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ΤΕΥΧΟΣ Α.Σ.Ε.Π.

Αρ. Φύλλου 3

ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN AΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(Αριθμ. 4275/Ε4)
Πρόσκληση μελών Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23,
ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 εγγεγραμμένων στους
τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του
Α.Σ.Ε.Π. για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
κατά το σχολικό έτος 2021-2022 σε εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019
(Α’ 13).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007, Α’ 26),
(β) του κεφαλαίου Ε’ (άρθρα 53-67) του ν. 4589/2019
(Α’ 13) και ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 62.
2. Τo π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
6. Την υπό στοιχεία 2ΕΑ/2019 (ΑΣΕΠ 14) προκήρυξη
του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.
7. Τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1’
των κλάδων ΠΕ21 και ΠΕ29, όπως δημοσιεύθηκαν αναμορφωμένοι στο Γ’ 586/2021, των κλάδων ΠΕ25 και ΠΕ28,
όπως δημοσιεύθηκαν αναμορφωμένοι στο Γ’ 1271/2020
και των κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30, όπως δημοσιεύθηκαν
αναμορφωμένοι στο Γ’ 3211/2021.

8. Την υπό στοιχεία 197948/Ε1/13-12-2019 (Β’ 4597)
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 99052/Ε1/10-8-2021 κοινή
υπουργική απόφαση «Ανακαθορισμός κατά κλάδο και
ειδικότητα του αριθμού των κενών θέσεων για τον μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του Μέρους
Γ’ του ν. 4589/2019 (Α’ 13) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» (Β’ 3715).
9. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./118/41609/9-12-2019
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων»
(Β’ 4596).
10. Την παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/
Φ.ΕΓΚΡ./48/4683/26-02-2019 απόφαση της Επιτροπής
Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης τεσσάρων χιλιάδων
πεντακοσίων (4.500) θέσεων μόνιμων Εκπαιδευτικών
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και δομών της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης».
11. Την υπό στοιχεία 23418/Ε4/17-2-2020 (Γ’ 241)
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. για τον διορισμό
1.040 μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ.
12. Το υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Α./16818/5-11-2021
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».
13. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/004/3013/Β1/12-1-2022
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ότι δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καλούμε τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ23Ψυχολόγων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-
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Φυσιοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών- Εργοθεραπευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών που είναι
εγγεγραμμένα στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1’ του ΑΣΕΠ, όπως δημοσιεύθηκαν αναμορφωμένοι
στα Γ’ 1271/2020 (για ΠΕ25, ΠΕ28), Γ’ 586/2021 (για ΠΕ21, ΠΕ29) και Γ’ 3211/2021 (για ΠΕ23, ΠΕ30) και επιθυμούν να
διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να είναι:
(α) Έλληνες πολίτες.
(β) Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν. 2431/1996 με τους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου
1 αυτού).
(γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη
και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων,
κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958,
όπως ισχύει, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας.
2. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 7 του
ν. 3528/2007, όπως ισχύει).
3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού.
4. Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο) (αριθμ. 1959/2017 απόφαση
ΣτΕ). Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας
ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, ενώ για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης (άρθρο 6 παρ. 4 του
ν. 3528/2007).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13):
«1. Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Α’, Β’ και Γ’ (Γ1’ και Γ2’) μπορεί να διορίζονται
κατά τη διάρκεια της ισχύος τους, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., εφόσον πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα διορισμού στο Δημόσιο.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται ο
αριθμός των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που πρόκειται να καλυφθούν, κατά κλάδο και
ειδικότητα ή ειδίκευση […].
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ο αριθμός, κατά κλάδο και
ειδικότητα ή ειδίκευση, καθώς και περιοχή διορισμού, των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν και καλούνται οι
υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για
μόνιμο διορισμό σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην ίδια
απόφαση. Η ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ και είναι αμετάκλητη.
4. Ο διορισμός των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παρ. 2
του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α’ 38), βάσει της σειράς κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες,
καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων. Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που διορίζεται κατά τα ανωτέρω,
αποκλείεται από τους διορισμούς στους επόμενους κατά σειρά κλάδους ή ειδικότητες, όπου είναι υποψήφιος για
διορισμό […].
5. α) Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού
με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, σύμφωνα
με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του π.δ. 154/1996 (Α’ 115). Η οριστική τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατά τη
διαδικασία των μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά περίπτωση, με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς,
μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. του κλάδου τους. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται
να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει
γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε.
ισχύει η υποχρέωση του τρίτου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην
Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π
που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) ή του άρθρου
8 του π.δ. 56/2001 (Α’ 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75%
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και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να
αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω […]
5Α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι διορίζονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και, μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού, παραιτούνται, αποκλείονται από τους διορισμούς
και τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού και τα δύο επόμενα
σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα
που αποκλείονται μπορούν να διοριστούν ή προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.
6. Αν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. διορισθούν χωρίς να διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και
διδακτική επάρκεια επιμορφώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του
διορισμού τους.
7. Οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως δόκιμοι. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοι
κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν. […].».
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 63 του ως άνω νόμου:
«Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής παραμένει εγγεγραμμένος στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και δύναται να διοριστεί καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος
των πινάκων. Σε περίπτωση που κληθεί να διορισθεί ως μόνιμος σε κενή οργανική θέση κατά τη διάρκεια του
διδακτικού έτους, υποχρεούται να παραμείνει στη θέση που είναι τοποθετημένος ως αναπληρωτής έως τη λήξη
του διδακτικού έτους.».
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ επί των θέσεων διορισμού:
