για το σχεδιασμό του έργου του σε 
περίπτωση επιλογής του.

δ) Ερωτήσεις των μελών του συμβουλίου προς τον 
υποψήφιο.

Ειδικότερα, πριν από την είσοδο του υποψηφίου στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του συμβουλίου, το μέλος του 
συμβουλίου που είχε αναλάβει τη μελέτη του φακέλου 
του υποψηφίου, παρουσιάζει την εισήγησή του για τον 
υποψήφιο. Στη συνέχεια ο υποψήφιος προσέρχεται στην 
αίθουσα και εξετάζεται προφορικά στην ξένη γλώσσα, 
αν αυτό απαιτείται, κατά την παρ. 6 του άρθρου 33 του 
ν. 4823/2021. Σε αυτή την περίπτωση ο εξεταστής πα-
ραδίδει την βαθμολογία του σε σφραγισμένο φάκελο 
στον πρόεδρο του συμβουλίου. Σε περίπτωση που η 
εξέταση της ξένης γλώσσας δεν είναι εφικτό να πραγ-
ματοποιηθεί με φυσική παρουσία του εξεταστή και η 
εξέταση γίνεται εξ’ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρο-
νικών μέσων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 374 
του ν. 4957/2022, η παράδοση της βαθμολογίας του 
γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο και σε χρόνο 
που θα κρίνει ο πρόεδρος του συμβουλίου έτσι ώστε 
να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας. Ακο-
λούθως, ο υποψήφιος παρουσιάζει περίπτωση για την 
αυτοαξιολόγηση του έργου του και περίπτωση για το 
σχεδιασμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του, 
με χρονική διάρκεια έως πέντε (5) λεπτών της ώρας. 
Τέλος τα μέλη του Συμβουλίου υποβάλλουν ερωτήσεις 
κάθε είδους στους υποψήφιους.

3. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση 
της σκέψης και του λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επι-
κοινωνίας, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά 
ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του 
υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων 
των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών 
Κέντρων, ενώ συνεκτιμώνται και τα δηλούμενα στοιχεία 
στην αίτηση του υποψηφίου.

Άρθρο 7 
Ηχογράφηση της συνέντευξης

1. Στην αίθουσα συνεδριάσεων εγκαθίσταται και 
λειτουργεί, με ευθύνη του προέδρου του συμβουλίου 
επιλογής, σύστημα ηχογράφησης. Με την προσέλευ-
ση του υποψηφίου στην αίθουσα για τη διεξαγωγή της 
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συνέντευξης και την προσφώνηση του ονόματός του, 
τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ηχογράφησης, με την 
επιφύλαξη της παρ. 2.

2. Σε περίπτωση που κατά την παρ. 6 του άρθρου 33 
του ν. 4823/2021 απαιτείται εξέταση στην ξένη γλώσσα, 
το σύστημα ηχογράφησης τίθεται σε λειτουργία μετά 
την παράδοση της βαθμολογίας από τον εξεταστή στον 
πρόεδρο του συμβουλίου.

3. Η λειτουργία του συστήματος διακόπτεται με το 
πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του 
υποψηφίου. Το προϊόν ηχογράφησης τηρείται ως ηχη-
τικό αρχείο και φυλάσσεται μαζί με τα πρακτικά του 
συμβουλίου επιλογής.

Άρθρο 8 
Μοριοδότηση της συνέντευξης

1. Τα στοιχεία που συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη 
αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής:

α) Η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου: πέντε (5) 
μονάδες, 

β) η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας: πέντε (5) 
μονάδες,

γ) η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητή-
ματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υπο-
ψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων 
του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και Εργαστηριακού 
Κέντρου: δέκα (10) μονάδες.

2. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιούνται έντυπα αξι-
ολόγησης, ξεχωριστά για κάθε υποψήφιο, σύμφωνα με 
το Παράρτημα, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, τα οποία πε-
ριλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία.

3. Κάθε μέλος του Συμβουλίου Επιλογής δίνει υποχρε-
ωτικά ξεχωριστή και συνοπτικά αιτιολογημένη βαθμο-
λογία. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για 
συνέντευξη είναι ο μέσος όρος των μονάδων της βαθμο-
λογίας των παρόντων μελών του συμβουλίου. Ο μέσος 
όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
Τα έντυπα αξιολόγησης, μαζί με τους φακέλους των 
ενδεχομένως υφισταμένων βαθμολογιών της εξέτασης 
της ξένης γλώσσας, συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο 
του συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και 
φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από 
τον πρόεδρο και τα μέλη του συμβουλίου. Οι φάκελοι 
φυλάσσονται με ευθύνη του προέδρου του Συμβουλίου 
Επιλογής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 
συνέντευξης όλων των υποψηφίων. Μετά το πέρας της 
διαδικασίας αυτής αποσφραγίζονται, προκειμένου να 
καταγραφεί η βαθμολογία των υποψηφίων.

