
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Kαθορισμός διαδικασίας και κριτηρίων επιλογής 
μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχο-
λεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

2 Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αρ. 252883/
31/20-10-2020 απόφασης του Εκτελεστικού Γραμ-
ματέα (Β΄ 4850) περί εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα», σε Προϊ-
σταμένους Οργανικών Μονάδων της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου.

3 Αυτοδίκαιη κατάταξη της υπαλλήλου Παππά Αγ-
γελίνας του Βασίλη, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ». 

4 Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δημο-
τικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος και 
Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διόρθωση σφαλμάτων στις υπ’ αρ. 2014/28.4.2021 
(Β’ 1934) και 108278/6.7.2021 (Β’ 3057) αποφάσεις 
των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης 
και Ασύλου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Κ1/84836 (1)
   Kαθορισμός διαδικασίας και κριτηρίων επιλο-

γής μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα 

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 71 και της παρ. 2β 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 κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133), 

γ) του πδ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (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 «Κα-
νονισμός Οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολείων 
Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).» (Β’ 1861).

2. Την από 17-06-2021 εισήγηση του Γενικού Γραμμα-
τέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου 
Μάθησης και Νεολαίας.

3. Tην υπό στοιχεία Φ.1/Γ/386/72262/Β1/17-06-2021 
εισήγηση της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με την οποία 
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από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού 
του Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης 
και τη διαδικασία για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτι-
κών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 
(Σ.Δ.Ε.), ως εξής:

Άρθρο 1
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γενι-
κής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρ-
τισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην 
ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ. και κοινο-
ποιείται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 
και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, καλούνται οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ειδικοτήτων που 
αναγράφονται στο άρθρο 2, με δύο (2) τουλάχιστον χρό-
νια εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία Πρωτοβάθμιας 
ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας, 
να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να αποσπαστούν 
στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας 
τμήματα αυτών.

2. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, με βάση 
τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και 
η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει απο-
κλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της 
παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων πειθαρχικών και 
ποινικών κυρώσεων. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα 
να υποβάλουν μία μόνο αίτηση για μια περιφέρεια και 
μέχρι τρία(3) Σ.Δ.Ε. ή εκτός έδρας Τμήματα της ίδιας Πε-
ριφέρειας, με σειρά προτίμησης. O χρόνος και ο τρόπος 
υποβολής της αίτησης και τα δικαιολογητικά που συνο-
δεύουν αυτή, καθορίζονται στην σχετική πρόσκληση. 
Η αίτηση κοινοποιείται με μέριμνα των υποψηφίων στην 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης όπου ανήκουν οργανικά.

3. Εξαιρούνται από το δικαίωμα υποβολής αίτησης 
εκπαιδευτικοί οι οποίοι: α) διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα 
σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα 
σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 
ν. 3328/2005 (Α’ 80), β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης ή 
υπηρετούν σε θέσεις με θητεία, κατά τα ειδικότερα ορι-
ζόμενα στη σχετική πρόσκληση, γ) έχουν ήδη αποσπα-
στεί για το σχολικό έτος, το οποίο αφορά η πρόσκληση, 
σε σχολικές μονάδες, υπηρεσίες ή φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ., 
δ) υπηρέτησαν σε δομές της Γενικής Γραμματείας Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης 
και Νεολαίας και για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση 
ανάκλησης ή διακοπής της απόσπασής τους τα πέντε (5) 
τελευταία έτη, για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο (εκτός αν 
η ανάκληση οφειλόταν σε υπηρεσιακές ανάγκες ή σε 
σοβαρούς λόγους υγείας).