Με την παρούσα απόφαση ανακοινώνεται ο αριθμός ανά κλάδο και περιοχή διορισμού των 41 θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν, καθώς οι διορισμένοι σε αυτές με την υπό στοιχεία 23418/Ε4/17-2-2020 (Γ’ 241) απόφαση είτε
παραιτήθηκαν αυτοδίκαια είτε ανακλήθηκε ο διορισμός τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ
Ενότητα 1. Έχουν Δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης
Τα μέλη του Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 που είναι εγγεγραμμένα στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1’του ΑΣΕΠ, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ και είναι αμετάκλητη, επέχει, δε, θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75). Η εντός της καθορισμένης προθεσμίας υποβολή αίτησης αποτελεί
προϋπόθεση για συμμετοχή στη διαδικασία διορισμού.
Ενότητα 2. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης
i) Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα
λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά
τους, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 του ν. 3528/2007).
ii) Όσοι εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 που αναφέρει ότι:
«Δεν διορίζονται υπάλληλοι:
α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α’, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις».
iii) Όσοι έχουν ήδη διοριστεί α) ως μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ με τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Γ’ 241/2020 και
β) στη Γενική Εκπαίδευση με τις σχετικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στα Γ’ 1817/2021, Γ’ 1818/2021, Γ’ 1819/2021.
Ενότητα 3. Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία σε περίπτωση
διορισμού, αν εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητά τους:
(i) Οι υποψήφιοι που μετέχουν σε εταιρείες και οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού
Κώδικα (άρθρο 32 και παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3528/2007), οι οποίοι δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν
προηγουμένως δεν παραιτηθούν με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους.
(ii) Όσοι ασκούν έργα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα (άρθρο 33 του ν. 3528/2007 και άρθρα 56 και 57
του Συντάγματος).
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(iii) Οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού
Δικαίου με πλήρες ωράριο εργασίας (και άσχετα από τη φύση της σχέσεως που τους συνδέει με το Δημόσιο ή το
νομικό πρόσωπο) δεν μπορούν να απασχοληθούν/αναλάβουν υπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση με πλήρες ωράριο
(παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, άρθρο 35 του ν. 3528/2007 και Γνωμοδότηση ΝΣΚ 251/2007).
Επισημάνσεις:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 «Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού» του ν. 3528/2007:
«1. Οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. Το ανώτατο όριο της ηλικίας διορισμού,
όπου υπάρχει, πρέπει να συντρέχει κατά το πρώτο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, χρονικό σημείο. Η μη εκπλήρωση
στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί κώλυμα διορισμού, εφόσον αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το
χρόνο διορισμού του υπαλλήλου. 2. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν
και για τα κωλύματα διορισμού.».
Ειδικότερα, όσον αφορά στους άρρενες υποψηφίους, επισημαίνεται ότι στη σχετική διαδικασία αλγοριθμικής
ροής και διορισμού θα συμπεριληφθούν μόνο οι υποψήφιοι για τους οποίους είναι επιλεγμένο το πεδίο «Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις» στον προσωπικό ηλεκτρονικό τους φάκελο στο ΟΠΣΥΔ, ακόμα και αν αυτό
δεν εμφανίζεται επικυρωμένο.
Για το λόγο αυτό οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να ελέγξουν τον προσωπικό ηλεκτρονικό τους φάκελο που
διατηρείται στο ΟΠΣΥΔ και εφόσον το εν λόγω πεδίο δεν είναι συμπληρωμένο (αλλά οι ίδιοι έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές) οφείλουν να το επιλέξουν και να πατήσουν το
πεδίο «Καταχώριση». Η σχετική δυνατότητα, περί απευθείας συμπλήρωσης του πεδίου στο ΟΠΣΥΔ από τον ίδιο
τον υποψήφιο, θα παρέχεται μόνο κατά το διάστημα υποβολής των αιτήσεων.
2. Στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2431/1996 (Α’ 175) ορίζεται, κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, ότι το κώλυμα μη
εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης. Ως εκ τούτου, οι ενταγμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ του ΑΣΕΠ, άρρενες υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για τους οποίους το σχετικό πεδίο περί στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν είναι, μεν, επιλεγμένο αλλά οι ίδιοι
είτε έχουν εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωση, είτε δεν προβλέπεται τέτοια υποχρέωση στο κράτος μέλος της ΕΕ από το
οποίο προέρχονται, οφείλουν, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ στο eep-evp@minedu.gov.gr προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η συμπλήρωση του
πεδίου περί στρατιωτικών υποχρεώσεων. Θα πρέπει, δε, να αποστείλουν πιστοποιητικό (από αρμόδια αρχή της χώρας
τους) από το οποίο να προκύπτει είτε ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις είτε ότι η μη εκπλήρωση
αυτών δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο δημόσιο τομέα της χώρας προέλευσής τους.
3. Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, καθώς και το πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών
περί μη παραπομπής σε δίκη κατά το άρθρο 8 του ν. 3528/2007 αντικαθίστανται από την αίτηση-δήλωση του
εκπαιδευτικού στο ΟΠΣΥΔ κατά την παρούσα διαδικασία και αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από τη
Διεύθυνση Εκπαίδευσης της περιοχής διορισμού του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π..
4. Επίσης, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της περιοχής διορισμού θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση για τα καθοριζόμενα στην ενότητα 3.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ
Η αίτηση-δήλωση, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr) από τους ίδιους τους υποψηφίους κάνοντας εισαγωγή στην εφαρμογή με τους προσωπικούς τους κωδικούς.
Οι υποψήφιοι δηλώνουν όσες περιοχές επιθυμούν και με τη σειρά που τις επιθυμούν από τον πίνακα με τις περιοχές των κενών οργανικών θέσεων (βλέπε Παράρτημα Ι). Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης δηλώνεται η περιοχή
διορισμού με σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση μιας διαθέσιμης περιοχής πρέπει αυτή να δηλωθεί.
Οι διορισμοί διενεργούνται σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων και τις δηλώσεις προτίμησής τους.
Προκειμένου, δε, να εξασφαλίσουν τον διορισμό τους, δίνεται η δυνατότητα να δηλώσουν το σύνολο των
διαθέσιμων περιοχών.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής Αίτησης-Δήλωσης επιτρέπεται η τροποποίηση ή/και απενεργοποίηση της αίτησης.
Επισημάνσεις:
1. Μέλη Ε.Ε.Π. που είναι ενταγμένα στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1’ του ΑΣΕΠ περισσότερων
του ενός κλάδων, οφείλουν να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση περιοχών διορισμού για κάθε έναν εκ των κλάδων,
στον οποίο είναι ενταγμένοι και επιθυμούν να διορισθούν. Υπενθυμίζεται ότι:
α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019, ο διορισμός των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διενεργείται με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου
29 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) και
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β) δεν υφίσταται σχετική δυνατότητα στον υποψήφιο περί χορήγησης προτεραιότητας στην αξιολόγηση της
αίτησης συγκεκριμένου κλάδου έναντι του άλλου.
Ως εκ τούτου ο υποψήφιος οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός κατά την υποβολή (ή μη) της σχετικής αίτησης
και των περιοχών που θα επιλέξει (ανά κλάδο).
Εφίσταται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης καθώς ο ενδιαφερόμενος έχει
την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 13 Ιανουαρίου 2022
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȼ: ȴȻȰȺȵɇȻɀȵɇ ɅȵɆȻɃɍȵɇ ȴȻɃɆȻɇɀɃɉ ȰɁȰ ȾȿȰȴɃ
ɅȵɆȻɃɍȵɇ ȴȻɃɆȻɇɀɃɉ