Άρθρο 9
Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο γραμματέας του 
συμβουλίου έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών 
της διαδικασίας. Στα πρακτικά αναφέρεται το περιεχό-
μενο της συνέντευξης, με μνεία της παρουσίασης από 
τον υποψήφιο της αυτοαξιολόγησης του έργου του και 
του σχεδιασμού του έργου του σε περίπτωση επιλογής 
του, καθώς και οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από τα 

μέλη του συμβουλίου και οι απαντήσεις που δόθηκαν 
από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό της συνε-
δρίασης καταγράφονται η βαθμολογία κάθε μέλους του 
συμβουλίου και η συνοπτική αιτιολόγησή της. Επίσης κα-
ταγράφεται η βαθμολογία της ενδεχομένως διεξαχθείσης 
προφορικής εξέτασης της ξένης γλώσσας, περίπτωση 
κατά την οποία, αν ο υποψήφιος έχει βαθμολογηθεί με 
βαθμό μικρότερο του πέντε (5), αφαιρούνται τα μόρια για 
τη γνώση της ξένης γλώσσας, οποιουδήποτε επιπέδου, 
σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 33 του 
ν. 4823/2021 και, συνακόλουθα, τα μόρια για τους αντί-
στοιχους τίτλους σπουδών της περ. α) της ίδιας ως άνω 
παραγράφου και αναμορφώνεται η βαθμολογία του. Τέ-
λος, στα πρακτικά μνημονεύεται η πρόσκληση των υπο-
ψηφίων στη συνέντευξη και η ημερομηνία ανάρτησής 
της στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευ-
σης, η προσέλευση των υποψηφίων με τη σειρά και την 
ώρα που έχουν κληθεί, καθώς και η λήξη των εργασιών.

Άρθρο 10
Τελικοί Ενιαίοι Αξιολογικοί Πίνακες

1. Μετά το πέρας της συνέντευξης όλων των υποψηφί-
ων, το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής καταρτίζει αξιολογικό 
πίνακα με βάση τις συνολικές μονάδες κάθε υποψηφίου 
ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Το σύνολο των μονάδων 
κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των 
μονάδων στα επιμέρους κριτήρια.

2. Σε περίπτωση που υποψήφιος συγκεντρώνει συνολι-
κά, ίσο αριθμό μονάδων, στον τελικό αξιολογικό πίνακα, 
κατατάσσεται υψηλότερα ο υποψήφιος που συγκεντρώ-
νει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια, κατά τη σειρά 
που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 32, σύμφωνα 
με τα άρθρα 33 και 35 του ν. 4823/2021. Αν προκύπτει 
εκ νέου ισοβαθμία, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των 
μονάδων των υποψηφίων κατά σειρά στα υποκριτήρια 
των περ. α) έως δ) της παρ. 1 του άρθρου 32, σύμφωνα 
με τα άρθρα 33 και 35 του ίδιου νόμου.

3. Οι υποψήφιοι που δεν καλούνται σε συνέντευξη, 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021, 
κατατάσσονται σε επικουρικό πίνακα με φθίνουσα σειρά 
κατάταξης με βάση τα κριτήρια επιλογής των περ. α’ έως 
γ’ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ίδιου νόμου.

4. Στη συνέχεια το συμβούλιο ελέγχει εάν κάποιος από 
τους υποψηφίους, που βαθμολογήθηκε στην εξέταση 
της ξένης γλώσσας με βαθμό μικρότερο του πέντε (5) 
και του αφαιρέθηκαν τα μόρια των τίτλων σπουδών και 
της αντίστοιχης ξένης γλώσσας, υπολείπεται σε μόρια, 
μη συνυπολογιζομένων των μορίων της συνέντευξης, 
από υποψήφιο που δεν κλήθηκε στη διαδικασία της 
συνέντευξης. Στην περίπτωση αυτή ο εν λόγω υποψή-
φιος υποβιβάζεται στον επικουρικό πίνακα και καλείται 
για συνέντευξη ο πρώτος σε μονάδες υποψήφιος του 
επικουρικού πίνακα με τη διαδικασία του άρθρου 5 της 
παρούσας. Τηρούνται οι διαδικασίες των άρθρων 6 έως 
και 9 της παρούσας και καταρτίζονται ο τελικός αξιολο-
γικός πίνακας και ο τελικός επικουρικός πίνακας.

5. Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο πρόεδρος του 
συμβουλίου επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που 
τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών από το 
γραμματέα του συμβουλίου.
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Άρθρο 11
Κύρωση Τελικών Αξιολογικών Πινάκων

1. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κα-
τάρτισή τους, οι τελικοί πίνακες επιλογής Διευθυντών 
Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων υπο-
βάλλονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στον οι-
κείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για την κύ-
ρωσή τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 30 του 
ν. 4823/2021.

2. Οι ανωτέρω πίνακες, ύστερα από την κύρωσή τους 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής 
Διεύθυνσης, καθώς και της οικείας Διεύθυνσης Εκπαί-
δευσης.

3. Ταυτόχρονα με τους τελικούς πίνακες επιλογής Δι-
ευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέ-
ντρων υποβάλλονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου 
στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για 
την κύρωσή τους οι επικουρικοί πίνακες της παρ. 4 του 
άρθρου 10 της παρούσας.

4. Οι πίνακες ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 
31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή 
τους.

Άρθρο 12 
Δήλωση προτίμησης

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, μετά την κύρωση των 
τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων, καλούν τους 
εγγεγραμμένους στους πίνακες να υποβάλουν δήλω-
ση τοποθέτησης με σειρά προτίμησης για τις σχολικές 
μονάδες και τα εργαστηριακά κέντρα της οικείας Διεύ-
θυνσης Εκπαίδευσης που επιθυμούν, εντός αποκλει-
στικής προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την 
ανάρτηση του πίνακα στην ιστοσελίδα της οικείας Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Υποψήφιοι που 
δεν υποβάλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από 
τον πίνακα.

Άρθρο 13 
Τοποθέτηση

Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Διευθυντών 
Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, τοπο-
θετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση 
του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρό-
ταση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 9 του 
άρθρου 37 του ν. 4823/2021. Το συμβούλιο διαμορφώνει 
την πρότασή του με βάση τη σειρά κατάταξης των υπο-
ψηφίων στους τελικούς ενιαίους αξιολογικούς πίνακες 
σε συνδυασμό με τη σειρά προτίμησής τους, η οποία 
δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας.

Άρθρο 14
Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων

1. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιό-
τητες για κάποιες σχολικές μονάδες και εργαστηριακά 
κέντρα, διευθυντές σε αυτές τοποθετούνται, εφόσον 
το δηλώσουν, υποψήφιοι που δεν έχουν τοποθετηθεί, 
κατά τη σειρά κατάταξής τους στον τελικό αξιολογικό 
πίνακα επιλογής. Για τον σκοπό αυτόν καλούνται από 
τον Διευθυντή Εκπαίδευσης να υποβάλουν νέα δήλω-

ση προτίμησης. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του 
οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση 
του αρμοδίου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής. Η πρόταση 
διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης των υπο-
ψηφίων στους τελικούς ενιαίους αξιολογικούς πίνακες 
σε συνδυασμό με τη νέα δήλωση προτίμησης.

2. Αν ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
της προηγούμενης παραγράφου δεν συμπληρωθούν οι 
κενές και κενούμενες θέσεις, τότε εφαρμόζεται η παρ. 9 
του άρθρου 40 του ν. 4823/2021.

3. Αν μετά το τέλος των ανωτέρω διαδικασιών εξα-
κολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις διευθυντών 
Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ., οι θέσεις αυτές επαναπρο-
κηρύσσονται. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να υποβά-
λουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο 
εκπαιδευτικής ή διδακτικής υπηρεσίας. Το πρώτο εδάφιο 
εφαρμόζεται και στην περίπτωση εμφάνισης κενών θέ-
σεων μετά τη λήξη της ισχύος των πινάκων επιλογής.

Άρθρο 15 
Θητεία

Η επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών Σχολικών 
Μονάδων και Ε.Κ. γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία 
ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου 
του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η 
επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται 
για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι 
σε κενές ή κενούμενες θέσεις, σύμφωνα με τα εδάφια 
πρώτο και δεύτερο, εξακολουθούν να ασκούν τα καθή-
κοντά τους και μετά από τη λήξη της θητείας τους μέχρι 
την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών.

Άρθρο 16
Ζητήματα προστασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσης, το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) επι-
τελεί ρόλο Υπεύθυνου Επεξεργασίας από κοινού με το 
κάθε Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής κατά την έννοια της 
περ. 7 του άρθρου 4 και του άρθρου 26 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονι-
σμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»). Κάθε 
Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής είναι αρμόδιο για οποιαδή-
ποτε μορφή επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που σχετίζονται με την περιγραφόμενη στην 
παρούσα διαδικασία επιλογής την οποία πραγματοποιεί 
και στα οποία αποκτά πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής 
πύλης https://schooldirectors.minedu.gov.gr, σύμφωνα 
με την ισχύουσα πολιτική του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την προστασία 
προσωπικών δεδομένων, τον Γ.Κ.Π.Δ., τον ν. 4624/2019 
και τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως 
απαραίτητα προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις 
της παρούσης και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει 
της οποίας εκδίδεται και αφορούν στα πρόσωπα που 
υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 1 στο πεδίο εφαρμο-
γής της παρούσας.
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3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλ-
λονται σε επεξεργασία είναι τα δεδομένα που περιλαμ-
βάνονται στα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά που 
υποβάλουν οι υποψήφιοι σύμφωνα με το άρθρο 2 και 
τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διεξαγωγή της 
συνέντευξης (πρακτικά και ηχητικό αρχείο συνέντευξης).

4. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα είναι η υλοποίηση της διαδικασίας 
επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών 
Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της παρούσης 
καθώς και κάθε σταδίου που προηγείται και έπεται αυτής.

5. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που περιλαμ-
βάνονται στις αιτήσεις των υποψηφίων και στα συνυπο-
βαλλόμενα δικαιολογητικά και/ή συλλέγονται κατά τη διε-
ξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων διατηρούνται για 
χρονικό διάστημα οχτώ (8) ετών μετά το τέλος του έτους 
εντός του οποίου τοποθετήθηκε οριστικά ο αντίστοιχος Δι-
ευθυντής Σχολικής Μονάδας και Εργαστηριακού Κέντρου.

6. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. γ’ της 
παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με την 
περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. Όσον αφορά 
σε προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών νομική 
βάση της επεξεργασίας είναι η περ. ε’ της παρ. 2 του 
άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ..

7. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να 
λάβουν επιβεβαίωση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας 
για το αν και κατά πόσον προσωπικά δεδομένα που τους 
αφορούν υφίστανται επεξεργασία (δικαίωμα πρόσβα-
σης). Επιπλέον μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα διόρ-
θωσης ανακριβών δεδομένων που τα αφορούν, διαγρα-
φής, περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην 
επεξεργασία. Τα υποκείμενα των δεδομένων δύνανται να 
ασκούν τα δικαιώματά τους αυτά απευθυνόμενα στον 
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υ.ΠΑΙ.Θ. στη διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@minedu.gov.gr.

Άρθρο 17 
Μεταβατικές διατάξεις

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης:
α) Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρ-

θρου 37 του ν. 4823/2021 αποτελείται από τα τακτικά και 
αναπληρωματικά μέλη που αναφέρονται στην παρ. 12 
του άρθρου 232 του ν.  4823/2021, η οποία προστέ-
θηκε με την παρ. 2 του άρθρου 190 του ν. 4964/2022 

και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 78 του 
ν. 4997/2022, τα οποία ορίζονται ή επιλέγονται όπως 
ορίζεται στην ίδια ως άνω παρ. 12, ενώ κατά τα λοιπά 
εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 37.

β) Ο ανώτατος αριθμός αξιολογικών μονάδων που 
μπορούν να συγκεντρώσουν οι υποψήφιοι στο σύνολο 
των κριτηρίων επιλογής της παρ. 1 του άρθρου 32 του 
ν. 4823/2021 ανέρχεται στις 75 μονάδες. Το κριτήριο της 
αξιολόγησης των υποψηφίων, σύμφωνα με την περ. γ’ 
της παρ. 1 του άρθρου 32 του ίδιου νόμου δεν μοριο-
δοτείται.

γ) Το συγγραφικό και ερευνητικό έργο των υποψηφί-
ων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών 
Κέντρων αποτιμάται με τις αξιολογικές μονάδες, που 
αντιστοιχούν στο κριτήριο της περ. δ) της παρ. 2 του 
άρθρου 33 του ν. 4823/2021 από το Τοπικό Συμβούλιο 
Επιλογής της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, 
η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 190 του 
ν. 4964/2022 και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρ-
θρου 78 του ν. 4997/2022.

δ) Η προκήρυξη της παρ. 1 του άρθρου 1 εκδίδεται 
εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρού-
σης.

ε) Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επι-
λογής υποβάλλονται, εντός είκοσι (20) ημερών από την 
έκδοση της σχετικής προκήρυξης και

στ) Η ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών Σχολικών 
Μονάδων και Ε.Κ. πραγματοποιείται το αργότερο εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της 
απόφασης τοποθέτησής τους.

Άρθρο 18 
Παράρτημα

Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται Παράρτημα με 
τον τύπο του έντυπου υποδείγματος για την αξιολόγηση 
της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης των 
υποψηφίων, στο πλαίσιο της συνέντευξης των άρθρων 
5 έως 9, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πα-
ρούσης υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 19 
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, 2 Δεκεμβρίου 2022

Η Υπουργός 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   
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*02061410312220008*

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,
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