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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 18137/Ζ1 (1)
Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικα-

σίας οργάνωσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με μεθόδους εξ αποστάσεως Εκπαίδευ-

σης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. γ) της παρ. 3 και της παρ. 1 του άρθρου 

3, των περ. β) και γ) της παρ. 4 του άρθρου 65, των άρ-
θρων 67 και 68, της περ. θ) της παρ. 4 του άρθρου 79, 
της παρ. 1 του άρθρου 88, των άρθρων 210 και 221 και 
της παρ. 1 του άρθρου 418 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορί-
ζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση 
της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης 
των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141),

β) του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

γ) του ν.  4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δί-
καιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184),

δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κα-
νονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 137),

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

στ)  του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), 

ζ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

η) του 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),

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

ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός της Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121) και του π.δ. 2/2021 «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α’ 2),

ια) του Κανονισμού (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 Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομένων-ΓΚΠΔ/General 
Data Protection Regulation-GDPR),

ιβ) της υπό στοιχεία 169/Υ1/8-1-2021 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
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Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο 
Συρίγο» (Β’ 33),

ιγ) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

2) Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/132/18130/Β1/
16-2-2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, πλην όμως είναι δυνατόν να προκληθεί εν-
δεχόμενη δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού κάθε 
Α.Ε.Ι, το ύψος της οποίας δεν δύναται να εκτιμηθεί στην 
παρούσα φάση, καθώς εξαρτάται από τα πραγματικά 
περιστατικά υλοποίησης, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί

1. Η παρούσα απόφαση έχει ως αντικείμενο τον καθο-
ρισμό των προϋποθέσεων και της διαδικασίας ίδρυσης 
και οργάνωσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με μεθόδους εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης από τα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής.

2. Για την εφαρμογή της παρούσας, ισχύουν οι ακό-
λουθοι ορισμοί:

α. «Εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών» είναι το πρόγραμμα δεύτερου κύκλου σπουδών, 
το οποίο μπορεί να διεξάγεται και να ολοκληρώνεται εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει με τη χρήση μεθόδων εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης με τη χρήση των Τεχνολογιών Πλη-
ροφοριών και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.): eLearning. Η Εξ Απο-
στάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση των Τ.Π.Ε: eLearning, 
διακρίνεται σε σύγχρονη και ασύγχρονη.

β. «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση»: είναι η 
εκπαιδευτική μέθοδος μέσω τεχνολογικής διαμεσολά-
βησης (περιβάλλον τηλεδιάσκεψης) όπου διδάσκων και 
διδασκόμενοι αλληλεπιδρούν σε διαφορετικό χώρο, 
αλλά στον ίδιο χρόνο με δυνατότητα αμφίδρομης επι-
κοινωνίας και διαμοίρασης πολυτροπικού περιεχομένου 
(διαφάνειες, video κ.λπ.) σε πραγματικό χρόνο.

γ. «Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση»: είναι η 
εκπαιδευτική μέθοδος μέσω ενός ολοκληρωμένου τε-
χνολογικού περιβάλλοντος (πλατφόρμα) ασύγχρονης 
εκπαίδευσης, όπου διδάσκων και διδασκόμενοι αλληλε-
πιδρούν σε διαφορετικό χώρο και σε διαφορετικό χρόνο. 
Ειδικότερα πραγματοποιείται αλληλεπίδρασης μεταξύ: 
γα. διδάσκοντα - διδασκόμενου, γβ. διδασκόμενου - εκ-
παιδευτικού υλικού, γγ. διδασκομένων.

δ. «Μεικτό σύστημα εκπαίδευσης (Βlended Learning)»: 
είναι η εκπαιδευτική μέθοδος που αναπτύσσεσαι υπό 
παιδαγωγικές προϋποθέσεις μέσα από τον συνδυασμό 
της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (σύγχρονης ή ασύγχρο-
νης) με τη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.

Άρθρο 2 
Στρατηγική Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) καταρτί-
ζουν και εφαρμόζουν στρατηγική για την εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση με την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 
(eLearning). Η στρατηγική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 
με την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. (eLearning) 
του Α.Ε.Ι. ενσω- ματώνεται στη συνολική στρατηγική του 
και προσδιορίζει το παιδαγωγικό πλαίσιο αξιοποίησης 
των Τ.Π.Ε. τόσο σε περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης (elearning) όσο και σε περιβάλλο- ντα Μεικτής 
Εκπαίδευσης (Βlended Learning).

