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Kαθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας για την 

επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχο-

λεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 70 και της παρ. 2α του άρθρου 73 του 

ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτω-
ση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας 
πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης 
των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας 
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 254),

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ) του π.δ.  18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει (Α’ 31),

δ) 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),

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

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

ζ) της υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513),

η) της υπ’ αρ. 5953/2014 υπουργικής απόφασης «Κανο-
νισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτε-
ρης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» (Β’ 1861), όπως έχει τροποποιηθεί.

2. Την από 27-04-2021 εισήγηση του Γενικού Γραμμα-
τέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου 
Μάθησης και Νεολαίας.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα κριτήρια και τη διαδικασία για την 
επιλογή των Διευθυντών και των Υποδιευθυντών στα 
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ως εξής:

Άρθρο 1
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 
Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που 
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και 
Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ. και κοινοποιείται στις Περιφερειακές 
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
καλούνται οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας, 
να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία για 
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την πλήρωση με επιλογή των αντίστοιχων θέσεων 
Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας.

2. Η αίτηση του ενδιαφερομένου επέχει θέση υπεύ-
θυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/86 (Α’ 75) 
και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει 
αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής 
της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων πειθαρχι-
κών και ποινικών κυρώσεων. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν 
δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση, είτε για τη 
θέση του Διευθυντή είτε για τη θέση του Υποδιευθυντή 
Σ.Δ.Ε., επιλέγοντας με σειρά προτεραιότητας μέχρι και 
όλα τα Σ.Δ.Ε. της ίδιας Περιφέρειας. Στην πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζεται ο τρόπος και ο 
χρόνος υποβολής της αίτησης και τα δικαιολογητικά που 
συνοδεύουν αυτή, προς διακρίβωση και μοριοδότηση 
των οριζομένων στο άρθρο 2 της παρούσας κριτηρίων.

3. Δεν επιλέγεται ως Διευθυντής ή Υποδιευθυντής 
Σ.Δ.Ε. εκπαιδευτικός α) στον οποίον, μετά την εξάντληση 
της πειθαρχικής διαδικασίας, έχει επιβληθεί για πειθαρ-
χικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού 
Κώδικα ν. 3528/2007 (Α’ 26) ή για τον οποίο συντρέχουν 
τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του 
ίδιου κώδικα, όπως ισχύει β) του οποίου τα πιστοποι-
ητικά των τυπικών προσόντων που προσκομίζονται 
κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει 
στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις με σκοπό την 
παραπλάνηση της υπηρεσίας και σε βάρος του ασκού-
νται όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές, πειθαρχικές και 
ποινικές ευθύνες.

4. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι α) αποχωρούν υποχρεωτικά 
από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) 
έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβο-
λής των υποψηφιοτήτων β) υπηρετούν με οποιαδήποτε 
ιδιότητα σε θέσεις με θητεία, η οποία λήγει μετά τον χρόνο 
έναρξης της θητείας των Διευθυντών και Υποδιευθυντών 
Σ.Δ.Ε., σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης εν-
διαφέροντος γ) διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα σχολεία και 
διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 3328/05 (Α’ 80) 
δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας 
για τη θέση Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Σ.Δ.Ε.

5. 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.

Άρθρο 2
Προσόντα, κριτήρια και μοριοδότηση 
για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών 
στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

1. Υποψήφιοι για επιλογή σε θέση Διευθυντή στα Σχο-
λεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί 
της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτ-
λο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι 
έχουν οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, 
σημαντικά διοικητικά προσόντα, καθώς και γνώσεις 
και εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων (παρ. 1 του άρ-
θρου 70 του ν. 4763/2020).

2. Υποψήφιοι για επιλογή σε θέση Υποδιευθυντή στα 
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι εν ενεργεία εκπαιδευ-
τικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης, με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο 
τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι 
έχουν γνώση και εμπειρία σε εκπαιδευτικές μεθόδους και 
τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων (παρ. 4 του άρθρου  
70 του ν. 4763/2020).

