
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 100548/ΓΔ5 
Διαδικασία σύναψης ψηφιακών συμβάσεων ερ-

γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για 

τους αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτι-

κούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι-

κού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1 Το άρθρο 178 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του 

σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 136).

2. Το κεφ. Ε’ (άρθρα 53 έως 67) του ν. 4589/2019 «Συ-
νέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελ-
λάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13).

3. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), 
και ιδίως το Κεφάλαιο ΣΤ’ του Μέρους Α’ αυτού.

4. Τα άρθρα 47 και 58 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις 
του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφια-
κή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα 
επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

7. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85)

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

10. Την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύ-
σταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α’ 123).

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κα-
νονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (L 119/1).

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

13. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

14. Την υπό στοιχεία 104627/ΓΔ5/7.8.2020 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση 
θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών 
και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού 
Προσωπικού (Ε.Β.Π.)» (Β’ 3344).

15. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ/25.2.2020 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικο-
ποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστή-
ματα τρίτων φορέων» (Β’ 762).

16. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/520/98744/Β1/9.8.2021 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν.  4270/2014 (Α’  143) 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) ότι 
δεν προκαλείται δαπάνη από την έκδοση της παρούσας, 
αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 1
Δήλωση τοποθέτησης

1. Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπλη-
ρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπι-
κού (Ε.Β.Π.) σε σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων ή 
Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της 
περιοχής πρόσληψης τους γίνεται εντός τριών εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρό-
σληψης, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας αυτής, 
με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης για τις 
περιπτώσεις τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες ή ομά-
δες σχολείων και του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή 
Εκπαίδευσης για τις περιπτώσεις τοποθέτησης σε Σ.Δ.Ε.Υ.

2. Αυθημερόν με την έκδοση της απόφασης πρόσλη-
ψης οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές Δι-
ευθύνσεις Εκπαίδευσης εισάγουν στο Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) 
τις προς κάλυψη κενές θέσεις σε σχολικές μονάδες ή ομά-
δες σχολείων ή Σ.Δ.Ε.Υ.

3. Την επόμενη ημέρα από την έκδοση της απόφασης 
πρόσληψης για την τοποθέτησή τους στις σχολικές μο-
νάδες ή ομάδες σχολείων ή Σ.Δ.Ε.Υ. που διατίθενται προς 
κάλυψη, οι προσληφθέντες υποβάλλουν σχετική δήλω-
ση, στην οποία υποχρεούνται να δηλώσουν, κατά σειρά 
προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολεί-
ων ή Σ.Δ.Ε.Υ. που διατίθενται προς κάλυψη. Οι δηλώσεις 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχεί-
ρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.). Σε ενδεχόμενη, δε, παράλειψη 
εμπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης, ο υποψήφιος το-
ποθετείται τελευταίος τηρώντας τη διαδικασία της κατά 
προτεραιότητας τοποθέτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 3Α του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 (Α’ 199) 
και στην παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).

4. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται με γραπτό μήνυ-
μα (sms) για τη σχολική μονάδα ή ομάδες σχολείων ή 
Σ.Δ.Ε.Υ. όπου τοποθετούνται μέσω Ο.Π.ΣΥ.Δ.

Άρθρο 2
Σύναψη της σύμβασης εργασίας κατά την 
ανάληψη υπηρεσίας - Δήλωση στοιχείων

1. Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι 
προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στη 
σχολική μονάδα τοποθέτησης ή στο Κέντρο Διεπιστη-
μονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης 
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) τοποθέτησης ή στη έδρα του Σχολικού Δι-
κτύου Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) τοποθέτη-
σης εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην απόφαση 
πρόσληψης. Κατ’ εξαίρεση - για λόγους ανωτέρας βίας- 
δύνανται να αναλάβουν υπηρεσία, εντός της ίδιας προ-
θεσμίας, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στην Περιφερει-
ακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κατόπιν συνεννόησης με 
τα αρμόδια στελέχη της. Κατ’ εξαίρεση οι προσλαμβανό-
μενοι σε Σ.Δ.Ε.Υ. μπορούν να προσέρχονται για ανάληψη 
υπηρεσίας αντί της έδρας του Σ.Δ.Ε.Υ. και στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

2. Κατά την εμφάνιση τους για ανάληψη υπηρεσίας, οι 
προσλαμβανόμενοι καταθέτουν, πέραν των πιστοποιη-
τικών ταυτοποίησής τους, τα αναφερόμενα στην παρ. 8 
του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 104627/ΓΔ5/7.8.2020 
απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Β’ 3344).

