
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 64055/Δ3 
  Καθορισμός προϋποθέσεων,κριτηρίων και δι-

αδικασίας πρόσληψης α) προσωρινών ανα-

πληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευ-

τικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και β) προσωρινών 

αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπι-

κού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής - 

ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Ϋ, Σ.Μ.Ε.Α.Ε., καθώς και στην 

εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοι-

τούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαί-

δευσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 46 του ν. 4465/2017 «Ενσωμάτωση στην 

εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις».

2. Του άρθρου τρίτου «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτι-
κού προσωπικού», παρ. 1 του ν. 4395/2016 (ΦΕΚ 110/Α΄/
08-06-2016) «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας με-
ταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημο-
κρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρα-
τίας του Αζερμπαϊτζάν σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και άλλες διατάξεις».

3. Της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 2 και της παρα-
γράφου 8 του άρθρου 35 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄)
«Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», με την οποία 
συνιστώνται οι κλάδοι του Ε.Ε.Π. και ορίζονται τα τυπικά 
προσόντα διορισμού τους.

4. Των περιπτώσεων α), β) και γ) της παραγράφου 4, 
των περιπτώσεων α), β) και γ) της παραγράφου 5 και των 
περιπτώσεων α) έως γ) της παραγράφου 10 του άρθρου 
3 του ν. 2817/2000 « Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

5. Τις παραγράφους 3 και 4 του μέρους Β΄ του άρθρου 
4 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄) «Εκπαίδευση των ατό-
μων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατά-
ξεις» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την 
παρ. 19 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 και την παρ. 4 
του άρθρου 23 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄) «Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδι-
κές εκπαιδευτικές ανάγκες» με τις οποίες προβλέπεται η 
πρόσληψη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου.

6. Της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 3194/2003 
(ΦΕΚ 267/τ.Α΄) « Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και 
άλλες διατάξεις».

7. Της παραγράφου 4, του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 
(ΦΕΚ 141 τ. Α΄)» Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημό-
σιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».

8. Της παραγράφου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 8 του 
ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄), όπως αυτός συμπληρώθηκε 
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 και το άρθρο 9 
παρ.6 του ν. 3848/2010 που τροποποιήθηκε με την παρ. 
22 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 και την παρ. 5 του 
άρθρου 28 του ν. 4186/2013. (ΦΕΚ 193/τ.Α΄).

9. Της παρ. 1 του άρθρου 17 και του άρθρου 18 του 
ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ. Α΄) « Ειδική Αγωγή και Εκπαί-
δευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες», όπως συμπληρώθηκαν με τις περιπτώ-
σεις α) και β) της παραγράφου 5 του άρθρου 56 του 
ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α΄).

10. Της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν. 3699/2008.
11. Της περίπτωσης ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 

56 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 τ.Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο των 
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 
«και λοιπές διατάξεις».

12. Του άρθρου 6 παρ. 7 «Κέντρο Πιστοποίησης Ανα-
πηρίας» του ν. 3863/2010 (115 /Α΄) όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 2 του ν. 3966/2011 (170/ Α΄) και αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 
(ΦΕΚ 63 Α΄).

13. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 4186/
2013 (ΦΕΚ 193/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δι-
ατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄).

14. Του άρθρου 13 του π.δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ.Α΄) « Σύν-
θεση συγκρότηση και λειτουργία συμβουλίων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής 
αγωγής, αρμοδιότητες αυτών κλπ.».

15. Το π.δ. 125/2016 (Α΄210) με θέμα «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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16. Την 3353/2015 απόφαση του ΣτΕ και την 458/2011 
Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 
Τμήμα Γ.

17. Την με αριθ.106685/Δ3/29-06-2016 Υπουργ. από-
φαση «Συγκρότηση Επιτροπής για εξέταση συνάφειας 
των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων» (ΦΕΚ 
2087/Β΄).

18. Τη με αρ.63973/Β1/13-04-2017 βεβαίωση του 
άρθρου 24 του ν.4270/2014 όπως τροποποιήθηκε και 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4337/2015 περί 
μη πρόκλησης δαπάνης σε βάρος του τακτικού προϋ-
πολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών σε Ειδικό 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π) και σε Ειδικό Βοηθητι-
κό προσωπικό (Ε.Β.Π.) των δομών της Ειδικής Αγωγής-
ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ, Σ.Μ.Ε.Α.Ε, καθώς και στην εξειδικευ-
μένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε Σχολικές 
Μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης, οι οποίες δεν καλύ-
πτονται με διορισμό μετάθεση ή απόσπαση μονίμων 
ή προκύπτουν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, 
προσλαμβάνονται οι υποψήφιοι των κλάδων: α) ΠΕ21-
ΠΕ26,ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ24,ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 
προκειμένου να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπλη-
ρωτές με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 
έως ένα διδακτικό έτος, ή ωρομίσθιοι και β) οι υποψήφιοι 
του κλάδου ΔΕ1- Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ως 
προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ορισμένου 
χρόνου διάρκειας έως ένα διδακτικό έτος.

Όπου ΚΕ.Δ.Δ.Υ.: Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνω-
σης και Υποστήριξης.

Όπου Σ.Μ.Ε.Α.Ε: Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης.

Όπου Ε.Δ.Ε.Α.Υ: Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολό-
γησης και Υποστήριξης.

Όπου ΕΑΕ: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.
2. Η πρόσληψη γίνεται από πίνακες που συντάσσονται 

σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ενώ η 
σειρά κατάταξης των συμμετεχόντων προσδιορίζεται 
από τις μονάδες που συγκέντρωσαν, από ακαδημαϊκά 
κριτήρια, από την προϋπηρεσία και από κοινωνικά κρι-
τήρια του άρθρου 4 του παρόντος.

Άρθρο 2 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Τυπικά προσόντα διορισμού κατά κλάδο
1. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 21 και ΠΕ 26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ 
Περίπτωση 1
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Λογοθεραπείας ή Λογοπεδικής 

ή Λογοπαθολογίας (Speech and language pathologist) 
ή Θεραπείας Λόγου ή Αγωγής Λόγου ΑΕΙ και β) Βε-
βαίωση ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 
άσκηση του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή σύμφω-
να με το π.δ. 176/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το π.δ 49/2016.

ή
Περίπτωση 2
α) πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ ή 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ή Προγραμ-

μάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ημεδαπής ή ισό-
τιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής και επιπλέον Με-
ταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στη 
Λογοθεραπεία και β) Βεβαίωση ότι πληροί τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του 
Λογοθεραπευτή όπως σύμφωνα με το π.δ. 176/2014 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το π.δ. 49/2016.