3. Σε θέση Διευθυντή και Υποδιευθυντή των Σχολείων 
Δεύτερης Ευκαιρίας επιλέγονται εκπαιδευτικοί των ειδι-
κοτήτων που δύνανται να καλύπτουν τις ανάγκες διδα-
κτικού έργου τριών(3) και εννέα (9) ωρών, αντιστοίχως, 
στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στα Σ.Δ.Ε., 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 2 και 
4 του άρθρου 70 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και τον πίνακα 
αναθέσεων ανά γνωστικό αντικείμενο, που εκάστοτε 
ισχύει για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση 
εκπαιδευτικών στα Σ.Δ.Ε.

4. Η κατάταξη των υποψηφίων Διευθυντών και Υποδι-
ευθυντών σε αξιολογικούς πίνακες γίνεται βάσει των κρι-
τηρίων της επιστημονικής συγκρότησης, της διδακτικής 
εμπειρίας και της διοικητικής εμπειρίας. Οι υποψήφιοι 
Διευθυντές υποβάλλονται επιπλέον σε συνέντευξη, στην 
οποία εκτιμάται η προσωπικότητα και η ικανότητά τους 
για την ανάληψη της θέσης του Διευθυντή του Σχολείου 
Δεύτερης Ευκαιρίας. Τα κριτήρια επιλογής και μοριοδό-
τησης εξειδικεύονται και αποτιμώνται, σύμφωνα με τον 
ακόλουθο πίνακα:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 22

1.1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 15

1.1.Α Διδακτορικό 9

1.1.Β Αποφοίτηση από Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 8

1.1.Γ Μεταπτυχιακό 6

1.1.Δ Δεύτερο Πτυχίο 
(δεν λαμβάνεται υπόψη πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ μονοετούς φοίτησης) 4

1.1.Ε Δεύτερο Διδακτορικό 2

1.1.ΣΤ Δεύτερο Μεταπτυχιακό 1
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Μεταπτυχιακές σπουδές (πρώτο μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη 
Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Μάθηση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων λαμβάνουν τον μέγιστο αριθμό 
μορίων. Μεταπτυχιακές σπουδές (πρώτο μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις - κατευθύνσεις 
μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 3 μόρια λιγότερο.
Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα. 
Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και είναι απόφοιτος ΕΣΔΔΑ, λαμβάνει τον μέγιστο αριθμό μορίων (9) 
ανεξαρτήτως ειδίκευσης - κατεύθυνσης του διδακτορικού τίτλου.

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων/σε θέματα ΣΔΕ/στη διοίκηση εκπαιδευτικών 
μονάδων (0,25 μόρια ανά 50 ώρες).
(Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά oλοκληρωμένων επιμορφώ-
σεων. Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών, 
καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ.. και επιμόρφωση που ήταν 
προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ)

2

1.3. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
(Πιστοποιητικά ξένης γλώσσας, σύμφωνα με ΑΣΕΠ. Μοριοδοτείται το ανώτερο 
πιστοποιημένο επίπεδο.)

2

1.3.Α Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 1

1.3.Β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ1) 1,5

1.3.Γ Άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) 2

1.4. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
(Πιστοποιητικά ξένης γλώσσας, σύμφωνα με ΑΣΕΠ. 
Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο)

1

1.4..Α Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 0,5

1.4.Β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ1) 0,75

1.4.Γ Άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) 1

1.5. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) 2

1.5.Α

Πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
(Τ.Π.Ε.) Α’ επιπέδου. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α’ επιπέδου αποδεικνύεται με τη 
σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του 
άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) για την απόδειξη της γνώσης 
χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

2

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, 
εκπαιδευτικής άδειας, ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. 
Το διδακτικό έργο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν θεωρείται διδακτικό έργο 
στην εκπαίδευση ενηλίκων.