2. Κάθε Α.Ε.Ι. περιλαμβάνει στη στρατηγική του την 
αιτιολόγηση και τη σκοπιμότητα ως προς το παι- δα-
γωγικό πλαίσιο τόσο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
(elearning) όσο και της Μεικτής Εκπαίδευσης (Βlended 
Learning) ως κατάλληλων στρατηγικών μάθησης για τα 
συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, στα οποία εφαρ-
μόζεται και προσδιορίζει τις στρατηγικές καινοτομίας 
τόσο σε παιδαγωγικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο, 
τη σύνδεση μεταξύ έρευνας και διδασκαλίας με έμφα-
ση στην καινοτομία και την παραγωγή νέας γνώσης, τη 
συνεχή επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών 
με βάση τα νέα δεδομένα στα διάφορα γνωστικά αντι-
κείμενα.

3. Το Κέντρο υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης 
του Α.Ε.Ι. του άρθρου 129 υποστηρίζει το Α.Ε.Ι. στη δια-
μόρφωση της στρατηγικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη 
μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε προγράμματα 
μεταπτυχιακών σπουδών του Α.Ε.Ι..

Άρθρο 3 
Προδιαγραφές υποδομών ψηφιακής τεχνολογίας

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για την 
οργάνωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, υπο-
χρεούνται να έχουν αποδεδειγμένη ετοιμότητα για τη 
χρήση ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκπαίδευσης, 
σύγχρονης και ασύγχρονης υποστήριξης των συμμετε-
χόντων. Ως αποδεδειγμένη ετοιμότητα χρήσης ολοκλη-
ρωμένου συστήματος τηλεκπαίδευσης νοείται η χρήση 
ιδιόκτητου ή μισθωμένου συστήματος στο πλαίσιο νέας 
ή σε εξέλιξη σύμβασης μίσθωσης χρήσης.

2. Το ολοκληρωμένο σύστημα τηλεκπαίδευσης είναι 
σχεδιασμένο κατάλληλα ώστε να υποστηρίζει την οργά-
νωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο με μεθόδους 
σύγχρονης όσο και με μεθόδους ασύγχρονης εκπαίδευ-
σης, ενώ δύναται να αποτελείται από εφαρμογές που 
λειτουργούν σε ε- νιαίο ομογενοποιημένο περιβάλλον 
ή ως διακριτά τμήματα συμβατά μεταξύ τους.

3. Το ολοκληρωμένο σύστημα τηλεκπαίδευσης για 
τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα πρέπει να 
συγκεντρώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) τη χρήση των τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης και εικο-
νικής ηλεκτρονικής τάξης έτσι ώστε ο διδάσκων και οι 
φοιτητές που βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους, να 
λαμβάνουν άμεση ανατροφοδότηση στον ίδιο χρόνο. 
Ειδικότερα, το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει:

αα) την οπτική και ηχητική επικοινωνία σε πραγματικό 
χρόνο με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού (υπολογι-
στές, κάμερες, μικρόφωνα, ηχεία, ακουστικά, δικτύω-
ση υψηλών ταχυτήτων και λογισμικό τηλεδιάσκεψης) 
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ώστε διδάσκων και διδασκόμενοι να δύνανται να έχουν 
φωνητική και οπτική επικοινωνία, ενώ βρίσκονται σε 
διαφορετικούς χώρους,

αβ) τη δυνατότητα διαμοίρασης εφαρμογών και κει-
μένων (application and document sharing), 

αγ) τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού πίνακα 
(electronic board).

β) τη δυνατότητα πρόσβασης σε χώρους συζήτησης 
(chat rooms) τόσο μεταξύ διδάσκοντος και διδασκόμε-
νου όσο και μεταξύ διδασκομένων για τυχόν συνεργασία, 
ανταλλαγή απόψεων και εκπόνηση κοινών εργασιών.

4. Το ολοκληρωμένο σύστημα τηλεκπαίδευσης για την 
ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα πρέπει να 
υποστηρίζει Εφαρμογή Διαχείρισης της Εκπαίδευσης - 
Learning Management System (LMS), η οποία πρέπει 
να περιέχει: α) Εφαρμογή Διαχείρισης του Εκπαιδευ-
τικού Περιεχομένου - Learning Content Management 
System (LCMS) και β) Εφαρμογή Ανάπτυξης και Συγγρα-
φής μαθημάτων - Authoring Tool. Στην εφαρμογή αυτή 
δύναται να αναρτάται εκπαιδευτικό υλικό ανά μάθημα 
ή άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα, το οποίο δύναται 
να περιλαμβάνει σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις/
δραστηριότητες με την αντίστοιχη ανατροφοδότηση, 
ενδεικτικές λύσεις αυτών, καθώς και πολυτροπικό υλικό 
(βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, εφόσον τηρείται η κείμενη 
νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων), 
προσομοιώσεις, διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό με τη 
μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κ.λπ.). 
Το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται απο-
κλειστικά για την εκπαιδευτική χρήση των φοιτητών 
και προστατεύεται για τυχόν δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 
(Α’ 25).