ή
Περίπτωση 3
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Λογοθεραπείας ΤΕΙ ή 

το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπου-
δών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επι-
λογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοι-
χος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο 
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος 
και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
β) Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις 
για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή 
σύμφωνα με το π.δ. 176/2014 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το π.δ. 49/2016 και γ) πτυχίο παιδαγωγικών 
σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που 
αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

2. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Πτυχίο του Τμήματος Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής ή 

Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας 
και Κοινωνικών Σπουδών ή Ψυχολογίας ή Κοινωνιολο-
γίας ή Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
ή Νηπιαγωγών ή Ειδικής Αγωγής των Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο Πτυχίο Πανε-
πιστημίου της αλλοδαπής και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότι-
μο και αντίστοιχο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.

3. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγω-

γικής και Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. (για απόφοιτους πριν το 1993) 
με μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία και β) άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του 
Ψυχολόγου.

Για τον ανωτέρω κλάδο προτάσσονται οι κάτοχοι με-
ταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Παιδαγωγική ή την 
Σχολική Ψυχολογία.

4. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ24 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο 

ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ 
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημε-
δαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδα-
πής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης ιατρικού 
επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλμα-
τος, γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας 
Παιδοψυχίατρου, δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού 
Συλλόγου, και ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης 
υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαί-
ωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
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5. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημε-
δαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια 
άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή - Νοσηλεύτριας ή Βε-
βαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 
άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή - Νοσηλεύτριας, 
και γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών 
Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανα-
νέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος 
(ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην 
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγρά-
φονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το 
τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδο-
ση της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 
του ν.3252/2004 και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά 
αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ή
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το 

ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυ-
χίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτ-
λος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή το ομώνυμο ή αντί-
στοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος και αντί-
στοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής και β) Άδεια 
άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή-Νοσηλεύτριας (ΤΕ) 
ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις 
για την άσκηση του επαγγέλματος του Νοσηλευτή-Νο-
σηλεύτριας και γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοση-
λευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ 
ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοση-
λευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση 
εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για 
όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε 
ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους 
από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ-
θρο 4, παρ. 5 του ν.3252/2004 και πτυχίο παιδαγωγικών 
σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που 
αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ή
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3
Τυπικά προσόντα Επισκεπτών Υγείας
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Επισκεπτών και Επισκε-

πτριών Υγείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προ-
γραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο 
κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 
και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή το 
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής και β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκέπτρι-
ας Υγείας (ΤΕ) ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος και 

γ) Ταυτότητα μέλους του Πανελληνίου Συλλόγου Επι-
σκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ) η οποία να είναι σε ισχύ ή Βε-
βαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Ε.Υ. για όσους εγγράφονται 
για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέ-
λος Φεβρουαρίου του επομένου έτους από την έκδο-
σή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 5 
της υπουργικής απόφασης Γ4α/Γ.Π. 100714/12-12-2014 
(ΦΕΚ 3477/Β΄/23-12-2014 και πτυχίο παιδαγωγικών 
σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που 
αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

6. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ 

ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπου-
δών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επι-
λογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοι-
χος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή το ομώνυμο 
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος 
και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής και 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ) 
ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις 
για την άσκηση του επαγγέλματος του Φυσικοθεραπευ-
τή, γ) Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυ-
σικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι 
το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκ-
δοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του 
ν. 3599/2007 ή βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ για όσους 
εγγράφονται για πρώτη φορά,η οποία ισχύει μέχρι το 
τέλος του έτους που εκδόθηκε ή Βεβαίωση ανανέωσης 
εγγραφής στον Π.Σ.Φ. του τρέχοντος έτους και πτυχίο 
παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) 
ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

7. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΘΕΡΑ-
ΠΕΥΤΩΝ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Εργοθεραπείας ΤΕΙ ή 
το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπου-
δών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επι-
λογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοι-
χος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή το ομώνυμο 
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος 
και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής και, 
β) 'Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή (ΤΕ) ή 
βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για 
την άσκηση του επαγγέλματος του Εργοθεραπευτή και 
πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην 
ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

8. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1.
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνι-

κής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή 
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνι-
κής Διοίκησης με Κατεύθυνση Προχωρημένου Εξαμήνου 
Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προ-
γραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας, και β) Άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού ή 
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Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για 
την άσκηση του επαγγέλματος.

ή
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2.
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας 

ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδι-
κότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπου-
δών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή το 
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ 
ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής και, β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ) ή Βεβαίωση ότι 
πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση 
του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινω-
νικής Εργασίας και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά 
αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

9. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ31 εξειδικευμένου:
α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών,
β) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δε-

ξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών και
γ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.
Για τον κλάδο ΠΕ 31, ως τυπικά προσόντα ορίζονται 

τα εξής: Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγω-
γής Α.Ε.Ι. ή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με 
ειδικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή παι-
δαγωγικών τμημάτων Δημοτικής εκπαίδευσης ή Νηπια-
γωγών ή των τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας ή των τμημάτων Φιλοσοφίας και Κοινωνικών 
σπουδών ή των τμημάτων Κοινωνιολογίας ή των τμημά-
των Πολιτικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης Α.Ε.Ι. 
της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής 
και εξειδίκευση:

α) στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών 
β) στην Κινητικότητα των Τυφλών ή
γ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.
Η εξειδίκευση προκύπτει από ειδικές μεταπτυχιακές 

σπουδές στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ή από επιμόρ-
φωση στις ειδικότητες αυτές και επαγγελματική εμπειρία 
τριών τουλάχιστον ετών.

Διευκρινίζεται ότι:
α) Οι ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές αναφέρονται 

μόνο στις ειδικότητες της ανωτέρω παραγράφου, δη-
λαδή μεταπτυχιακός τίτλος στον Επαγγελματικό Προσα-
νατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα των Τυφλών 
ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

β) Ως επιμόρφωση λογίζεται αυτή που αναγνωρίζεται 
επίσημα από το Κράτος, είναι τουλάχιστον ετήσιας δι-
άρκειας και αφορά μόνο στις ειδικότητες της ανωτέρω 
παραγράφου, δηλαδή επιμόρφωση στον Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα των 
Τυφλών ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

γ) Δεν λογίζονται ως τυπικό προσόν διορισμού του 
κλάδου ΠΕ31 τα σεμινάρια ετήσιας επιμόρφωσης-εξει-
δίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.) των 
άρθρων 20 και 21 του ν. 3699/2008.