15

2.1

Στα Σ.Δ.Ε.
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 8. 
Δεν μοριοδοτείται προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε για διορισμό 
στην τυπική εκπαίδευση)

8

2.2
Σε λοιπές δομές και προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων(ενδεικτικώς, 
σε Ν.Ε.Λ.Ε., Κ.Ε.Ε.,Κ.Δ.Β.Μ.,Κ.Ε.Κ.) και σε Ι.Ε.Κ.
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

4

2.3
Σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, πέραν της 8ετίας για την περίπτωση των 
υποψηφίων Διευθυντών, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

3
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3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν μοριοδοτείται αθροιστικά. Οποιαδήποτε 
διοικητική εμπειρία και προϋπηρεσία δεν μοριοδοτείται και ως διδακτική 
εμπειρία για την ίδια χρονική περίοδο, με εξαίρεση τον χρόνο άσκησης των 
καθηκόντων του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή των Σ.Δ.Ε., ο οποίος λογίζεται 
και ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων (παρ. 1 άρθρο 70 ν. 4763/2020).

15

3.1 Σε Σ.Δ.Ε. ως Διευθυντής
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 8) 8

3.2 Σε Σ.Δ.Ε. ως Υποδιευθυντής
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4) 4

3.3
Σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
ως Διευθυντής ή Υποδιευθυντής (1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο 
αριθμό μορίων 3)

3

4. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)
Η συνέντευξη διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της 
παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), αναλόγως εφαρμοζόμενα, από 
την τριμελή επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας.
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Άρθρο 3
Διαδικασία ελέγχου των υποψηφιοτήτων 
και μοριοδότησης

1. Ο έλεγχος των αιτήσεων, των δικαιολογητικών και 
της συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής στη 
διαδικασία των υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευ-
θυντών, η απόρριψη των αιτήσεων που δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας 
και η μοριοδότηση των κριτηρίων της επιστημονικής συ-
γκρότησης, της διδακτικής εμπειρίας και της διοικητικής 
εμπειρίας διενεργούνται μετά τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής αιτήσεων από πενταμελή επιτροπή που συ-
γκροτείται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διά Βίου 
Μάθησης, διοικητικούς ή αποσπασμένους εκπαιδευτι-
κούς, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.

2. Μετά το πέρας του ως άνω ελέγχου συντάσσονται 
από την επιτροπή της παρ. 1 και ανακοινώνονται στην 
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας 
του Υ.ΠΑΙ.Θ. πίνακες αποκλειόμενων ανά Περιφέρεια. 
Ενστάσεις επί των παραπάνω πινάκων υποβάλλονται 
μόνο μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών 
(03) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής 
τους και εξετάζονται από τριμελή επιτροπή ενστάσεων, 
που συγκροτείται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διά 
Βίου Μάθησης, διοικητικούς ή αποσπασμένους εκπαι-
δευτικούς, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και τουλάχιστον έναν 
Προϊστάμενο Τμήματος αυτής, ως Πρόεδρο. Έργο της 
ως άνω Επιτροπής είναι η εξέταση κάθε είδους ενστάσε-
ων που υποβάλλονται από τους υποψήφιους σε οποιο-
δήποτε στάδιο της διαδικασίας και η έκδοση οριστικής 
απόφασης επ’ αυτών.

3. Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων επί των πινάκων 
αποκλειομένων από την επιτροπή της παρ. 2., την ολο-
κλήρωση του ελέγχου των αιτήσεων και της μοριοδότη-

σης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας των συνεντεύξεων των υποψηφίων Δι-
ευθυντών από την επιτροπή της παρ. 4, συντάσσονται 
από την επιτροπή της παρ. 1 και ανακοινώνονται οι προ-
σωρινοί πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθ-
μολογίας, ανά Περιφέρεια. Ενστάσεις επί της μοριοδό-
τησης των κριτηρίων της επιστημονικής συγκρότησης, 
της διδακτικής εμπειρίας και της διοικητικής εμπειρίας 
υποβάλλονται μόνο μία φορά, εντός αποκλειστικής προ-
θεσμίας τριών (03) εργασίμων ημερών από την επομένη 
της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης, και 
εξετάζονται από την τριμελή επιτροπή ενστάσεων της 
παραγράφου 2, η οποία αποφαίνεται οριστικά επ’ αυτών. 
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, 
συντάσσονται από την επιτροπή της παρ. 1 οι οριστικοί 
πίνακες κατάταξης υποψηφίων Διευθυντών και Υποδι-
ευθυντών ανά Περιφέρεια.

4. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων Διευθυντών διενερ-
γούνται, αξιολογούνται και μοριοδοτούνται από τριμελή 
επιτροπή, η οποία αποτελείται από α) τον Προϊστάμε-
νο της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, ως Πρόεδρο, 
με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν., 
β) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Β’ Προσωπικού και 
Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διά 
Βίου Μάθησης, με αναπληρωτή του έναν Προϊστάμενο 
Τμήματος της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. και γ) τον Προϊστάμε-
νο του Τμήματος Γ’ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ειδικών 
πληθυσμιακών ομάδων της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθη-
σης, με αναπληρωτή του έναν Προϊστάμενο Τμήματος 
της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν..

5. Οι προβλεπόμενες στην παρούσα απόφαση επιτρο-
πές συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. και η θητεία τους λήγει με το πέρας 
των διαδικασιών επιλογής και τοποθέτησης.
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Άρθρο 4
Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης

1. Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Διευθυ-
ντών και Υποδιευθυντών ανά Περιφέρεια ανακοινώνο-
νται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης 
και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ., κυρώνονται με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. και ισχύουν μέχρι 
την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους από την κύρωσή 
τους. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σ’ αυτούς κα-
λύπτουν τις κενές ή τις κενούμενες θέσεις που θα προ-
κύπτουν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος τους, για το 
υπόλοιπο της θητείας.

2. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση υπουρ-
γικής απόφασης απόσπασης των επιλεγέντων εκπαιδευ-
τικών και τοποθέτησής τους σε θέση Διευθυντή ή Υποδι-
ευθυντή, αντιστοίχως στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, 
σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης και προτίμησής τους, 
με τριετή θητεία, η οποία λήγει την 31η Αυγούστου του 
τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Οι επιλε-
γέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν καθήκοντα 
από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ή από την 
ημερομηνία που ορίζεται σ’ αυτή.

Άρθρο 5
Τελική διάταξη

Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται οι 
υπό στοιχεία Κ1/49929/2018 «Κριτήρια και μοριοδότηση 
για την επιλογή Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαι-
ρίας (Σ.Δ.Ε.)» (Β’ 1151) και η υπό στοιχεία Κ1/49931/2018 
«Κριτήρια και μοριοδότηση για την επιλογή Υποδιευθυ-
ντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)» (Β’ 1151) 
υπουργικές αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσί-
ευσής της.

  Μαρούσι, 16 Ιουνίου 2021

H Υπουργός

NIKH KEΡΑΜΕΩΣ 

   Ι 

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/58726/926 (2)
Σύσταση και συγκρότηση της Επιτελικής Επιτρο-

πής Συντονισμού και Παρακολούθησης της με-

λέτης για την αξιολόγηση και αναθεώρηση του 

Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώ-

σιμες Πηγές Ενέργειας (Ε.Χ.Π. Α.Π.Ε.). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» 

(Α’ 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον ν. 4447/2016 «Χωρικός Σχεδιασμός - Βιώσιμη 

Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 241), και κυρίως την 
παρ. 2α του άρθρου 5.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

5. Την υπ’ αρ. 2 απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45/Β’/2021).

6. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160), όπως τροποποιήθηκε.

7. Το π.δ. 90/2018 «Αρμόδια διοικητικά όργανα, διαδι-
κασίες και προθεσμίες έγκρισης, αναθεώρησης και τρο-
ποποίησης των πλαισίων και σχεδίων του συστήματος 
χωρικού σχεδιασμού του ν. 4447/2016 (Α’ 241), καθώς 
και ειδικότερο περιεχόμενο αυτών» (Α’ 162).

8. Τα από 23.10.2020 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου της Γραμματείας Υφυπουργού ΠΕΝ και του 
Διευθυντή του Γραφείου της Γενικής Γραμματείας Ενέρ-
γειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών (υπό στοιχεία Εισερχ. 
ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/102817/1245/26.10.2020).