Ʌȵ21

Ʌȵ23

Ʌȵ25

Ʌȵ28

Ʌȵ29

Ʌȵ30

ʍʑʆʉʄʉ

Ȱʚ ȰȺȸɁȰɇ (Ʌ.ȵ.)

1

1

Ȱʚ ȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ (ȴ.ȵ.)

1

1

Ȱʚ ȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ (Ʌ.ȵ.)

1

1

Ȱʚ ȾȵɆȾɉɆȰɇ (ȴ.ȵ.)

1

1

Ȱʚ ɀȰȳɁȸɇȻȰɇ (Ʌ.ȵ.)

1

Ȱʚ ɅȵȻɆȰȻȰ (ȴ.ȵ.)

2

Ȱʚ ɅȵȻɆȰȻȰ (Ʌ.ȵ.)

2

1
1

3
2

ȰɍȰȽȰɇ (ȴ.ȵ.)

1

ȰɍȰȽȰɇ (Ʌ.ȵ.)

1

1
1

Ȳʚ ȰɁȰɈ. ȰɈɈȻȾȸɇ (Ʌ.ȵ.)

1

1

ȳʚ ȰȺȸɁȰɇ (ȴ.ȵ.)

2

2

1

2

ȳʚ ȰȺȸɁȰɇ (Ʌ.ȵ.)

1

ȴʚ ȰȺȸɁȰɇ (ȴ.ȵ.)

1

ȴʚ ȰȺȸɁȰɇ (Ʌ.ȵ.)

1

ȴɉɈ. ȰɈɈȻȾȸɇ (Ʌ.ȵ.)

1

2
1

1

1

ȸȿȵȻȰɇ (ȴ.ȵ.)

1

1

ȸɀȰȺȻȰɇ (ȴ.ȵ.)