Άρθρο 2
Γραμματισμοί και ειδικότητες μονίμων 
εκπαιδευτικών

Οι υποψήφιοι/ες προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύ-
τερης Ευκαιρίας καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες 
διδακτικού έργου στα γνωστικά αντικείμενα που διδά-
σκονται στα Σ.Δ.Ε., με σειρά προτεραιότητας ως προς 
τους γραμματισμούς, ως ακολούθως:

Γνωστικό 
Αντικείμενο Α’ Ανάθεση Β’ Ανάθεση

1. Ελληνική 
Γλώσσα ΠΕ02

2. Μαθηματικά ΠΕ03

ΠΕ04, 
ΠΕ86 

(με πτυχίο 
Μαθηματικών ή 
Πληροφορικής)

3. Πληροφορική ΠΕ86

4. Αγγλική 
Γλώσσα ΠΕ06

5. Κοινωνική 
Εκπαίδευση ΠΕ78

ΠΕ01, 
ΠΕ02, 
ΠΕ80 

(με προτεραιότητα
σε πτυχία που 
αντιστοιχούν 

σε πρώην 
ΠΕ09 και ΠΕ15)

6. Φυσικές 
Επιστήμες

ΠΕ04, 
ΠΕ85 

(με προτεραιότητα
σε πτυχία που 

αντιστοιχούν σε 
πρώην ΠΕ12.08)

ΠΕ03, 
ΠΕ87.01, 
ΠΕ88.01

7. Περιβαλ-
λοντική 
Εκπαίδευση

ΠΕ04.05,
ΠΕ88.01,
ΠΕ88.05

ΠΕ04.01,
ΠΕ04.02,
ΠΕ04.03,
ΠΕ04.04, 

ΠΕ85, 
(με προτεραιότητα

σε πτυχία που 
αντιστοιχούν 

σε πρώην 
ΠΕ 12.08)

Άρθρο 3
Κριτήρια και μοριοδότηση μονίμων 
εκπαιδευτικών προς απόσπαση 
στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Η κατάταξη των υποψηφίων σε αξιολογικούς πίνακες 
ανά Περιφέρεια και ανά Σ.Δ.Ε. γίνεται βάσει των κριτη-
ρίων επιλογής και μοριοδότησης, που περιγράφονται 
στον ακόλουθο πίνακα:
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1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 22
1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 18
1.1.α. Διδακτορικό 11
1.1.β. Μεταπτυχιακό 8
1.1.γ. Δεύτερο Πτυχίο (Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) 4
1.1.δ. Δεύτερο Διδακτορικό 2
1.1.ε. Δεύτερο Μεταπτυχιακό 1

- Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, 
στη Διά Βίου Εκπαίδευση, λαμβάνουν τον μέγιστο αριθμό μορίων.

- Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις  - κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 1 
μόριο λιγότερο.

- Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.
1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης (Μοριοδοτείται η 
παρακολούθηση αποκλειστικά oλοκληρωμένων επιμορφώσεων. 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)

4

1.2.α. Σε θέματα Σ.Δ.Ε.
(0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

2

1.2.β. Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων 
Σ.Δ.Ε.)
(0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

2

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ απο-
δοχών, εκπαιδευτικής άδειας ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά 
καθήκοντα. 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 άσκη-
σης διδακτικών καθηκόντων (παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4763/2020).

13

2.1. Στα Σ.Δ.Ε.
(1 μόριο ανά σχολικό έτος με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

5

2.2. Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός ΣΔΕ)
(0,5 μόρια ανά 100 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

4

2.3. Στην τυπική εκπαίδευση
(Διδακτικό έργο στην Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια/Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση)(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

4

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 5
3.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
3.1.α. Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 1
3.1.β. Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 1,5
3.1.γ.Άριστη γνώση (επίπεδο C2) 2
3.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 1
3.2.α. Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 0,5
3.2.β. Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 0,75
3.2.γ. Άριστη γνώση (επίπεδο C2) 1

- Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ
- Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο

3.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) 2
Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε., πιστοποίηση 1 του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή
πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ.