δ) Η επαγγελματική εμπειρία των τριών τουλάχιστον 
ετών αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού του κλάδου 
ΠΕ31 και δεν μοριοδοτείται.

10. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ1 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πτυχίο - δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίο - δίπλωμα «Τάξης Μαθη-

τείας» ΕΠΑ.Λ. ή Πτυχίο -δίπλωμα ΕΠΑΛ ή Πτυχίο -δίπλω-
μα Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β΄ κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολι-
κής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή 
Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή 
Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και 
Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φρο-
ντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας 
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες.

Για τους κατόχους Πτυχίου -Διπλώματος ΙΕΚ ή Πτυχί-
ου-Διπλώματος «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑΛ απαιτείται και 
πιστοποίηση από τον ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠΕΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 

(Α΄193) για τους υποψηφίους των κλάδων των ΕΕΠ που 
απαιτείται πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ για την πιστοποίηση της παι-
δαγωγικής επάρκειας, αυτή καλύπτεται και από Πανεπι-
στημιακά Τμήματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που 
δίνουν Παιδαγωγική Επάρκεια.

Στους κλάδους που απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών 
σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό 
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., μετέχουν και υποψήφιοι που δεν έχουν 
τα πρόσθετα προσόντα της παραγράφου αυτής, αλλά 
έπονται των υποψηφίων που έχουν τα πρόσθετα προσό-
ντα, (παρ. 15 του άρθρου 4 του ν.2817/2000 (Α΄/78) και 
παρ. 4α του άρθρου 23 του ν. 3699/2008(Α΄/199) όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την παρ.2ζ του 
άρθρου 56 του ν. 3966/2011(Α΄/118).

Άρθρο 3
Δικαίωμα υποβολής αίτησης - 
δικαιολογητικά - προθεσμίες

1. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπλη-
ρωτές ή ωρομίσθιοι από τους κλάδους του Ε.Ε.Π. του 
άρθρου 1 της παρούσας και ως αναπληρωτές από τον 
κλάδο ΔΕ 1 - Ε.Β.Π. για τη στελέχωση των δομών της 
Ειδικής Αγωγής ή για την Εξειδικευμένη υποστήριξη 
και κατέχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για 
μόνιμο διορισμό,καλούνται να υποβάλουν αίτηση μόνο 
στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία 
επιθυμούν να προσληφθούν. Τυχόν υποβολή αιτήσεων 
σε περισσότερες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαί-
δευσης, επισύρει τη διαγραφή τους από όλους τους 
πίνακες.

2. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρ-
θρου 8 του ν. 1599/1986. Η ανακρίβεια των δηλούμενων 
στοιχείων επισύρει τη διαγραφή του υποψηφίου από 
τους πίνακες ή την απόλυσή του, εφόσον έχει προσλη-
φθεί και τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις 
κυρώσεις. Στην αίτηση προσδιορίζεται ο κλάδος και η 
ειδικότητα του κάθε υποψηφίου. Με την αίτηση συνυ-
ποβάλλονται:
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α) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής ταυτό-
τητας ή του Διαβατηρίου

β) Αντίγραφα των τίτλων σπουδών του άρθρου 2 της 
παρούσης και για τίτλους της αλλοδαπής, βεβαίωση ότι 
είναι ισότιμα και αντίστοιχα με τα απονεμόμενα πτυχία 
των πανεπιστημίων της ημεδαπής με απόφαση του αρ-
μόδιου φορέα, ήτοι του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
ή του Συμβουλίου αναγνώρισης τίτλων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙ) άρθρο 10 του π.δ. 165/2000 ή από 
την Επιτροπή Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτι-
κού Προσωπικού. Στο βασικό τίτλο να αναγράφεται η 
ημερομηνία κτήσης και ο βαθμός αυτού.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.6 του άρθρου 2 του 
ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195/Α΄/11.11.1987), «Σε περίπτω-
ση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν 
ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτι-
κοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά 
την έννοια των διατάξεων της παρ. 2 περ. Α΄ του άρ-
θρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής Α.Ε.Ι. και 
Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη 
συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με 
πτυχίο Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαί-
ωση αυτή, τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμ-
μετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για 
θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το 
οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή 
το Ι.Τ.Ε.».

Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδα-
πούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής 
κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα 
τίτλων της ημεδαπής, τότε αποδίδεται το ελάχιστο της 
βαθμολογικής κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ημε-
δαπής, δηλ. «5».

Σε περίπτωση που εκκρεμεί η έκδοση του πτυχίου, 
για τυπικούς καθαρά λόγους θα γίνεται δεκτή βεβαίωση 
του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος, στην οποία θα 
αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.

Υποψήφιος που ως τυπικό προσόν διορισμού του 
κλάδου του κατέχει τίτλο Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου (Ε.Α.Π) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 
ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με το ζη-
τούμενο από την πρόσκληση, υποχρεούται να προσκο-
μίζει συγχρόνως βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου, στο 
οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο 
ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε 
σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό 
αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται. Σε περίπτωση που 
δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ή δεν αναφέρεται 
σε αυτήν το συγκεκριμένο σύμφωνα με την οικεία πρό-
σκληση απαιτούμενο στοιχείο, ο επικαλούμενος τίτλος 
δεν λαμβάνεται υπόψη.

Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλ-
λοδαπής που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να 
είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην Ελληνική γλώσσα 
από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανε-
πιστημίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης 

χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισμέ-
νο άμισθο διερμηνέα για τη γλώσσα για την οποία έχει 
διοριστεί.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πρά-
ξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία 
του τίτλου σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων όσοι 
υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγ-
γελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας 
τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης οι οποίες 
χορηγήθηκαν από:

1. Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών 
Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει ή

2. Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προ-
σόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 για 
την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας,βάσει 
της παρ. 2 του αρ.1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε 
φορά ή

3. Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισο-
τιμίας τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) 
του άρθρου 10 του π.δ.165/2000 «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώ-
ρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 
πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρ-
κειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚτου 
Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή

4. Το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 
του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρι-
σης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπλη-
ρώνει 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚτου 
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

5. Κάτοχοι διπλωμάτων πιστοποιητικών και άλλων 
τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει 
του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, 
άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση 
αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά δια-
τάγματα 40/1986 (Α΄14), 84/1986 (Α΄31), 97/1986 (Α΄35), 
53/2004 (Α΄43), 40/2006 (Α΄43) και την υπουργική από-
φαση Α4/5226/1987 (Β΄613).