5. Το περιβάλλον του ολοκληρωμένου συστήματος τη-
λεκπαίδευσης είναι στην ελληνική γλώσσα. Εάν το Α.Ε.Ι. 
οργανώνει Π.Μ.Σ. σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής 
το περιβάλλον θα πρέπει να υποστηρίζεται πλήρως και 
στην αγγλική γλώσσα.

6. Το ολοκληρωμένο σύστημα τηλεκπαίδευσης θα 
πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμο σε άτομα με ανα-
πηρία και άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

7. Για κάθε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται με μεθόδους εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης με απόφαση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου του Π.Μ.Σ. ορίζεται ένα (1) φυσικό 
πρόσωπο ως Υπεύθυνος Διαχείρισης ολοκληρωμένου 
συστήματος τηλεκπαίδευσης, ο οποίος έχει την απαι-
τούμενη τεχνογνωσία για την υποστήριξη των διδασκό-
ντων και των φοιτητών του Π.Μ.Σ. κατά τη χρήση του 
συστήματος τηλεκπαίδευσης. Τα στοιχεία του Υπεύθυ-
νου για κάθε Π.Μ.Σ. κοινοποιούνται προς τους χρήστες 
του ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκπαίδευσης. Εάν 
ο αριθμός των χρηστών του συστήματος είναι υψηλός 
δύναται να οριστούν περισσότερα φυσικά πρόσωπα.

8. Η Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Α.Ε.Ι. του 
άρθρου 210 του ν. 4957/2022 έχει ως αντικείμενο την 
αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοι-
νωνίας (Τ.Π.Ε.) και την υποστήριξη των Υπευθύνων Δια-
χείρισης του Ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκπαίδευ-
σης των Π.Μ.Σ.. Έως την κατάρτιση του Οργανισμού του 

Α.Ε.Ι. οι εν λόγω αρμοδιότητες μπορούν να ασκούνται 
και από άλλη οργανική μονάδα του Α.Ε.Ι. στην οποία 
έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Μονάδας Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης.

Άρθρο 4 
Περιεχόμενο του Κανονισμού προγραμμάτων 
μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών 
για εξ αποστάσεως Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών

Με τον Κανονισμό προγραμμάτων μεταπτυχιακών και 
διδακτορικών σπουδών της παρ. 3 του άρθρου 79 του 
ν. 4957/2022 (Α’ 141) ρυθμίζονται ειδικότεροι όροι και 
προϋποθέσεις σχετικά με την οργάνωση της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης των Π.Μ.Σ.. Ειδικότερα, κάθε Α.Ε.Ι. υποχρεούται 
να ρυθμίσει τα ακόλουθα ζητήματα:

α) θέματα σχετικά με την πρόσβαση στο ολοκληρω-
μένο σύστημα τηλεκπαίδευσης, τη διαδικασία διαπί-
στευσης των χρηστών και τα δικαιώματα πρόσβασης 
ανά κατηγορία χρήστη (διδάσκων, φοιτητής, επόπτης, 
τεχνικό και λοιπό προσωπικό),

β) θέματα σχετικά με τις τεχνολογικές υποδομές του 
Α.Ε.Ι., την τεχνική υποστήριξη, τη συντήρηση και την 
αναβάθμιση των υποδομών και των τεχνολογιών για την 
υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας, καθώς και τις υποχρεώσεις κάθε χρήστη,

γ) διαδικασία εκπαιδευτικής υποστήριξης των φοιτη-
τών,

δ) παιδαγωγικό πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης 
μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αξιολόγη-
σης των φοιτητών,

ε) διαδικασία αξιολόγησης και αναβάθμισης των ψη-
φιακών δεξιοτήτων του διδακτικού προσωπικού που 
συμμετέχει σε εξ αποστάσεως Π.Μ.Σ.,

στ) διαδικασία ελέγχου εργασιών για τυχόν λογοκλοπή 
μέσω αξιόπιστων εφαρμογών,

ζ) πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και 
συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού 
για την Προστασία Δεδομένων και του ν. 4624/2019,