3. Με την εμφάνιση των προσλαμβανόμενων στη σχο-
λική μονάδα ή έδρα Σ.Δ.Ε.Υ. ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και την προ-
σκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2, ο διευθυντής/
προϊστάμενος των σχολικών μονάδων ή της έδρας του 
Σ.Δ.Ε.Υ. ή των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δηλώνει αμελλητί στο ενιαίο 
πληροφοριακό σύστημα Myschool την ανάληψη υπη-
ρεσίας του προσλαμβανόμενου.

4. Κατά την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών ή 
των ωρομισθίων συνάπτεται ηλεκτρονικά μέσω της ψη-
φιακής εφαρμογής «Αναπληρωτές» (anaplirotes.gov.gr) 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
(Ε.Ψ.Π. - gov.gr), σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΣΤ’ του Μέ-
ρους Α’ του ν. 4727/2020 (Α’ 184), είτε εγγράφως με ιδι-
όχειρη υπογραφή των συμβαλλομένων σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, όπως ιδίως σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας 
ή τεχνικών προβλημάτων, σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μεταξύ των αναπληρωτών ή 
των ωρομισθίων και του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία 
αναπτύσσει τα αποτελέσματά της από την κατάρτισή 
της. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας του 
προηγουμένου εδαφίου το Ελληνικό Δημόσιο εκπρο-
σωπείται για τις σχολικές μονάδες από τον Διευθυντή 
Εκπαίδευσης και για τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής 
Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. από τον Περιφε-
ρειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα των 
οποίων ανήκει η σχολική μονάδα/εκπαιδευτική δομή 
ανάληψης υπηρεσίας. Οι συμβάσεις που συνάπτονται 
μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της παρούσας φέρουν 
την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων του άρθρου 3.

5. Οι προσλαμβανόμενοι κατά την ημέρα προσέλευ-
σης στη σχολική μονάδα ή έδρα Σ.Δ.Ε.Υ. ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 
και μετά την εμφάνισή τους στο Διευθυντή/Προϊστά-
μενο εισέρχονται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δη-
μόσιας Διοίκησης, προκειμένου μέσω της εφαρμογής 
«anaplirotes.gov.gr» να συναφθεί η σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μεταξύ των ιδίων 
και του Ελληνικού Δημοσίου. Η είσοδος στην εφαρμογή 
«anaplirotes.gov.gr» γίνεται κατόπιν αυθεντικοποίησης 
των ανωτέρω προσώπων με τη χρήση των προσωπικών 
τους κωδικών -διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Με την 
επιτυχή είσοδο στην εφαρμογή, οι προσλαμβανόμενοι 
καταχωρίζουν τα ατομικά στοιχεία που ζητούνται από 
την εφαρμογή, δυνάμει των οποίων πραγματοποιείται 
η δήλωση και ανάρτηση των σχετικών συμβάσεων αυ-
θημερόν στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και 
αμελλητί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

6. Η ηλεκτρονική αποδοχή της σύμβασης εργασίας 
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) 
αναφορικά με τα προσωπικά στοιχεία του προσωρινού 
αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού ή μέλους 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51509Τεύχος B’ 3785/13.08.2021

Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π, τα οποία περιλαμβάνονται στη σύμβαση 
αυτήν. Οι προσληφθέντες, με την αποδοχή της ψηφιακής 
σύμβασης, επιβεβαιώνουν την ορθότητα των προσωπι-
κών τους στοιχείων που αναφέρονται στη σύμβαση και 
δηλώνουν υπεύθυνα, ότι με την ηλεκτρονική αποδοχή 
της σύμβασης εργασίας, η οποία επέχει θέση υπογραφής 
αυτής, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα το περιε-
χόμενο, τους όρους και τις διαδικασίες που περιλαμβά-
νονται στο έγγραφο της σύμβασης εργασίας.