9. Τα από 06.10.2020 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου της Γραμματείας Υφυπουργού ΠΕΝ και της 
Προϊσταμένης του Γραφείου Νομικού Συμβούλου ΥΠΕΝ 
και Αντιπροέδρου του ΝΣΚ (υπό στοιχεία Εισερχ. ΥΠΕΝ/
ΔΧΩΡΣ/96084/1267/02.11.2020).

10. Το από 02.02.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου του Διευθυντή του Γραφείου της Γενικής Γραμμα-
τείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών (υπό στοι-
χεία Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/10197/126/02.02.2021).

11. Το από 03.02.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου του Διευθυντή του Γραφείου της Γενικής Γραμμα-
τείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών (υπό στοι-
χεία Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/10352/130/03.02.2021).

12. Το από 12.05.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου του Διευθυντή του Γραφείου της Γενικής Γραμμα-
τείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών.

13. Την ανάγκη αξιολόγησης και αναθεώρησης του Ει-
δικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (Ε.Χ.Π. Α.Π.Ε.).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τη Σύσταση Επιτελικής Επιτροπής Συντονισμού και 
Παρακολούθησης της μελέτης για την αξιολόγηση και 
αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ε.Χ.Π. Α.Π.Ε.).

1.1. Συνίσταται Επιτελική Επιτροπή Συντονισμού και 
Παρακολούθησης της μελέτης για την αξιολόγηση και 
αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για 
τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ε.Χ.Π. Α.Π.Ε.), όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 5 του ν. 4447/2016, η οποία 
αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και συγκροτείται από:

α) τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και 
Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, ως Πρόεδρο, Ευθύμιο Μπακογιάννη, 
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ο οποίος θα αναπληρώνεται από την Αυγή Βάσση, 
μετακλητή υπάλληλο στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα 
Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ,

β) τη Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώ-
των Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία θα αναπληρώνεται από τον 
Αντώνη Μαρίνο, Διευθυντή του γραφείου της Γενικής 
Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών,

γ) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας ως εξής:

- από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, ο Γενικός Δι-
ευθυντής Δημήτριος Τσαλέμης με αναπληρωτή τον 
Γεώργιο Εμμανουηλίδη, στέλεχος του Τμήματος Αδει-
οδότησης, Τεκμηρίωσης και Ελέγχου, ο Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 
και Εναλλακτικών Καυσίμων Δημήτριος Αντωνόπουλος 
με αναπληρώτρια τη Μαρία Γιαννέτσου, στέλεχος του 
Τμήματος Αδειοδότησης, Τεκμηρίωσης και Ελέγχου και η 
Προϊσταμένη του Τμήματος Αδειοδότησης Τεκμηρίωσης 
και Ελέγχου Γεωργία Γαβρίδου με αναπληρωτή τον Βασί-
λειο Βλαγκούλη, στέλεχος του Τμήματος Αδειοδότησης, 
Τεκμηρίωσης και Ελέγχου,

- ο Ιωάννης Χαραλαμπίδης, Προϊστάμενος του Τμήμα-
τος Διαχείρισης Αδειοδοτικής Διαδικασίας και τήρησης 
Μητρώου και Αρχείου, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 
(ΡΑΕ), ο Παύλος Τζιγκουνάκης, υπάλληλος Πληροφορι-
κής στο γραφείο Προέδρου ΡΑΕ και ο Θεόδωρος Βάκκας, 
εξωτερικός συνεργάτης, Τεχνικός Σύμβουλος GIS,

- ο Σπυρίδων Οικονόμου, Πρόεδρος του Κέντρου Ανα-
νεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 
και ο Γενικός Διευθυντής Λάμπρος Πυργιώτης,

- η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού 
Σχεδιασμού (Γ.Δ. ΧΩΡΣ), Γεωργία Κοτίνη, με αναπλη-
ρώτρια την Ελένη Διαμαντοπούλου, Προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Μητροπολιτικών, Αστικών και 
Περιαστικών Περιοχών,

- ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχε-
διασμού (της Γ.Δ. ΧΩΡΣ), Γεώργιος Μανούρης, με ανα-
πληρώτρια την Ζωή Δεδούση, α/α Προϊσταμένη του 
Τμήματος Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων,

δ) ο Νομικός σύμβουλος του Κράτους, Νικόλαος Μου-
καζής, ο οποίος υπηρετεί στο γραφείο Νομικού Συμβού-
λου του Κράτους του ΥΠΕΝ, με αναπληρωτή την Πάρε-
δρο Ν.Σ.Κ., Γεωργία Καφήρα.