Οι ως άνω υποψήφιοι εξαιρούνται μεν από την υπο-
χρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την 
ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και 
από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού για 
τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου από αρμόδιο 
κατά νόμο φορέα (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κλπ). Σε 
αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος, λαμβάνει το ελάχιστο 
της βαθμολογικής κλίμακας της αντίστοιχης κατηγορίας 
εκπαίδευσης.

Για τους κατόχους πτυχιούχους ιδρυυάτων του εξωτε-
ρικού απαιτείται επιπλέον Αποδεικτικό Ελληνομάθειας: 
Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου 
ή ισότιμου σχολείου.
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Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό ή δεν διαθέτουν 
επιπλέον πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό τίτλο τριτοβάθμι-
ας εκπ/σης της ημεδαπής στην ελληνική γλώσσα απαι-
τείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη 
γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το 
οποίο χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 
(επίπεδο Γ2΄) ή βεβαιώσεις ελληνομάθειας της επιτρο-
πής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων του άρθρου 14 παρ. 10 του ν. 1566/1985 για την 
πλήρη γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας 
και γνώση της Ελληνικής Ιστορίας. Διευκρινίζεται ότι το 
δικαιολογητικό αυτό απαιτείται και για τους υποψηφί-
ους των κλάδων ΔΕ και ΤΕ (αρ. Γνωμ. 544/2006 Ν.Σ.Κ. 
τμήμα Ε΄)

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου στην οποία δη-
λώνεται ότι:

- επιθυμεί να προσληφθεί ως αναπληρωτής ή και ωρο-
μίσθιος

- έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή 
έχει οριστικά, νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

- δεν απολύθηκε από θέση υπηρεσίας του δημόσιου 
τομέα λόγω πειθαρχικού παραπτώματος ή άλλης αιτίας 
που συνεπάγεται οριστική απόλυση ή λόγω ανεπάρκειας 
κατά την εκτέλεση καθηκόντων.

- δεν διώκεται ποινικά ή δε έχει καταδικασθεί για αδί-
κημα, το οποίο αποτελεί σύμφωνα με τον υπαλληλικό 
κώδικα, κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο.

- είναι υγιής και θα υποβάλει σχετικό πιστοποιητικό ότι 
είναι κατάλληλος για τα καθήκοντα της θέσης πρόσλη-
ψης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4210/2013-ΦΕΚ 
254/τ.Α΄/21-11-2013, εντός μηνός από την ημερομηνία 
πρόσληψής του.

Το αντίγραφο ποινικού Μητρώου και το πιστοποιητικό 
στρατολογίας (τύπου Α), αναζητούνται αυτεπάγγελτα 
από την υπηρεσία.

δ) Οι υποψήφιοι με ποσοστό αναπηρίας από 67% και 
άνω, που όμως δεν οφείλεται σε ψυχικές διαταραχές, 
υποβάλλουν τη σχετική πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ του 
άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 116 τ.Α΄).

ε) Οι υποψήφιοι που είναι γονείς παιδιών σε ποσοστό 
67% και άνω, υποβάλλουν τη σχετική πιστοποίηση από 
το ΚΕΠΑ του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 116 τ.Α΄) 
και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

στ) Δήλωση προτίμησης για την πρόσληψη σε μια ή πε-
ρισσότερες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή ΚΕΔΔΥ,που ανή-
κουν στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

3. Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κατά την ημερομηνία 
κατάθεσης της αίτησης.

4. Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων δεν υφίστα-
ται (άρθρο 10 παραγρ. 11 του ν. 3051/2002 ΦΕΚ 220/
τ.Α΄/20-9-2002). Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το 21° 
έτος. Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας 
ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου 
του έτους γέννησης.

5. Οι υποψήφιοι που μετέχουν σε εταιρείες και οι 
έχοντες την εμπορική ιδιότητα κατά τις διατάξεις 
του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρα 32, 31 παρ.3 του ν. 
3528/2007 αντίστοιχα), μπορούν να υποβάλλουν Αί-

τηση για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, 
αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν προ-
ηγουμένως δεν παραιτηθούν με οποιονδήποτε τρόπο 
ή δεν αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών 
τους.

6. Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη 
φορά ή υποβάλλουν αίτηση σε άλλη Περιφερειακή Δι-
εύθυνση Εκπαίδευσης από αυτήν που είναι ήδη εγγε-
γραμμένοι, μαζί με την Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων, 
υποβάλλουν και όλους τους προβλεπόμενους από την 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τίτλους, πιστοποι-
ητικά και βεβαιώσεις που απαιτούνται για την κατάταξή 
τους.

7. Η προθεσμία κατάθεσης της αίτησης ορίζεται με 
σχετική εγκύκλιο, η οποία εκδίδεται κατ' έτος από την 
Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, Τμήμα Β΄-Προσωπικού, του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

8. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 7 «Κέντρο Πιστο-
ποίησης Αναπηρίας» του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του ν. 3966/2011 
(ΦΕΚ 170 Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρ-
θρου 17 του ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄), εκτός του Πιστο-
ποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε 
ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:

1. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.)
2. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
3. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.)
4. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυ-

νομίας και
5. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού 

Σώματος.

Άρθρο 4
Κατάρτιση πινάκων κατάταξης και μοριοδότηση

Η σειρά κατάταξης γίνεται με τα παρακάτω μοριοδο-
τούμενα κριτήρια:

Για τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσω-
πικού

Α. Ακαδημαϊκά κριτήρια
α. Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική 

κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μισή (0,5) 
μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό 
πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο 
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα 
είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή 
στην κλίμακα αυτή.

β. Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στον κλάδο 
τους, με συνάφεια στο αντικείμενο απασχόλησης έξι (6) 
μονάδες.

γ. Είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στον 
κλάδο τους με συνάφεια στο αντικείμενο απασχόλησης 
τέσσερις (4) μονάδες.

δ. Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με συνά-
φεια στην ΕΑΕ: τρεις (3) μονάδες.

ε. Είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών με 
συνάφεια στην ΕΑΕ: δύο (2) μονάδες.

Ειδικά για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολό-
γων, βάσει των τυπικών προσόντων του κλάδου τους και 
σε εφαρμογή της με αριθμό 458/2011 Γνωμοδοτήσεως 
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του Ν.Σ.Κ. και της 3353/2015 απόφασης του Τμήματος Γ΄ 
του ΣτΕ,συντάσσονται ξεχωριστοί πίνακες κατάταξης Α 
και Β. «Κύριος πίνακας Α» στον οποίο περιλαμβάνονται οι 
υποψήφιοι με μεταπτυχιακό τίτλο (ειδίκευση) στην Σχο-
λική ή Παιδαγωγική Ψυχολογία και «Επικουρικός πίνα-
κας Β» στον οποίο περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι χωρίς 
μεταπτυχιακό στην Σχολική ή Παιδαγωγική Ψυχολογία. 
Ακαδημαϊκά κριτήρια κατάταξης για τους υποψηφίους 
του «Επικουρικού Πίνακα Β΄», όπως αυτά αναφέρονται 
παραπάνω.