1

1

ȸɀȰȺȻȰɇ (Ʌ.ȵ.)

1

1

ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ (Ʌ.ȵ.)

1

ȺȵɇɅɆɏɈȻȰɇ (Ʌ.ȵ.)

1

2

1

1

ȾȰɆȴȻɈɇȰɇ (Ʌ.ȵ.)

1

1

ȾɃȷȰɁȸɇ (ȴ.ȵ.)

1

1

ȾɃȷȰɁȸɇ (Ʌ.ȵ.)

1

1

ȾɃɆȻɁȺȻȰɇ (ȴ.ȵ.)

1

1

ȾɃɆȻɁȺȻȰɇ (Ʌ.ȵ.)
ȿȰȾɏɁȻȰɇ (ȴ.ȵ.)

1

1

1

1

2

ɀȵɇɇȸɁȻȰɇ (Ʌ.ȵ.)

1

1

ɅȵȿȿȰɇ (ȴ.ȵ.)

1

1

ɅȻȵɆȻȰɇ (ȴ.ȵ.)

1

1

ɅȻȵɆȻȰɇ (Ʌ.ȵ.)

1

1

ɈɆȻȾȰȿɏɁ (Ʌ.ȵ.)

1

1

ɍȰɁȻɏɁ (ȴ.ȵ.)

1

1

ɍȰɁȻɏɁ (Ʌ.ȵ.)

1

1

ʍʑʆʉʄʉ:

2

3

27

7

1

1
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȻȻ: ɅȵɆȻɃɍȵɇ Ȱ/ȺɀȻȰɇ ȾȰȻ Ȳ/ȺɀȻȰɇ ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ
ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ
ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ɅɆɏɈɃȲȰȺɀȻȰɇ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ (Ʌȵ)
ȴɆȰɀȰɇ

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ȴȵɉɈȵɆɃȲȰȺɀȻȰɇ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ (ȴȵ)
ȴɆȰɀȰɇ