1.2. Επιπλέον των μελών της Επιτροπής, στις συνεδρι-
άσεις της παρίστανται, χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου:

α) τα μέλη της επιτροπής επίβλεψης του μελετητι-
κού έργου του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας τα οποία ορίζονται από 
τη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού (Διευθύνουσα 
Υπηρεσία του έργου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 183 του ν. 4412/2016.

β) ως εμπειρογνώμονας που έχει επιδείξει ερευνητικό 
ή/και διοικητικό έργο σε συναφή αντικείμενα που θα 
συμβάλλει με την τεχνογνωσία/εμπειρία του στο έργο της 
Επιτροπής, ο Νίκος Βασιλάκος Δρ. Χημικός Μηχανικός.

1.3. Τα μέλη της Επιτροπής αναπληρώνονται μόνο σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.

1.4. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν επίσης 
να παρίστανται, χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου, μετά 
από πρόσκληση της/του Προέδρου, ειδικοί επιστήμο-
νες και εμπειρογνώμονες, στελέχη των Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και 
στελέχη άλλων Υπουργείων, της Περιφέρειας, φορέων, 
οργανισμών ή οργανώσεων προκειμένου να παρέχουν 
πληροφορίες ή γνώμη επί των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης.

1.5. Η Επιτροπή δεν είναι αμειβόμενη.
2. Αρμοδιότητα/Σκοπός της Επιτελικής Επιτροπής 

Συντονισμού και Παρακολούθησης της μελέτης για την 
αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού 
Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ε.Χ.Π. 
Α.Π.Ε.).

Η Επιτροπή συντονίζει και παρακολουθεί τη μελέτη 
για την αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χω-
ροταξικού Πλαισίου και δίνει κατευθύνσεις με στόχο 
να συνεπικουρήσει την ομάδα επίβλεψης του έργου σε 
σχέση με τη διαμόρφωση του περιεχομένου του Ειδικού 
Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας (Ε.Χ.Π. Α.Π.Ε.).

3. Λειτουργία της Επιτελικής Επιτροπής Συντονισμού 
και Παρακολούθησης της μελέτης για την αξιολόγηση 
και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για 
τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ε.Χ.Π. Α.Π.Ε.).

3.1. Η Επιτροπή συνέρχεται ανά τρίμηνο ή και τακτι-
κότερα κατά την κρίση της/του Προέδρου και μετά από 
πρόσκληση της/του Προέδρου της.

3.2. Η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αρμό-
δια για την προετοιμασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης 
για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων και την κατάρτιση 
ημερήσιας διάταξης. Για την τήρηση και σύνταξη των 
πρακτικών αλλά και για τις ανάγκες γραμματειακής υπο-
στήριξης ορίζεται υπάλληλος του ΥΠΕΝ με απόφαση 
της/του Προέδρου.

3.3. Για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής συντάσσεται 
πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα 
των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο χρόνος συνεδρί-
ασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά 
περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, και οι απο-
φάσεις που λήφθηκαν.

3.4. Η συνεργασία της/του Προέδρου και των μελών 
της Επιτροπής, δύναται να γίνεται και με ηλεκτρονική 
αλληλογραφία, όποτε αυτό απαιτείται.

3.5. Η θητεία της/του Προέδρου και των μελών της Επι-
τροπής ορίζεται από την ισχύ της παρούσας απόφασης 
και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.

3.6. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 16 Ιουνίου 2021

Ο Υπουργός  Ο Υφυπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ   
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*02026051806210008*

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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