2

ΣΥΝΟΛΟ: 40
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Άρθρο 4
Διαδικασία μοριοδότησης

1. Ο έλεγχος των φακέλων των υποψηφίων διενεργεί-
ται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 
από πενταμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., από υπαλλήλους 
της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, διοικητικούς ή απο-
σπασμένους εκπαιδευτικούς, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. Έργο 
της Επιτροπής είναι ο έλεγχος των αιτήσεων και των δι-
καιολογητικών των υποψηφίων για απόσπαση, η απόρ-
ριψη των αιτήσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
του νόμου και τους όρους της παρούσας, η μοριοδότηση 
των υποψηφίων σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 
3 και η σύνταξη των προσωρινών αξιολογικών πινάκων 
εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σ.Δ.Ε. ανά Περιφέ-
ρεια και ανά γνωστικό αντικείμενο, οι οποίοι αναρτώνται 
στον ιστότοπο που ορίζεται στην πρόσκληση.

2. Ενστάσεις επί της μοριοδότησης υποβάλλονται μόνο 
μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών(03)ερ-
γασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των 
προσωρινών αξιολογικών πινάκων στον ιστότοπο που 
καθορίζεται στη σχετική πρόσκληση και εξετάζονται από 
τριμελή επιτροπή ενστάσεων, που συγκροτείται με από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., από υπαλ-
λήλους της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης και τουλάχι-
στον έναν Προϊστάμενο Τμήματος αυτής, ως Πρόεδρο. 
Έργο της ως άνω Επιτροπής είναι η εξέταση κάθε είδους 
ενστάσεων που θα υποβληθούν από τους υποψήφιους 
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και η έκδοση 
οριστικής απόφασης επ’ αυτών. Μετά την ολοκλήρωση 
της εξέτασης των ενστάσεων, συντάσσονται από την 
επιτροπή της παρ. 1 και αναρτώνται στον ιστότοπο που 
ορίζεται στην πρόσκληση οι οριστικοί αξιολογικοί πίνα-
κες κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σ.Δ.Ε. 
ανά Περιφέρεια και ανά γνωστικό αντικείμενο, οι οποίοι 
ισχύουν για ένα σχολικό έτος.

3. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους οριστι-
κούς πίνακες κατάταξης έχουν δικαίωμα εντός τριών(3) 
ημερών από την ανάρτησή τους να δηλώσουν εγγράφως 
(με υπεύθυνη δήλωση), εάν επιθυμούν να εξαιρεθούν 
από αυτούς. Όσοι υποψήφιοι δεν αποστείλουν υπεύθυνη 
δήλωση οφείλουν να αναλάβουν καθήκοντα οποιαδήπο-
τε στιγμή τους ζητηθεί από την υπηρεσία, εφόσον προ-
κύψει κενούμενη θέση στα Σ.Δ.Ε. επιλογής τους, μέσα 
στο διάστημα ισχύος των οριστικών πινάκων.

Άρθρο 5
Διαδικασία επιλογής και απόσπασης

1. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση από-
φασης απόσπασης των επιλεγέντων εκπαιδευτικών. Οι 
θέσεις πληρούνται σύμφωνα με τους οριστικούς αξιολο-
γικούς πίνακες κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας των 
γραμματισμών (σε Α’ και Β’ ανάθεση), όπως ορίζεται στο 
άρθρο 2, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού μορίων 
των υποψηφίων. Με την ίδια σειρά προτεραιότητας κα-
λύπτονται τα κενά των γραμματισμών στα εκτός έδρας 
Τμήματα.

2. Στις περιπτώσεις που ένας γραμματισμός δύναται 
να ανατεθεί, ως Α’ ανάθεση, σε περισσότερες από μία 

ειδικότητες εκπαιδευτικών, επιλέγεται ο/η εκπαιδευτικός 
με τον μεγαλύτερο συνολικό αριθμό μορίων. Ομοίως και 
για την περίπτωση της Β’ ανάθεσης.