Β. Ακαδημαϊκά κριτήρια του κλάδου ΠΕ 23 για την κα-
τάταξη στον «Κύριο Πίνακα Α»:

α. Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική 
κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μισή (0,5) 
μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό 
πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο 
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα 
είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή 
στην κλίμακα αυτή.

β. Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στον κλάδο 
τους, με συνάφεια στη Σχολική Ψυχολογία, έξι (6) μο-
νάδες.

γ. Είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στον 
κλάδο τους με συνάφεια στη Σχολική Ψυχολογία, τέσ-
σερις (4) μονάδες.

δ. Είναι κάτοχοι έτερου διδακτορικού διπλώματος στον 
κλάδο τους, με συνάφεια στο αντικείμενο απασχόλησης, 
έξι (6) μονάδες.

ε. Είναι κάτοχοι έτερου τίτλου μεταπτυχιακών σπου-
δών στον κλάδο τους με συνάφεια στο αντικείμενο απα-
σχόλησης, τέσσερις (4) μονάδες.

στ. Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με συνά-
φεια στην ΕΑΕ, τρεις (3) μονάδες.

ζ. Είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών με 
συνάφεια στην ΕΑΕ, δύο (2) μονάδες.

Η κατάταξη των υποψηφίων σε κάθε πίνακα ξεχωρι-
στά, θα γίνει σύμφωνα με το σύνολο των μορίων που 
θα συγκεντρώσουν από τα Ακαδημαϊκά κριτήρια,την 
Προϋπηρεσία και τα Κοινωνικά κριτήρια του παρόντος 
άρθρου.

Διευκρινίζεται ότι:
1. Υποψήφιος/α που είναι κάτοχος περισσοτέρων του 

ενός μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της παρούσης 
(επιπέδου master's ή διδακτορικούς), μπορεί να τους 
καταθέσει στην υπηρεσία υποδοχής της αίτησής του, 
θα μοριοδοτηθεί όμως για έναν εξ αυτών και συγκεκρι-
μένα για εκείνον που του προσδίδει την προσφορότερη 
βαθμολογία, μετά την σχετική κρίση της Επιτροπής του 
ΙΕΠ ως προς τη συνάφειά τους.

2. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής 
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν αναγνωρισθεί από το 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

3. Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 4186/
2013 (ΦΕΚ 193/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από τις δι-
ατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄)
και την με αρ.106685/Δ3/29-06-2016 υπουργική από-
φαση «Συγκρότηση Επιτροπής για εξέταση συνά-
φειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων» 
(ΦΕΚ 2087/Β΄), αρμόδιο όργανο για να κρίνει τη συνά-

φεια των μεταπτυχιακών τίτλων είναι το Ινστιτούτο Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής.

4. Ο μεταπτυχιακός τίτλος στην Ψυχολογία ως τυπικό 
προσόν διορισμού για τους υποψηφίους, οι οποίοι περι-
λαμβάνονται στον πίνακα του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων 
δεν μοριοδοτείται.

5. Δεν μοριοδοτείται ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
όταν μαζί με τον βασικό τίτλο σπουδών αποτελούν τυ-
πικό προσόν διορισμού.

6. Τίτλος σπουδών που δίνει συνάφεια τόσο στο αντι-
κείμενο απασχόλησης όσο και στην Ε.Α.Ε. δεν λαμβά-
νουν αθροιστική μοριοδότηση.

7. Για τις περιπτώσεις των κλάδων ΠΕ 22, ΠΕ 31,την 
περίπτωση 2 του ΠΕ 21-26 και την περίπτωση πτυχιού-
χου Φ.Π.Ψ. με μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία του κλάδου 
ΠΕ 23, που το τυπικό προσόν διορισμού συντίθεται από 
βασικό τίτλο σπουδών και μεταπτυχιακό, ως βαθμός πτυ-
χίου λογίζεται ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών.

8. α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και 
αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μό-
νον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος 
μεταπτυχιακού διπλώματος, δεν αναγνωρίζεται ισοτι-
μία του μεταπτυχιακού διπλώματος και επομένως δεν 
λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος και β) Στην περίπτωση 
που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώ-
νεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.

Β. Προϋπηρεσία
α. Προϋπηρεσία στον κλάδο με τον οποίο μετέχει ο 

υποψήφιος στη διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών/
ωρομισθίων ΕΕΠ, η οποία έχει πραγματοποιηθεί στον 
Δημόσιο (εκτός από αυτήν που έχει αποκτηθεί σε θέση 
αναπληρωτή ή ωρομισθίου σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Δ.Α.Υ. ή 
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή στην Εξειδικευμένη Υποστήριξη) ή στον Ιδι-
ωτικό Τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, η οποία 
έχει αποκτηθεί μετά την κτήση του βασικού τίτλου σπου-
δών και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται 
άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας, 
μισή (0,50) μονάδα για κάθε εξάμηνο και μέχρι τρείς (3) 
μονάδες. Η προϋπηρεσία στον Ιδιωτικό Τομέα αποδει-
κνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα 
και βεβαίωση του φορέα που πραγματοποιήθηκε.

Διάστημα προϋπηρεσίας, μεγαλύτερο ή ίσο των δε-
καπέντε ημερών, για τη συμπλήρωση εξαμήνου, στρογ-
γυλοποιείται σε εξάμηνο, ενώ διάστημα μικρότερο των 
δεκαπέντε ημερών δεν στρογγυλοποιείται σε εξάμηνο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί τυπι-
κός ή ουσιαστικός νόμος, ο οποίος ορίζει τα σχετικά με 
τις προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος 
και λήψης της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος, 
και μεταξύ αυτού και της σχετικής προκήρυξης δεν είναι 
δυνατόν να συμπληρωθεί χρονικά η συνολική εμπειρία 
του υποψηφίου δύναται κατ εξαίρεση, να αναγνωρισθεί 
η εμπειρία στο κλάδο της θέσης, ως εμπειρίας νοούμενης 
της απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας στο 
δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα μετά την απόκτηση του 
τίτλου σπουδών (ν. 4368/2016, άρθρο 75 παρ.1).