ȵȲɆɃɉ

ȵȲɆɃɉ

ȰɁȰɈ.
ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ȾȰȻ ȺɆȰȾȸɇ

ȰɈɈȻȾȸɇ

ɅȵɆȻɃɍȸ
ɀȵɈȰȺȵɇȸɇ
Ʌȵ ɼ ȴȵ
ȴɆȰɀȰɇ
Ȱ' ȵȲɆɃɉ
Ȳ' ȵȲɆɃɉ
Ȱ' ȾȰȲȰȿȰɇ

ȾȰȲȰȿȰɇ

ȾȰȲȰȿȰɇ

ɂȰɁȺȸɇ
ɆɃȴɃɅȸɇ

ɂȰɁȺȸɇ
ɆɃȴɃɅȸɇ

Ȳ' ȾȰȲȰȿȰɇ
ɂȰɁȺȸɇ
ɆɃȴɃɅȸɇ

Ȱ' ȰȺȸɁȰɇ

Ȱ' ȰȺȸɁȰɇ

Ȱ' ȰȺȸɁȰɇ

Ȳ' ȰȺȸɁȰɇ

Ȳ' ȰȺȸɁȰɇ

Ȳ' ȰȺȸɁȰɇ

ȳ' ȰȺȸɁȰɇ

ȳ' ȰȺȸɁȰɇ

ȳ' ȰȺȸɁȰɇ

ȴ' ȰȺȸɁȰɇ

ȴ' ȰȺȸɁȰɇ

ȴ' ȰȺȸɁȰɇ

ȰɁȰɈ. ȰɈɈȻȾȸɇ

ȰɁȰɈ. ȰɈɈȻȾȸɇ

Ȱ' ȰɁȰɈ. ȰɈɈȻȾȸɇ

ɇɍɃȿȵȻȰ ɁɃɀɏɁ-ȴȸɀɏɁ
ɅȵɆȻɃɍȸɇ ɀȵɈȰȺȵɇȸɇ
ɁɃɀɃɉ ȴɆȰɀȰɇ
ȰȿȵɂȰɁȴɆɃɉɅɃȿȸɇ
ȴȻȴɉɀɃɈȵȻɍɃɉ
ɃɆȵɇɈȻȰȴȰɇ
ɇɃɉɌȿȻɃɉ
ɇȰɀɃȺɆȰȾȸɇ
ȾȰȲȰȿȰɇ
ɁȵɇɈɃɉ
ɅȰȳȳȰȻɃɉ
ȺȰɇɃɉ
ɁɃɀɃɉ ɂȰɁȺȸɇ
ɁɃɀɃɉ ɆɃȴɃɅȸɇ
ȰȺȸɁȰȻɏɁ
ȲɉɆɏɁɃɇ
ȳȰȿȰɈɇȻɃɉ
ȴȰɌɁȸɇ-ɉɀȸɈɈɃɉ
ȷɏȳɆȰɌɃɉ
ȸȿȻɃɉɅɃȿȸɇ
ȾȰȻɇȰɆȻȰɁȸɇ
ɌȻȿȰȴȵȿɌȵȻȰɇ - ɍȰȿȾȸȴɃɁȰɇ
ȰȳȻȰɇ ɅȰɆȰɇȾȵɉȸɇ ȰɀȰɆɃɉɇȻɃɉ
ȲɆȻȿȸɇɇȻɏɁ ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ
ȾȸɌȻɇȻȰɇ ȿɉȾɃȲɆɉɇȸɇ - ɅȵɉȾȸɇ
ɀȵɈȰɀɃɆɌɏɇȸɇ ɁȵȰɇ ȻɏɁȻȰɇ
ɅȰɅȰȳɃɉ - ɍɃȿȰɆȳɃɉ
ɅȵɁɈȵȿȸɇ ɌȻȿɃȺȵȸɇ - ɎɉɍȻȾɃɉ
ɍȰȿȰɁȴɆȻɃɉ
ȰȻȳȰȿȵɏ
ȰȳȻȰɇ ȲȰɆȲȰɆȰɇ
ȰȳȻɏɁ ȰɁȰɆȳɉɆɏɁ ȾȰɀȰɈȵɆɃɉ
ȻȿȻɃɉ
ɅȵɆȻɇɈȵɆȻɃɉ
ɅȵɈɆɃɉɅɃȿȸɇ
ɍȰȽȴȰɆȻɃɉ
Ȱȳ. ȴȸɀȸɈɆȻɃɉ
ȰȿȻɀɃɉ
ȳȿɉɌȰȴȰɇ
ȵȿȿȸɁȻȾɃɉ - ȰɆȳɉɆɃɉɅɃȿȸɇ
ȾȰȿȿȻȺȵȰɇ ɀɃɇɍȰɈɃɉ - ɈȰɉɆɃɉ
ɁȵȰɇ ɇɀɉɆɁȸɇ ɅȰȿȰȻɃɉ
ɌȰȿȸɆɃɉ
ȲȰɆȸɇ - ȲɃɉȿȰɇ ȲɃɉȿȻȰȳɀȵɁȸɇ
ȾɆɏɅȻȰɇ
ȿȰɉɆȵɏɈȻȾȸɇ
ɀȰɆȰȺɏɁɃɇ
ɀȰɆȾɃɅɃɉȿɃɉ - ɀȵɇɃȳȰȻȰɇ
ɅȰȻȰɁȻȰɇ
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ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ
ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ɅɆɏɈɃȲȰȺɀȻȰɇ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ (Ʌȵ)

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ȴȵɉɈȵɆɃȲȰȺɀȻȰɇ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ (ȴȵ)

ɅȵɆȻɃɍȸ
ɀȵɈȰȺȵɇȸɇ
Ʌȵ ɼ ȴȵ

Ȳ' ȰɁȰɈ. ȰɈɈȻȾȸɇ

ȴɉɈ. ȰɈɈȻȾȸɇ

ȴɉɈ. ȰɈɈȻȾȸɇ

ȴɉɈ. ȰɈɈȻȾȸɇ

Ȱ' ɅȵȻɆȰȻȰ
ɅȵȻɆȰȻȰ

ɅȵȻɆȰȻȰ

Ȳ' ɅȵȻɆȰȻȰ

ȲɃɆȵȻɃɉ ȰȻȳȰȻɃɉ

ȴɉɈȻȾȸɇ
ȵȿȿȰȴȰɇ
ȴɉɈȻȾȸɇ
ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ

ȸɅȵȻɆɃɉ

ȿȵɇȲɃɉ

ȿȵɇȲɃɉ

ɇȰɀɃɉ

ɇȰɀɃɉ

ɍȻɃɉ

ɍȻɃɉ

ȰȻɈɏȿɃȰȾȰɆɁȰɁȻȰɇ
ȰɍȰȽȰɇ
ȸȿȵȻȰɇ
ȳɆȵȲȵɁɏɁ
ȾȰɇɈɃɆȻȰɇ
ȾɃȷȰɁȸɇ
ɌȿɏɆȻɁȰɇ
ȰɆɈȰɇ
ȺȵɇɅɆɏɈȻȰɇ
ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ
ɅɆȵȲȵȷȰɇ
ȾȰɆȴȻɈɇȰɇ
ȿȰɆȻɇȰɇ

ȰȻɈɏȿɃȰȾȰɆɁȰɁȻȰɇ
ȰɍȰȽȰɇ
ȸȿȵȻȰɇ
ȳɆȵȲȵɁɏɁ
ȾȰɇɈɃɆȻȰɇ
ȾɃȷȰɁȸɇ
ɌȿɏɆȻɁȰɇ
ȰɆɈȰɇ
ȺȵɇɅɆɏɈȻȰɇ
ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ
ɅɆȵȲȵȷȰɇ
ȾȰɆȴȻɈɇȰɇ
ȿȰɆȻɇȰɇ