3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο υποψήφι-
ος που υπερέχει στο κριτήριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ». Σε περί-
πτωση ισοβαθμίας στο παραπάνω κριτήριο, προηγείται 
ο υποψήφιος που υπερέχει στο κριτήριο «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ». Σε περίπτωση ισοβαθμίας και σε αυτό, προ-
ηγούνται αυτοί που έχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών 
και έπονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 
Αν υπάρξει ισοβαθμία και μετά τα προαναφερθέντα 
γίνεται δημόσια κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων 
υποψηφίων. Ο ακριβής τόπος και χρόνος της κλήρωσης 
και κάθε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζεται με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. Οι υποψήφιοι ενημε-
ρώνονται σχετικά με ανακοίνωση που αναρτάται στον δι-
αδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., 
είκοσι τέσσερις(24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη διε-
νέργεια της κλήρωσης.

4. Ο αριθμός των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών 
εξαρτάται από τον αριθμό των τμημάτων σε κάθε Σ.Δ.Ε. 
και τις ανάγκες κάθε σχολείου. Οι αποσπάσεις έχουν ισχύ 
για ένα σχολικό έτος. Αίτηση ανάκλησης της απόσπασης 
δεν γίνεται δεκτή, παρά μόνο για απολύτως σοβαρούς 
λόγους, που τεκμηριώνονται. Απόφαση απόσπασης δεν 
εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της 
σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπαι-
δευτικός.

Άρθρο 6
Τελική διάταξη

Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η υπό 
στοιχεία Κ1/74940/2020 υπουργική απόφαση «Κριτή-
ρια και διαδικασία για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτι-
κών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» 
(Β’ 2491).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 13 Ιουλίου 2021

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι

Αριθμ. 161991 (2)
    Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αρ. 252883/

31/20-10-2020 απόφασης του Εκτελεστικού 

Γραμματέα (Β΄ 4850) περί εξουσιοδότησης υπο-

γραφής «Με εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα», 

σε Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων της Πε-

ριφέρειας Πελοποννήσου. 

 Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 242 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονι-
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κή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 
5 του ν. 4623/19 (Α’ 134),

β) την υπ’ αρ. 36275/08-04-2021 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης τροποποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας 
Πελοποννήσου (Β΄ 1619),

γ) της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 «Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’  45).

2. Την υπ’  αρ. 234933/57194/05.10.2020 (ΑΔΑ: 
92ΝΛ7Λ1-Λ5Μ) απόφαση διορισμού του Εκτελεστικού 
Γραμματέα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Υ.Ο.Δ.Δ. 
1649).

3. Την υπ’ αρ. 252883/61282/20-10-2020 απόφαση του 
Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννή-
σου (ΑΔΑ: ΩΦΔ67Λ1-ΕΟΧ, Β΄ 4850) περί εξουσιοδότησης 
υπογραφής «Με εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα», σε 
Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου.

4. Τη σύσταση νέων οργανικών μονάδων με τον τρο-
ποποιηθέντα Ο.Ε.Υ της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Β΄ 
1619/2021).

5. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για τα-
χύτερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την εύρυθμη 
λειτουργία των Υπηρεσιών.

6. Το γεγονός ότι, με την παρούσα απόφαση δεν προ-
κύπτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Πε-
ριφέρειας Πελοποννήσου, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’  αρ. 
252883/61282/20-10-2020 (ΑΔΑ:ΩΦΔ67Λ1-ΕΟΧ) απόφα-
σή (Β΄ 4850/2021), περί εξουσιοδότησης υπογραφής «Με 
εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα», σε Προϊσταμένους 
Οργανικών Μονάδων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
ως κατωτέρω:

Α. Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους των Διευθύν-
σεων: α)Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και β) Του-
ρισμού με έδρα την Τρίπολη και χωρική αρμοδιότητα σε 
όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου να υπογράφουν «Με 
εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα» αποφάσεις που αφο-
ρούν σε: χορήγηση κανονικών, γονικών και αιμοδοτικών 
αδειών στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύ-
θυνσης (έδρας) καθώς και στους υπαλλήλους αυτών,με 
παράλληλη ενημέρωση της Διεύθυνσης Διοίκησης.