7. Οι προσληφθέντες μπορούν να λαμβάνουν αντί-
γραφο της σύμβασης εργασίας τους, σε ψηφιακή μορφή 
(pdf ), το οποίο φέρει την προηγμένη ηλεκτρονική σφρα-
γίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω 
της ανωτέρω ψηφιακής εφαρμογής.

Άρθρο 3
Προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα ΥΠΑΙΘ

1. Ως ηλεκτρονική σφραγίδα Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων για την κατάρτιση συμβάσεων του 
άρθρου 2 χρησιμοποιείται η προηγμένη ηλεκτρονική 
σφραγίδα (advanced electronic seal), κατά την έννοια 
της παρ. 48 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, με ενσω-
ματωμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με πρότυπο S/
MIM E (Secure multipurpose Internet mail extensions) 
για την υποστήριξη ενισχυμένης κρυπτογράφησης, που 
εκδίδεται από την Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών 
Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (Hellenic 
Academic and Research Institutions Certification 
Authority - HARICA), υπηρεσία του «Ακαδημαϊκού Δια-
δικτύου» (Greek Universities Network-GUnet).

2. Ως νόμιμος εκπρόσωπος του ΥΠΑΙΘ για τη διαδι-
κασία απόκτησης της σφραγίδας της παρ. 1 ορίζεται, ο 
Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης.

3. Η ηλεκτρονική σφραγίδα της παρ. 1 εκδίδεται με 
μέγιστη διάρκεια ισχύος δύο (2) έτη.

4. Το κόστος για την προμήθεια της ηλεκτρονικής 
σφραγίδας της παρ. 1 για τον σκοπό της εξασφάλισης της 
αυθεντικότητας των ηλεκτρονικών συμβάσεων καθώς 
και της ακεραιότητας του περιεχομένου τους βαρύνει 
το «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο 
«Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.» για δύο (2) έτη.

Άρθρο 4
Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 2, το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) ενεργεί 

υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας σύμφω-
να με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπι-
κών Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 (L119)), («Γ.Κ.Π.Δ.») και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). 
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ανώνυμη Εται-
ρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.» ορίζεται ως 
Εκτελούσα την Επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ., ως προς την ψηφιακή εφαρμογή 
«Αναπληρωτές» (anaplirotes.gov.gr) της Ενιαίας Ψηφι-
ακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ψ.Π. - gov.gr), 
και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδό-
σεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ) ορίζεται ως 
Εκτελούν την Επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ., όσον αφορά τα πληροφοριακά 
συστήματα Ο.Π.Σ.Υ.Δ. και myschool τα οποία θα διαλει-
τουργούν με την προαναφερθείσα ψηφιακή εφαρμογή. 
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την 
Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και το Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ διέπεται από 
Μνημόνιο Συνεργασίας που καταρτίζεται μεταξύ του 
Υ.ΠΑΙΘ. ως Υπευθύνου Επεξεργασίας και της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. 
Α.Ε. και του Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ως Εκτελούντων την 
Επεξεργασία, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 
του Γ.Κ.Π.Δ. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμ-
βάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
για την ασφάλεια αυτών και τα οποία αναφέρονται ανα-
λυτικά στο Μνημόνιο που συνάπτεται κατά τα ανωτέρω.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως 
απαραίτητα προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις 
της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει 
της οποίας εκδίδεται και αφορούν στα πρόσωπα που 
υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 1 στο πεδίο εφαρμο-
γής της παρούσας.

3. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα είναι η υλοποίηση της διαδικασίας σύ-
ναψης ψηφιακής σύμβασης εργασίας των αναπληρωτών 
ή ωρομισθίων σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας 
καθώς και κάθε σταδίου που προηγείται και έπεται αυτής.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 104627/ΓΔ5/
7.8.2020 απόφαση ΥΠΑΙΘ (Β’ 3344).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 13 Αυγούστου 2021

Οι Υπουργοί

Παιδείας και Θρησκευμάτων Επικρατείας

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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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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