Στη βεβαίωση του φορέα απασχόλησης, η οποία πρέ-
πει να συμφωνεί με τη βεβαίωση του οικείου ασφαλι-
στικού φορέα ή τα μηχανογραφικά δελτία ασφάλισης 
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που υποχρεωτικά υποβάλλει ο υποψήφιος, πρέπει να 
αναγράφεται υποχρεωτικά το χρονικό διάστημα απα-
σχόλησης καθώς και οι ώρες απασχόλησης, στοιχεία 
τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη μοριοδότηση του 
υποψηφίου.

Προϋπηρεσία των υποψηφίων, η οποία αποκτήθηκε 
κατά τη διάρκεια συμμετοχής σε εταιρείες ή με εμπορική 
ιδιότητα, κατά την έννοια των άρθρων 32 και 31 παρά-
γραφος 3 του ν. 3528/2007, δεν μοριοδοτείται.

β. Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε ως αναπληρωτή ή 
ωρομισθίου σε θέσεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρ-
θρο 1 της παρούσας, στον ίδιο κλάδο της προς πλήρωση 
θέσης, υπολογίζεται στο σύνολό της και μοριοδοτείται 
με είκοσι πέντε εκατοστά (0,25) της μονάδας για κάθε 
μήνα.

Προϋπηρεσία μεγαλύτερη ή ίση των δεκαπέντε(15) 
ημερών στρογγυλοποιείται σε μήνα. Προϋπηρεσία μι-
κρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών δεν υπολογίζεται.

Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας ανέργων (προγράμματα stage) και η πρακτική 
άσκηση, δεν προσμετράται σαν προϋπηρεσία και δεν 
μοριοδοτείται.

Ειδικά για τους υποψηφίους των κλάδων ΠΕ 22 και ΠΕ 
31, η προϋπηρεσία υπολογίζεται μετά την κτήση του 
Μ.Τ.Σ. που τους κατέταξε στον κλάδο.

Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ 24 - ΠΑΙΔΟΨΥ-
ΧΙΑΤΡΩΝ, η προϋπηρεσία υπολογίζεται μετά την κτήση 
της ειδικότητας.

Γ. Κοινωνικά κριτήρια
α) Ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, με σχετική πιστο-

ποίηση από το ΚΕΠΑ (ν.3863/2010) ή όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3 του παρόντος, εφόσον η αναπηρία δεν οφείλε-
ται σε ψυχικές διαταραχές, επτά (7) μονάδες. Απαραίτητη 
προϋπόθεση οι υποψήφιοι να είναι ικανοί για την εκτέ-
λεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα 
κάθε φορά στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.

β) Η αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και 
άνω τέκνων, με σχετική πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ 
(ν. 3863/2010) ή όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του παρό-
ντος, επτά (7) μονάδες.

γ) Οι υποψήφιοι που είναι πολύτεκνοι υπό την έν-
νοια της παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 
75/07.04.2006) επτά (7) μονάδες. 

δ) Η ύπαρξη τριών τέκνων υπό την έννοια του άρθρου 
3, παρ.1 του ν. 3454/2006, τρεις (3) μονάδες. Για την από-
δειξη των παραπάνω πρέπει να υποβληθούν όλα τα κατά 
περίπτωση πρόσφατα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει 
να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου. Σε πε-
ρίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη 
η ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου και εφόσον ο 
χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψήφι-
ους, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου. Εάν και πάλι 
προκύψει ισοβαθμία γίνεται κλήρωση παρουσία των 
ενδιαφερομένων.

iii) για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή 
και έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα, ως 
ημερομηνία κτήσης θεωρείται η ημερομηνία αρχικής 
κτήσης του πτυχίου της αλλοδαπής εάν η αναγνώριση 
έγινε χωρίς εξέταση μαθημάτων σε ιδρύματα της ημε-

δαπής, άλλως η ημερομηνία χορήγησης της ισοτιμίας 
και αντιστοιχίας του πτυχίου από τα αντίστοιχα αρμόδια 
όργανα, εάν για την αναγνώριση προηγήθηκε εξέταση 
σε ιδρύματα της ημεδαπής.

Για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.
Α. Ακαδημαϊκά κριτήρια
Ο βαθμός πτυχίου ΕΠΑ.Λ ή Πτυχίου Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. ή Ενι-

αίων Πολυκλαδικών Λυκείων πέντε δέκατα της μονάδας 
(0,5) για κάθε βαθμό άνω του δέκα (10), καθώς και κλά-
σματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, 
ενώ για το πτυχίο ή δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ή «Τάξης μαθητείας 
ΕΠΑΛ» ογδόντα πέντε εκατοστά (0,85) της μονάδας για 
κάθε βαθμό άνω του δέκα(10). Ο βαθμός πτυχίου ή δι-
πλώματος των Ι.Ε.Κ. και της «Τάξης Μαθητείας» των ΕΠΑΛ 
αναγράφεται στη βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ.-Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Β. Προϋπηρεσία
α. Προϋπηρεσία στον κλάδο με τον οποίο μετέχει ο 

υποψήφιος στη διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών 
ΕΒΠ στον Δημόσιο (εκτός από αυτήν που έχει αποκτηθεί 
σε θέση αναπληρωτή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή στην Εξειδικευμένη 
Υποστήριξη) ή στον Ιδιωτικό Τομέα με σχέση εξαρτημέ-
νης εργασίας, η οποία έχει αποκτηθεί μετά την κτήση του 
βασικού τίτλου σπουδών, μισή (0,50) μονάδα για κάθε 
εξάμηνο και μέχρι τρείς (3) μονάδες. Η προϋπηρεσία 
στον Ιδιωτικό Τομέα αποδεικνύεται με βεβαίωση του 
οικείου ασφαλιστικού φορέα και βεβαίωση του φορέα 
που πραγματοποιήθηκε.

Διάστημα προϋπηρεσίας, μεγαλύτερο ή ίσο των δε-
καπέντε ημερών, για τη συμπλήρωση εξαμήνου, στρογ-
γυλοποιείται σε εξάμηνο, ενώ διάστημα μικρότερο των 
δεκαπέντε ημερών, δεν στρογγυλοποιείται σε εξάμηνο.

Στη βεβαίωση του φορέα απασχόλησης, η οποία πρέ-
πει να συμφωνεί με τη βεβαίωση του οικείου ασφαλι-
στικού φορέα ή τα μηχανογραφικά δελτία ασφάλισης 
που υποχρεωτικά υποβάλλει ο υποψήφιος, πρέπει να 
αναγράφεται υποχρεωτικά το χρονικό διάστημα απα-
σχόλησης καθώς και οι ώρες απασχόλησης, στοιχεία 
τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη μοριοδότηση του 
υποψηφίου.