Β. Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους των Διευ-
θύνσεων Διοικητικού Οικονομικού των Π.Ε. Αργολίδας, 
Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας να υπογράφουν«με 
εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα» αποφάσεις που αφο-
ρούν σε χορήγηση των λοιπών κατηγοριών προβλεπόμε-
νων αδειών με ή χωρίς αποδοχές στους Προϊσταμένους 
των Τμημάτων καθώς και στους υπαλλήλους: α) των Τμη-
μάτων Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Υποστήριξης της 
Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Αθλητισμού των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και 
Μεσσηνίας και β) των τμημάτων Τουρισμούτων Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και 
Μεσσηνίας των οποίων η Προϊστάμενη Αρχή (Διεύθυνση 

Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Διεύθυνση Του-
ρισμού, αντίστοιχα) εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου.

Γ. Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους των Διευθύν-
σεων: α) Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και β) Του-
ρισμού με έδρα την Τρίπολη και χωρική αρμοδιότητα σε 
όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου να υπογράφουν «Με 
εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα»τις εντολές μετακίνη-
σης εκτός έδρας (για μετακινήσεις εντός της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου) των Προϊσταμένων και υπαλλήλων των 
Τμημάτων της Διεύθυνσης(έδρας) καθώς και των Προ-
ϊσταμένων και υπαλλήλων των Τμημάτων των οποίων 
προΐστανται στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, 
Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 252883/61282/20.10.2020 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 1 Ιουνίου 2021

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Ι

Αριθμ. 900 (3)
    Αυτοδίκαιη κατάταξη της υπαλλήλου Παππά Αγ-

γελίνας του Βασίλη, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 

Χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ».  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΣΦΗΤΤΟΣ» ΚΡΩΠΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114). 

3. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/
2015 (Α΄ 47) που αναφέρει: «Η παρ. 3 του άρθρου 20 του 
ν. 3475/2006 (Α’ 14), όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο 
γ’ της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3687/2008 (Α΄ 71) εφαρ-
μόζεται και στους μουσικούς των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και 
στα νομικά πρόσωπα αυτών. Προσόντα διορισμού του 
κλάδου Μουσικών ΤΕ, στον οποίο κατατάσσονται αυτο-
δικαίως οι μουσικοί των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και των νομικών 
προσώπων αυτών, με πράξη του οικείου δημάρχου, είναι 
πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου 
μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή 
πτυχίο μουσικής ειδικότητας της παρ. 5 του άρθρου 8 
του ν. 2158/1993 (Α’ 109) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο 
της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή 
Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής». 

4. Την υπό στοιχεία 27/οικ. 27404/31-7-2015 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης «Θέματα προσωπικού αυτοδιοίκησης α΄ και 
β΄ βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4325/2015 
(Α΄ 47). 
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5. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). 
6. Τα στοιχεία του ατομικού υπηρεσιακού φακέλου της 

υπαλλήλου Αγγελίνας Παππά του Βασίλη ειδικότητας ΔΕ 
Μουσικών, αποφασίζουμε:

Κατατάσσουμε αυτοδίκαια την υπάλληλο ΑΓΓΕΛΙΝΑ 
ΠΑΠΠΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ του Ν.Π.Δ.Δ «ΣΦΗΤΤΟΣ» με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατη-
γορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Μουσικών, στην κατηγορία ΤΕ, 

κλάδου ΤΕ Μουσικών και από την έναρξη ισχύος του 
ν. 4325/2015 ήτοι στις 11 Μαΐου 2015. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κορωπί, 13 Ιουλίου 2021

Ο Πρόεδρος 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΡΩΝΙΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 18 (4)
    Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δημο-

τικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος και 

Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του ν. 3584/2007 

(Α΄ 143).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 

(Α΄ 176).
3. Το υπ’ αρ. 264/16-10-2020 εισερχόμενο έγγραφο 

’’Γνωμοδότηση’’.
4. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 

Ν.Π.Ι.Δ.
5. Το γεγονός ότι, απαιτείται πρόσθετη και υπερωρι-

ακή απασχόληση του προσωπικού για την κάλυψη των 
παρακάτω αναγκών:

5.1. τη μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ξάνθης,

5.2. την ηχητική κάλυψη του προγράμματος και της 
παραγωγής εκπομπών,

5.3. τη δημοσιογραφική κάλυψη γεγονότων, εκδηλώ-
σεων, κ.λπ.,

5.4. την απρόσκοπτη λειτουργία των διοικητικών και 
οικονομικών υπηρεσιών,

5.5. την κάλυψη έκτακτων αναγκών.
6. Την υπ’ αρ. 49/26-5-2021 εισήγηση του Διευθυντή 

του Ρ/Σ.
7. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλεί-

ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού η οποία θα 
βαρύνει τον κωδικό 60-00-02 με το ποσό των 4.502,16 
ευρώ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για τις έκτακτες ανάγκες της επιχείρησης 
υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα, νυ-
χτερινή εργασία 22:00 - 06:00, εργασία Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών πέραν της υποχρεωτικής, μέσα 
στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις της κείμενης νο-
μοθεσίας για το Β’ εξάμηνο 2021 για το προσωπικό της 
Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης θεάματος και 
Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης, ως εξής:

Τμήμα

Για υπερωριακή 
ή απογευματινή 
εργασία μέχρι 

22η ώρα πέραν 
της υποχρεωτικής

Για νυχτερινή 
εργασία 

22:00-06:00 
πέραν της 

υποχρεωτικής

Για εργασία 
Κυριακών και 
εξαιρέσιμων 

πέραν της 
υποχρεωτικής

Αριθμός 
Υπαλλήλων 

Σχέση 
εργασίας

Ειδικότητα

Διεύθυνση 120 96 96 1 ΙΔΑΧ 1 ΠΕ Δημοσιογράφων

Δημοσιογραφικό 120 96 96 1 ΙΔΑΧ 1 ΔΕ Δημοσιογράφων

Ηχοληπτών 120 96 96 1 ΙΔΑΧ 1 ΔΕ Τεχνικός Ηχολήπτης

Διοικητικές 
και Οικονομικές 
Υπηρεσίες

120 96 96 1 ΙΔΑΧ 1 ΔΕ Διοικητικού

Ο αριθμός των υπαλλήλων και των ωρών καθορίζεται μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού της 
Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης θεάματος και Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης του οικονομικού έτους 2021. 
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες 
της υπηρεσίας. Η απόφαση αυτή έχει ισχύ έως 31 Δεκεμβρίου 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ξάνθη, 2 Ιουλίου 2021 

Ο Πρόεδρος κ.α.α.
Ο Αντιπρόεδρος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ
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 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)
    1. Στην υπ’ αρ. 2014/28-04-2021 απόφαση των Υπουρ-

γών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, η 
οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως (Β’ 1934):

- Στη σελίδα 22410 του ΦΕΚ Β’ 1934, στην τρίτη σειρά 
πριν από το τέλος, στη στήλη 2 του παρατιθέμενου πί-
νακα του πρώτου άρθρου, διορθώνεται: 

το εσφαλμένο: «Γαλάτσι», 
στο ορθό: «Αθηναίων».
- Στη σελίδα 22413 του ΦΕΚ Β’ 1934, στην τρίτη σειρά 

πριν από το τέλος, στη στήλη 2 του παρατιθέμενου πί-
νακα του τρίτου άρθρου, διορθώνεται: 

το εσφαλμένο: «Γαλάτσι», 
στο ορθό: «Αθηναίων».

2. Στην υπ’  αρ. 108278/06-07-2021 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, 
η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως (Β’ 3057):

- Στη σελίδα 39568 του ΦΕΚ Β’ 3057, στην τρίτη σειρά 
πριν από το τέλος, στη στήλη 2 του παρατιθέμενου πί-
νακα, διορθώνεται: 

το εσφαλμένο: «Γαλάτσι», 
στο ορθό «Αθηναίων».

(Από το Υπουργείο 
Μετανάστευσης και Ασύλου).     
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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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