ȳ' ɅȵȻɆȰȻȰ
Ȱ' ȿȵɇȲɃɉ
Ȳ' ȿȵɇȲɃɉ
ȳ' ȿȵɇȲɃɉ
Ȱ' ɇȰɀɃɉ
Ȳ' ɇȰɀɃɉ
ȳ' ɇȰɀɃɉ
Ȱ' ɍȻɃɉ
Ȳ' ɍȻɃɉ
ȰȻɈɏȿɃȰȾȰɆɁȰɁȻȰɇ
ȰɍȰȽȰɇ
ȸȿȵȻȰɇ
ȳɆȵȲȵɁɏɁ
ȾȰɇɈɃɆȻȰɇ
ȾɃȷȰɁȸɇ
ɌȿɏɆȻɁȰɇ
ȰɆɈȰɇ
ȺȵɇɅɆɏɈȻȰɇ
ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ
ɅɆȵȲȵȷȰɇ
ȾȰɆȴȻɈɇȰɇ
ȿȰɆȻɇȰɇ
Ȱ' ɀȰȳɁȸɇȻȰɇ

ȺȵɇɇȰȿȻȰɇ

ɀȰȳɁȸɇȻȰɇ

ɀȰȳɁȸɇȻȰɇ
Ȳ' ɀȰȳɁȸɇȻȰɇ

ȻɃɁȻɏɁ ɁȸɇɏɁ

ɈɆȻȾȰȿɏɁ
ȷȰȾɉɁȺɃɉ

ɈɆȻȾȰȿɏɁ
ȷȰȾɉɁȺɃɉ

ɈɆȻȾȰȿɏɁ
ȷȰȾɉɁȺɃɉ
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ɇɍɃȿȵȻȰ ɁɃɀɏɁ-ȴȸɀɏɁ
ɅȵɆȻɃɍȸɇ ɀȵɈȰȺȵɇȸɇ
ɅȰȿȿȸɁȸɇ
ɆȰɌȸɁȰɇ - ɅȻȾȵɆɀȻɃɉ
ɇȰɆɏɁȻȾɃɉ
ɇɅȰɈɏɁ - ȰɆɈȵɀȻȴɃɇ
ȰɍȰɆɁɏɁ ȴȻɃɁɉɇɃɉ
ɏɆɏɅɃɉ
ȰɇɅɆɃɅɉɆȳɃɉ
ȵȿȵɉɇȻɁȰɇ
ɀȰɁȴɆȰɇ - ȵȻȴɉȿȿȻȰɇ
ɀȵȳȰɆȵɏɁ
Ɍɉȿȸɇ
ȾȵɆȰɈɇȻɁȻɃɉ - ȴɆȰɅȵɈɇɏɁȰɇ
ȾɃɆɉȴȰȿȿɃɉ
ɁȻȾȰȻȰɇ - ȰȳȻɃɉ ȻɏȰɁɁȸ
ɆȵɁɈȸ
ɅȵȻɆȰȻɏɇ
ɅȵɆȰɀȰɈɃɇ
ɇȰȿȰɀȻɁȰɇ
ȰȳȾȻɇɈɆȻɃɉ
ȰȻȳȻɁȰɇ
ɅɃɆɃɉ ɇɅȵɈɇɏɁ ɈɆɃȻȷȸɁȻȰɇ
ɉȴɆȰɇ
ȾɉȺȸɆɏɁ
ȿȵɇȲɃɉ
ȿȸɀɁɃɉ
Ȱȳ. ȵɉɇɈɆȰɈȻɃɉ
ɇȰɀɃɉ
ȻȾȰɆȻȰɇ
ɌɃɉɆɁɏɁ ȾɃɆɇȵɏɁ
ɍȻɃɉ
ɃȻɁɃɉɇɇɏɁ ɎȰɆɏɁ
ɁɃɀɃɉ ȰȻɈɏȿɃȰȾȰɆɁȰɁȻȰɇ
ɁɃɀɃɉ ȰɍȰȽȰɇ
ɁɃɀɃɉ ȸȿȵȻȰɇ
ɁɃɀɃɉ ȳɆȵȲȵɁɏɁ
ɁɃɀɃɉ ȾȰɇɈɃɆȻȰɇ
ɁɃɀɃɉ ȾɃȷȰɁȸɇ
ɁɃɀɃɉ ɌȿɏɆȻɁȰɇ
ɁɃɀɃɉ ȰɆɈȰɇ
ɁɃɀɃɉ ȺȵɇɅɆɏɈȻȰɇ
ɁɃɀɃɉ ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ
ɁɃɀɃɉ ɅɆȵȲȵȷȰɇ
ɁɃɀɃɉ ȾȰɆȴȻɈɇȰɇ
ɁɃɀɃɉ ȿȰɆȻɇȰɇ
ȰȿɀɉɆɃɉ ȲɃȿɃɉ
ɆȸȳȰ ɌȵɆȰȻɃɉ ȷȰȳɃɆȰɇ ɀɃɉɆȵɇȻɃɉ ɁɃɈȻɃɉ ɅȸȿȻɃɉ
ȰȿɃɁɁȸɇɃɉ
ɇȾȻȰȺɃɉ
ɇȾɃɅȵȿɃɉ
ɁɃɀɃɉ ɈɆȻȾȰȿɏɁ
ɁɃɀɃɉ ȷȰȾɉɁȺɃɉ
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ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ
ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ

ȾȵɁɈɆȻȾȸɇ
ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ

ȾɆȸɈȸɇ

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ɅɆɏɈɃȲȰȺɀȻȰɇ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ (Ʌȵ)
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ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ȴȵɉɈȵɆɃȲȰȺɀȻȰɇ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ (ȴȵ)

ȾȵɆȾɉɆȰɇ

ȾȵɆȾɉɆȰɇ

ȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇ

ȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇ

ȿȵɉȾȰȴȰɇ
ȸɀȰȺȻȰɇ

ȿȵɉȾȰȴȰɇ
ȸɀȰȺȻȰɇ

ɅȵɆȻɃɍȸ
ɀȵɈȰȺȵɇȸɇ
Ʌȵ ɼ ȴȵ
Ȱ' ȾȵɆȾɉɆȰɇ
Ȳ' ȾȵɆȾɉɆȰɇ
Ȱ' ȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇ
Ȳ' ȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇ
ȿȵɉȾȰȴȰɇ
ȸɀȰȺȻȰɇ

Ȱʚ Ⱥȵɇ/ɁȻȾȸɇ

Ȱʚ Ⱥȵɇ/ɁȻȾȸɇ

Ȱ' Ⱥȵɇ/ɁȻȾȸɇ

Ȳʚ Ⱥȵɇ/ɁȻȾȸɇ

Ȳʚ Ⱥȵɇ/ɁȻȾȸɇ

Ȳ' Ⱥȵɇ/ɁȻȾȸɇ

ȾȻȿȾȻɇ
ɅȵȿȿȰɇ
ɅȻȵɆȻȰɇ
ɇȵɆɆɏɁ
ɍȰȿȾȻȴȻȾȸɇ
ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ
ȿȰɇȻȺȻɃɉ
ɆȵȺɉɀɁɃɉ
ɍȰɁȻɏɁ

ȾȻȿȾȻɇ
ɅȵȿȿȰɇ
ɅȻȵɆȻȰɇ
ɇȵɆɆɏɁ
ɍȰȿȾȻȴȻȾȸɇ
ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ
ȿȰɇȻȺȻɃɉ
ɆȵȺɉɀɁɃɉ
ɍȰɁȻɏɁ

ȾȻȿȾȻɇ
ɅȵȿȿȰɇ
ɅȻȵɆȻȰɇ
ɇȵɆɆɏɁ
ɍȰȿȾȻȴȻȾȸɇ
ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ
ȿȰɇȻȺȻɃɉ
ɆȵȺɉɀɁɃɉ
ɍȰɁȻɏɁ
Ȱ'ȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ
Ȳ' ȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ
ȳ ȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ

ȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ

ȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ
ȴ' ȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ

ɁɃɈȻɃɉ ȰȻȳȰȻɃɉ
Ȱ' ȾɉȾȿȰȴɏɁ

Ȳ' ȾɉȾȿȰȴɏɁ
ȾɉȾȿȰȴɏɁ

ȾɉȾȿȰȴɏɁ
ȳ ȾɉȾȿȰȴɏɁ

ȴ' ȾɉȾȿȰȴɏɁ
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ɇɍɃȿȵȻȰ ɁɃɀɏɁ-ȴȸɀɏɁ
ɅȵɆȻɃɍȸɇ ɀȵɈȰȺȵɇȸɇ
ȾȵɆȾɉɆȰɇ
ɅȰɂɏɁ
ȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇ
ȻȺȰȾȸɇ
ɁɃɀɃɉ ȿȵɉȾȰȴȰɇ
ɁɃɀɃɉ ȸɀȰȺȻȰɇ
ȺȵɆɀȰȽȾɃɉ ȺȵɆɀȸɇ
ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸɇ ȾȰȿȰɀȰɆȻȰɇ
ɅɉȿȰȻȰɇ - ɍɃɆɈȻȰɈȸ
ȰɀɅȵȿɃȾȸɅɏɁ -ɀȵɁȵɀȵɁȸɇ
ȲɃȿȲȸɇ
ȴȵȿɈȰ
ȾɃɆȴȵȿȻɃɉ - ȵɉɃɇɀɃɉ
ȿȰȳȾȰȴȰ
ɁȵȰɅɃȿȸɇ-ɇɉȾȵɏɁ
ɅȰɉȿɃɉ ɀȵȿȰ
ɍȰȿȾȸȴɃɁɃɇ
ɏɆȰȻɃȾȰɇɈɆɃɉ
ɁɃɀɃɉ ȾȻȿȾȻɇ
ɁɃɀɃɉ ɅȵȿȿȰɇ
ɁɃɀɃɉ ɅȻȵɆȻȰɇ
ɁɃɀɃɉ ɇȵɆɆɏɁ
ɁɃɀɃɉ ɍȰȿȾȻȴȻȾȸɇ
ɁɃɀɃɉ ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ
ɁɃɀɃɉ ȿȰɇȻȺȻɃɉ
ɁɃɀɃɉ ɆȵȺɉɀɁɃɉ
ɁɃɀɃɉ ɍȰɁȻɏɁ
ɆɃȴɃɉ
Ⱦɏ
ȾȰȿɉɀɁȻɏɁ
ȰȳȰȺɃɁȸɇȻɃɉ ȰɇɈɉɅȰȿȰȻȰɇ
ȾȰɆɅȰȺɃɉ ȾȰɇɃɉ
ȿȵȻɎɏɁ
ȿȵɆɃɉ
ɀȵȳȻɇɈȸɇ
ɁȻɇɉɆɃɉ
ɅȰɈɀɃɉ
ɇɉɀȸɇ
ɈȸȿɃɉ
ɍȰȿȾȸɇ
ȾȻɀɏȿɃɉ ɀȸȿɃɉ ɇȵɆȻɌɃɉ
ɇȻɌɁɃɉ
ȰɁȰɌȸɇ
ȺȸɆȰɇ
ȻȸɈɏɁ ɇȻȾȻɁɃɉ
ɌɃȿȵȳȰɁȴɆɃɉ
ȰɀɃɆȳɃɉ
ɁȰɂɃɉ ȾȰȻ ɀȻȾɆɏɁ ȾɉȾȿȰȴɏɁ
ȰɁȴɆɃɉ
ȰɁɈȻɅȰɆɃɉ ȾȵȰɇ ȾɉȺɁɃɉ
ɀɉȾɃɁɃɉ ɅȰɆɃɉ
ɇɉɆɃɉ-ȵɆɀɃɉɅɃȿȸɇ
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ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ
ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ

ɅȵȿɃɅɃɁɁȸɇɃɉ

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ɅɆɏɈɃȲȰȺɀȻȰɇ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ (Ʌȵ)

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ȴȵɉɈȵɆɃȲȰȺɀȻȰɇ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ (ȴȵ)

ȰɆȳɃȿȻȴȰɇ
ȰɆȾȰȴȻȰɇ
ȾɃɆȻɁȺȻȰɇ
ȿȰȾɏɁȻȰɇ
ɀȵɇɇȸɁȻȰɇ
ȲɃȻɏɈȻȰɇ

ȰɆȳɃȿȻȴȰɇ
ȰɆȾȰȴȻȰɇ
ȾɃɆȻɁȺȻȰɇ
ȿȰȾɏɁȻȰɇ
ɀȵɇɇȸɁȻȰɇ
ȲɃȻɏɈȻȰɇ

ȵɉȲɃȻȰɇ

ȵɉȲɃȻȰɇ

ɅȵɆȻɃɍȸ
ɀȵɈȰȺȵɇȸɇ
Ʌȵ ɼ ȴȵ
ȰɆȳɃȿȻȴȰɇ
ȰɆȾȰȴȻȰɇ
ȾɃɆȻɁȺȻȰɇ
ȿȰȾɏɁȻȰɇ
ɀȵɇɇȸɁȻȰɇ
ȲɃȻɏɈȻȰɇ

Ȱ' ȵɉȲɃȻȰɇ
ɇɈȵɆȵȰɇ
ȵȿȿȰȴȰɇ

Ȳ' ȵɉȲɃȻȰɇ
ȵɉɆɉɈȰɁȻȰɇ
ɌȺȻɏɈȻȴȰɇ
ɌɏȾȻȴȰɇ

ȵɉɆɉɈȰɁȻȰɇ
ɌȺȻɏɈȻȴȰɇ
ɌɏȾȻȴȰɇ

ȵɉɆɉɈȰɁȻȰɇ
ɌȺȻɏɈȻȴȰɇ
ɌɏȾȻȴȰɇ
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ɇɍɃȿȵȻȰ ɁɃɀɏɁ-ȴȸɀɏɁ
ɅȵɆȻɃɍȸɇ ɀȵɈȰȺȵɇȸɇ
ɈȸɁɃɉ
ɁɃɀɃɉ ȰɆȳɃȿȻȴȰɇ
ɁɃɀɃɉ ȰɆȾȰȴȻȰɇ
ɁɃɀɃɉ ȾɃɆȻɁȺȻȰɇ
ɁɃɀɃɉ ȿȰȾɏɁȻȰɇ
ɁɃɀɃɉ ɀȵɇɇȸɁȻȰɇ
ɁɃɀɃɉ ȲɃȻɏɈȻȰɇ
ȴȻɆɌɉɏɁ-ɀȵɇɇȰɅȻɏɁ
ȵɆȵɈɆȻȰɇ
ȻɇɈȻȰȻȰɇ-ȰȻȴȸɎɃɉ
ɀȰɁɈɃɉȴȻɃɉ - ȿȻɀɁȸɇ -Ȱȳ.
ȰɁɁȰɇ ɍȰȿȾȻȴȵɏɁ
ȾȰɆɉɇɈɃɉ
Ⱦɉɀȸɇ - ȰȿȻȲȵɆȻɃɉ ɇȾɉɆɃɉ
ɁɃɀɃɉ ȵɉɆɉɈȰɁȻȰɇ
ɁɃɀɃɉ ɌȺȻɏɈȻȴȰɇ
ɁɃɀɃɉ ɌɏȾȻȴȰɇ
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Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 3/19.01.2022

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.
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