η) πολιτική ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων 
με στόχευση στο πεδίο ανάπτυξης συστημάτων ηλε-
κτρονικής μάθησης,

θ) πολιτική διαχείρισης του απορρήτου των πληροφο-
ριών και την κυβερνοασφάλεια,

ι) κριτήρια περιοδικής εσωτερικής αξιολόγησης των εξ 
αποστάσεως προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών,

ια) διαδικασία εγγραφής φοιτητών στο μητρώο φοι-
τητών του Α.Ε.Ι.,

ιβ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση Π.Μ.Σ. 
με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Άρθρο 5 
Διαδικασία ίδρυσης Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τη χρήση 
μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

1. Η εκπαιδευτική διαδικασία Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύναται να οργανώνεται 
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αποκλειστικά με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 
εφόσον το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. υποστηρί-
ζεται κατάλληλα και επαρκώς με την εν λόγω μέθοδο 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μέρος της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας δύναται να οργανώνεται με μεθόδους ασύγ-
χρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εφόσον ο συνολι-
κός αριθμός των πιστωτικών μονάδων των εκπαιδευτι-
κών δραστηριοτήτων που οργανώνονται με την εν λόγω 
μέθοδο δεν υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) 
των συνολικών πιστωτικών μονάδων του Π.Μ.Σ.. Εάν το 
Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης 
φοιτητών, ως εκπαιδευτική δραστηριότητα του προ-
γράμματος, αυτή δύναται να διεξάγεται εξ αποστάσεως, 
εάν οι φορείς υποδοχής υποστηρίζουν τη μέθοδο της 
τηλεργασίας και εξασφαλίζεται η εποπτεία της διεξαγό-
μενης πρακτικής άσκησης.

2. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) δύνανται 
να ιδρύουν και να οργανώνουν προγράμματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) με μεθόδους εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋπο-
θέσεις: α) διαθέτουν ολοκληρωμένο σύστημα τηλεκπαί-
δευσης σύμφωνα με το άρθρο 3, β) διαθέτουν Μονάδα 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης εντός του Α.Ε.Ι. ή άλλη οργα-
νική μονάδα στην οποία έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες 
της Μονάδας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γ) έχει εγκριθεί 
ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπου-
δών της παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

3. Για την ίδρυση Π.Μ.Σ. που οργανώνεται με μεθόδους 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ακολουθείται η διαδικασία 
του άρθρου 80 του ν. 4957/2022. Με την απόφαση ίδρυ-
σης καθορίζεται η μέθοδος διεξαγωγής της εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας (δια ζώσης, σύγχρονη εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή 
μεικτό σύστημα) για κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα 
του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, η διαδικασία 
αξιολόγησης των φοιτητών ανά εκπαιδευτική δραστηρι-
ότητα, καθώς και ο τεχνολογικός εξοπλισμός που απαι-
τείται να έχει κάθε φοιτητής για την παρακολούθηση του 
προγράμματος και την αξιολόγησή του.

4. Η απόφαση ίδρυσης συνοδεύεται από αναλυτική 
έκθεση, η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακό-
λουθα στοιχεία:

α) τεκμηρίωση σχετικά με τη δυνατότητα και καταλ-
ληλότητα του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. να 
οργανωθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,

β) ανάλυση των προτεινόμενων μεθόδων οργάνωσης 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας (δια ζώσης, σύγχρονη, 
ασύγχρονη, μεικτό σύστημα) ανά εκπαιδευτική δραστη-
ριότητα του προγράμματος σπουδών και κατανομή των 
διδακτικών ωρών κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας 
του Π.Μ.Σ. ανά μέθοδο υλοποίησης, καθώς και το πο-
σοστό της τυχόν ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης ανά εκπαιδευτική δραστηριότητα και συνολικά στο 
πρόγραμμα,

γ) τεκμηρίωση σχετικά με την υλικοτεχνική υποδομή 
του Α.Ε.Ι. και ιδίως την καταλληλότητα και επάρκεια των 
ψηφιακών υποδομών για την οργάνωση Π.Μ.Σ. με μεθό-
δους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,

δ) τεκμηρίωση σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και 
την τεχνογνωσία του διδακτικού προσωπικού στη χρήση 

Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 
(Τ.Π.Ε.),

ε) το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό,
στ) τυχόν μεθόδους ψηφιακής αξιολόγησης των φοι-

τητών.
5. Τα εξ αποστάσεως Π.Μ.Σ. πιστοποιούνται υποχρε-

ωτικά από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης 
(ΕΘ.Α.Α.Ε.) πριν από την έναρξη της λειτουργίας τους 
σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 80 του ν. 4957/2022 
και αξιολογούνται περιοδικά σύμφωνα με το άρθρο 87 
του ίδιου νόμου.