Προϋπηρεσία των υποψηφίων, η οποία αποκτήθηκε 
κατά τη διάρκεια συμμετοχής σε εταιρείες ή με εμπορική 
ιδιότητα, κατά την έννοια των άρθρων 32 και 31 παρά-
γραφος 3 του ν. 3528/2007, δεν μοριοδοτείται.

β. Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε σε θέση αναπληρω-
τή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή στην Εξειδικευμένη Υποστήριξη,στον 
ίδιο κλάδο της προς πλήρωση θέσης, υπολογίζεται στο 
σύνολό της και μοριοδοτείται με είκοσι πέντε εκατοστά 
(0,25) της μονάδας για κάθε μήνα.

Προϋπηρεσία μεγαλύτερη ή ίση των δεκαπέντε (15) 
ημερών στρογγυλοποιείται σε μήνα. Προϋπηρεσία μι-
κρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών δεν υπολογίζεται.

Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας ανέργων (Προγράμματα Stage) και η πρακτική 
άσκηση, δεν προσμετράται σαν προϋπηρεσία και δεν 
μοριοδοτείται.

Γ. Κοινωνικά κριτήρια
Τα ισχύοντα για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

(Ε.Ε.Π) στο παρόν άρθρο, ισχύουν και για το Ειδικό Βο-
ηθητικό Προσωπικό.
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Δ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται οι κάτοχοι 
πτυχίου ή διπλώματος ΙΕΚ ή «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑΛ 
μετά την απαραίτητη πιστοποίηση, οι οποίοι κατατάσ-
σονται μεταξύ τους σύμφωνα με την ημεροχρονολογία 
κτήσης της πιστοποίησης και εφόσον ο χρόνος αυτός 
συμπίπτει, σύμφωνα με το βαθμό πτυχίου. Ακολουθούν 
οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ του Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πο-
λυκλαδικών Λυκείων, οι οποίοι κατατάσσονται μεταξύ 
τους με την ίδια ως ανωτέρω διαδικασία.Εάν και πάλι 
προκύψει ισοβαθμία γίνεται κλήρωση παρουσία των 
ενδιαφερομένων. Διευκρίνιση:

Απαραίτητη προϋπόθεση πρόσληψης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 
Κωφών και Βαρήκοων για όλους τους κλάδους Ε.Ε.Π. και 
Ε.Β.Π., είναι η γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας 
και σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τυφλών και αμβλυώπων για όλους τους 
κλάδους Ε.Ε.Π. η γνώση της Γραφής Braille, που πρέπει 
να αποδεικνύονται από σχετικά πιστοποιητικά.

Σε περίπτωση εξάντλησης των υποψηφίων με τα 
ανωτέρω ειδικά προσόντα στους πίνακες της οικείας 
ΠΔΕ,αναζητούνται υποψήφιοι από άλλες ΠΔΕ και στην 
περίπτωση έλλειψης ενδιαφέροντας, δύνανται να προ-
σλαμβάνονται υποψήφιοι χωρίς τα ανωτέρω ειδικά προ-
σόντα από τους πίνακες της οικείας ΠΔΕ.

Άρθρο 5
Ανάρτηση πινάκων 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και 
ελέγχου των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών 
καταρτίζονται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαί-
δευσης, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών 
ΕΕΠ και ΕΒΠ ανά κλάδο, σύμφωνα με τις ισχύουσες δια-
τάξεις, για το τρέχον σχολικό έτος, οι οποίοι αναρτώνται 
υποχρεωτικά στο διαδίκτυο, στις οικείες

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Παράλληλα 
οι εν λόγω πίνακες υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας 
στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Κατά των πινάκων αυτών οι εκπαιδευτικοί δύνανται 
να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομέ-
νη της αναρτήσεώς τους.

Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, ελέγ-
χει τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης και εκδίδει 
σχετική απόφαση.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών 
αποστέλλονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευ-
σης στο ΑΣΕΠ για έλεγχο, στις περιπτώσεις που κρίνεται 
αυτό απαραίτητο.

Η ανωτέρω απόφαση αποστέλλεται στην αρμόδια Πε-
ριφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης προκειμένου να συ-
νταχθούν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών, 
ΕΕΠ και ΕΒΠ οι οποίοι κυρώνονται από τον Περιφερειακό 
Διευθυντή Εκπαίδευσης και ισχύουν μέχρι τη λήξη του 
διδακτικού έτους.

Άρθρο 6 
Προσδιορισμός των λειτουργικών αναγκών 
των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέ-
σεων, των διορισμών και των αποσπάσεων των μονίμων 
μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι Διευθυντές Εκπαίδευσης προσ-
διορίζουν με προσωπική τους ευθύνη τις λειτουργικές 

ανάγκες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. αρμοδιότητάς τους, σε αναπλη-
ρωτές και ωρομισθίους των κλάδων Ε.Ε.Π. και σε ανα-
πληρωτές του κλάδου Ε.Β.Π. αφού:

α) εκτιμήσουν τις λειτουργικές ανάγκες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 
σύμφωνα με τον αριθμό των μαθητών και τις ιδιαιτερό-
τητές τους και

β) προσδιορίσουν τις περιπτώσεις που μπορούν να 
καλυφθούν με συμπλήρωση ωραρίου.

Οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επίσης με προσωπική 
τους ευθύνη προσδιορίζουν τις λειτουργικές ανάγκες 
των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε αναπληρωτές ή ωρομισθίους των κλά-
δων Ε.Ε.Π.

Οι πίνακες των λειτουργικών αναγκών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 
και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. υποβάλλονται στον οικείο Περιφερει-
ακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Άρθρο 7
Διαδικασία και όργανα πρόσληψης

1. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, με από-
φασή του, ύστερα από πρόταση του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. προβαί-
νει στην πρόσληψη και τοποθέτηση των αναπληρωτών 
και ωρομισθίων σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. καθώς και στην 
«εξειδικευμένη υποστήριξη» μαθητών που φοιτούν σε 
Σχολικές Μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης,

2. Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 4186/
2013 (ΦΕΚ 193/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από τις δια-
τάξεις του άρθρου 50 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄) και 
την με αρ.106685/Δ3/29-06-2016 υπουργική απόφαση 
«Συγκρότηση Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των δι-
δακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων» (ΦΕΚ 2087/Β΄),
αρμόδιο όργανο για να κρίνει τη συνάφεια των μετα-
πτυχιακών τίτλων είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής.