6. Τα εξ αποστάσεως Π.Μ.Σ. αξιολογούνται εσωτερικά 
στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης 
Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 215 του 
ν. 4957/2022 για τη διασφάλιση της ποιότητάς τους.

Άρθρο 6 
Εξ αποστάσεως εξέταση και αξιολόγηση

1. Η αξιολόγηση των φοιτητών στο πλαίσιο των εξ 
αποστάσεως Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) διενεργείται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις 
που διενεργούνται δια ζώσης ή με γραπτές ή προφορικές 
εξετάσεις που διενεργούνται με μεθόδους εξ αποστάσε-
ως, καθώς και με εναλλακτικές μεθόδους, όπως η υποβο-
λή εργασιών, η διεξαγωγή πρακτικής δοκιμασίας. Με την 
απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ. καθορίζονται οι πιθανές 
μέθοδοι αξιολόγησης ανά εκπαιδευτική δραστηριότητα.

2. Εάν η αξιολόγηση πραγματοποιείται με εξετάσεις 
(δια ζώσης ή εξ αποστάσεως), το Α.Ε.Ι. οφείλει να λαμβά-
νει τα κατάλληλα και αναγκαία μέτρα ώστε να διασφα-
λίζεται η αξιοπιστία και το αδιάβλητο της διαδικασίας. 
Ειδικώς, η γραπτή ή η προφορική εξ αποστάσεως εξέ-
ταση δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω τεχνολογικής 
διαμεσολάβησης και αντίστοιχων συστημάτων/εφαρμο- 
γών εξ αποστάσεως εξέτασης, που διασφαλίζει την αυ-
θεντικοποίηση του χρήστη, τη φυσική ταυτοποίησή του 
και την επιτήρηση της διαδικασίας εξέτασης, όπου αυτή 
κρίνεται αναγκαία. Εάν απαιτείται ειδικός τεχνολογικός 
εξοπλισμός για τη διαδικασία της αξιολόγησης, αυτό θα 
πρέπει να ανακοινώνεται στην προκήρυξη που εκδίδεται 
κατ’ έτος για την υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων που 
θέλουν να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ..

3. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά 
τη διαδικασία της εξ αποστάσεως εξέτασης πραγματο-
ποιείται με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται το κατάλληλο 
επίπεδο ασφάλειας έναντι κινδύνων, όπως τυχαία ή πα-
ράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας 
κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υπο- 
βλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία. Το διδακτι-
κό προσωπικό, οι επιτηρητές/τριες και πρόσωπα που 
παρέχουν τεχνική ή/και διοικητική υποστήριξη (όπως 
ο/η διαχειριστής/τρια πλατφόρμας) δεσμεύονται από 
υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας. Η επιλογή της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας για την πραγματοποίηση της εξέτα-
σης με εξ αποστάσεως μεθόδους πραγματοποιείται με 
κριτήριο την αξιοπιστία και την παροχή εγγυήσεων ως 
προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

4. Κατά τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησής τους, οι 
φοιτητές ενημερώνονται για τη βαθμολογία τους είτε 
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μέσω ανωνυμοποιημένης ανάρτησης των αποτελεσμά-
των σε ειδικό πεδίο του ολοκληρωμένου συστήματος 
τηλεκπαίδευσης του άρθρου 3 είτε με άλλο πρόσφορο 
ηλεκτρονικό μέσο.

Άρθρο 7 
Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1. Κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) για τους 
σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο 
για τη συλλογή, τήρηση και οποιασδήποτε μορφής επε-
ξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρη-
στών του ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκπαίδευσης 
του άρθρου 3, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016, τον ν. 4624/2019 (Α’ 137), την ισχύουσα 
πολιτική κάθε Α.Ε.Ι. και επιτελεί ρόλο υπεύθυνου επεξερ-
γασίας. Κάθε Α.Ε.Ι. έχει την υποχρέωση λήψης και διαρ-
κούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών 
και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων 
στοιχείων, τα οποία καταγράφονται υποχρεωτικά στις 
σχετικές πολιτικές του εκάστοτε Α.Ε.Ι., και κατ’ ελάχιστον, 
την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, 
τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των 
διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς 
και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα 
με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με 
τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών 
(διδασκόντων και φοιτητών) κατά την υλοποίηση εξ απο-
στάσεως Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και 
κατά τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρ-
θρου 3 τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τον 
σκοπό παροχής πρόσβασης στο διδακτικό υλικό και τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες σύγχρονης ή ασύγχρονης εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και για τη διαχείριση 
της παρεχόμενης εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο 
πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό για την 
Προστασία των Δεδομένων και τον ν. 4624/2019. Υπεύ-
θυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του 
άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 
των Δεδομένων είναι το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, 
που αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ..

3. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των 
χρηστών διενεργείται σύμφωνα με την περ.  ε), της 
παρ.  1 και περ.  β) της παρ.  3 του άρθρου 6 και την 
περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 (ΓΚΠΔ) και τα άρθρα 5 και 22 παρ. 2 περ. α) 
του ν. 4624/2019.

4. Η διαφάνεια της επεξεργασίας των δεδομένων δι-
ασφαλίζεται με την παροχή στους χρήστες κάθε πλη-
ροφορίας σχετικά με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της. 
Οι χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπι-
κά δεδομένα που τους αφορούν και σε πληροφορίες 
σχετικά με την επεξεργασία τους, δικαίωμα διόρθωσης 
ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, υπό 
προϋποθέσεις δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων 
τους καθώς και δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασί-
ας, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία ανά πάσα 

στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη 
κατάστασή τους.

Άρθρο 8 
Μεταβατικές ρυθμίσεις

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), τα οποία εί-
χαν ιδρυθεί ή είχαν εκκινήσει τη διαδικασία ίδρυσής τους 
πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4957/2022 (Α’ 141) και 
μέρος της εκπαιδευτικής τους διαδικασίας οργανώνε-
ται με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δυνάμει 
της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), ως 
ίσχυσε, πριν από την κατάργησή της, συνεχίζουν και λει-
τουργούν σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 455 του 
ν. 4957/2022 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας 
τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της λει-
τουργίας τους μετά από την 31η.12.2024 είναι η προσαρ-
μογή τους στις διατάξεις της παρούσας και η πιστοποί-
ησή τους από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης 
(ΕΘ.Α.Α.Ε.).

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 16 Φεβρουαρίου 2023

 Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  
Παιδείας και Θρησκευμάτων Επικρατείας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

      Αριθμ. 17387/Γ4 (2)
Αντιστοίχιση των υφισταμένων κλάδων και ειδι-

κοτήτων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης 

Κόνιτσας με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 

(Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες .

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, 

Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α’ 141), 
β) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), 
γ) των παρ. 1 και 3 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 

«Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς-Πρό-
γραμμα “AΡΓΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α’ 169), 

δ) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του π.δ. 85/2022 
«Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δη-
μοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)» (Α’ 232).

2. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/68/8473/B1/25-01-2023 ει-
σήγηση της Γ.Δ.Ο.Υ. του ΥΠΑΙΘ για μη πρόκληση δαπά-
νης σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), 
αποφασίζουμε:
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την αντιστοίχιση των κάτωθι κλάδων και ειδικοτήτων του μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προ-
σωπικού, όπως περιλαμβάνονται στον ν. 3149/2003 (Α’ 141), της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κόνιτσας, με τους 
οριζόμενους στο Παράρτημα Β’ του π.δ. 85/2022 νέους κλάδους και ειδικότητες, ως ακολούθως:

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022

ΚΛΑΔΟΣ Αριθμός 
θέσεων ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός 

θέσεων

ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1 ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022

ΚΛΑΔΟΣ Αριθμός 
θέσεων ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός 

θέσεων

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 2

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
(SOFTWARE Ή HARDWARE) 1

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022

ΚΛΑΔΟΣ Αριθμός 
θέσεων ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός 

θέσεων

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022

ΚΛΑΔΟΣ Αριθμός 
θέσεων ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός 

θέσεων

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ

1

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ - 
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 1 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ- 

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 1

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Δ.Ε

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός 
θέσεων ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός 

θέσεων

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Π.Ε

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός 
θέσεων ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός 

θέσεων

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
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2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Δ.Ε

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός 
θέσεων ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός 

θέσεων

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Υ.Ε

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός 
θέσεων ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός 

θέσεων

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 15 Φεβρουαρίου 2023

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 

ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ   
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*02010792802230008*

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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