3. Οι υποψήφιοι για πρόσληψη καλούνται με οποιον-
δήποτε πρόσφορο τρόπο να παρουσιαστούν στην Πε-
ριφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και να αναλάβουν 
καθήκοντα σε τακτή από την πρόσκλησή τους ημερομη-
νία. Η τοποθέτηση γίνεται ύστερα από δήλωσή τους στα 
υπάρχοντα λειτουργικά κενά. Μετά την τοποθέτησή τους, 
διαβιβάζεται ο φάκελος στους Διευθυντές Εκπαίδευσης, 
στη δικαιοδοσία των οποίων ανήκει η σχολική μονάδα, 
ή στους Προϊσταμένους των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., οι οποίοι φροντί-
ζουν για τα υπηρεσιακά θέματα των προσληφθέντων 
(μισθοδοσία, άδειες, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κλπ).

4. Το εβδομαδιαίο ωράριο των αναπληρωτών Ε.Ε.Π. 
και Ε.Β.Π. καθορίζεται με τις διατάξεις της αριθ. 28915/
12-3-2007 (ΦΕΚ 449/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης.

5. Τα ιδιαίτερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των 
αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. καθορίζονται με τις διατά-
ξεις των Κεφαλαίων Β΄ και Γ΄ της αριθ. 27922/Γ6/8-3-2007 
(ΦΕΚ 449/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης.

6. Οι αναπληρωτές Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. λαμβάνουν το βα-
σικό μισθό που αντιστοιχεί στον εισαγωγικό βαθμό της 
κατηγορίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/τ.Α΄), όπως ισχύει.

Η αμοιβή των ωρομισθίων Ε.Ε.Π. υπολογίζεται όπως 
και των ωρομισθίων εκπαιδευτικών σε συνάρτηση με 
τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του 
άρθρου 23 του ν. 3699/2008. Ωρομίσθιοι Ε.Β.Π. δεν προ-
σλαμβάνονται.
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Αν εξαντληθούν οι πίνακες της μιας Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Εκπαίδευσης και εξακολουθούν να υπάρχουν 
ακάλυπτες ανάγκες αναζητούνται αναπληρωτές από πί-
νακες άλλων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. 
Αμοιβαίες μετακινήσεις αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. 
δεν πραγματοποιούνται.

Άρθρο 8
Κυρώσεις των μη προσερχόμενων 
για ανάληψη υπηρεσίας

Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται να αναλάβουν 
υπηρεσία ή παραιτούνται μετά την ανάληψη υπηρεσίας 
διαγράφονται από τον πίνακα για το διανυόμενο διδα-
κτικό έτος.

Των κυρώσεων απαλλάσσονται οι ωρομίσθιοι, οι οποί-
οι δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να αναλάβουν υπηρεσία.

Για τους υποψήφιους που έχουν υποβάλλει αίτηση ανα-
πληρωτή σε περισσότερους του ενός κλάδους της παρού-
σας, στους πίνακες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαί-
δευσης σε περίπτωση πρόσληψής τους με πλήρες ωράριο 
από τον πίνακα ενός κλάδου αναστέλλεται η υποψηφιό-
τητά τους στους πίνακες των λοιπών κλάδων. Σε περίπτω-
ση πρόσληψης σε θέση ωρομισθίου από τον πίνακα ενός 
κλάδου, οι υποψήφιοι παραμένουν διαθέσιμοι σε όλους 
τους πίνακες, μόνο για πρόσληψη με πλήρες ωράριο.

Οι υποψήφιοι της παρούσης που θα προσληφθούν με 
πλήρες ωράριο σε έναν από τους κλάδους της παρούσης 
υπουργικής απόφασης και ταυτόχρονα περιλαμβάνονται 
στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, οφείλουν άμεσα να απενεργοποιή-
σουν την αίτησή τους.

Άρθρο 9
Σύναψη και λύση της σύμβασης εργασίας

Οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι Ε.Ε.Π. καθώς και 
οι αναπληρωτές Ε.Β.Π. προσλαμβάνονται με σύμβα-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η 
οποία αρχίζει με την ανάληψη υπηρεσίας τους στην οι-
κεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και λύεται 
αυτοδίκαια.

Οι αναπληρωτές Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. απολύονται με τη λήξη 
του διδακτικού έτους της βαθμίδας που υπηρετούν.

Οι αναπληρωτές Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι συμπληρώ-
νουν ωράριο σε σχολική μονάδα άλλης βαθμίδας, απο-
λύονται με τη λήξη του διδακτικού έτους της βαθμίδας 
τοποθέτησής τους.

Οι ωρομίσθιοι Ε.Ε.Π. απολύονται με τη συμπλήρωση 
του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν προσλη-
φθεί ή με τη λήξη των μαθημάτων των σχολικών μονά-
δων στις οποίες τοποθετήθηκαν.

Οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι Ε.Ε.Π. που τοποθετού-
νται σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. απολύονται στις 30 Ιουνίου.

Όλοι οι παραπάνω απολύονται με απόφαση του οικεί-
ου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Μπορεί η σύμβαση να διακοπεί για σοβαρό και τεκ-
μηριωμένο λόγο και πριν τη λήξη του διδακτικού έτους.

Άρθρο 10
Μεταβατικές - καταργούμενες διατάξεις

1. Για διδακτικό έτος 2017-2018 και εφεξής, η κατάθεση 
αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων καθώς 
και οι προσλήψεις των αναπληρωτών και ωρομισθίων 
Ε.Ε.Π. και των αναπληρωτών Ε.Β.Π. θα γίνονται με τις δι-
ατάξεις της παρούσας απόφασης.

2. Περαιτέρω διευκρινίσεις επί των κριτηρίων και της 
διαδικασίας θα δοθούν στο περιεχόμενο της σχετικής 
εγκυκλίου.

3. Μέχρι να συσταθούν οργανικές θέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 
και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. των κλάδων ΠΕ 35 (Παιδιάτρων με εξειδίκευ-
ση στην Παιδονευρολογία ή Νευρολόγων με εξειδίκευση 
στην Παιδονευρολογία) και ΠΕ 36 (Μουσικοθεραπευ-
τών) των περιπτώσεων α και β, της παραγράφου 2, του 
άρθρου 19 του ν. 3699/2008, δεν θα γίνονται δεκτές αι-
τήσεις υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα 
ένταξης σε αυτούς τους κλάδους, των παραγράφων 2.1 
και 2.2 του άρθρου 20 του ν. 3699/2008.

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής κάθε άλλη 
διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις της καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 13 Απριλίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ  
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*02013261904170012*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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