
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

(Αριθμ. 93835/Θ1) 

Προκήρυξη - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιο-

τήτων για την επιλογή τριών (3) ειδικών συνερ-

γατών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους, 

με δυνατότητα ανανέωσης ανά έτος, στις Μου-

φτείες της Θράκης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. α) Της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 5 της από 

24.12.1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί 
Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α’ 182) 
που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 1920/1991 
(Α’ 11), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 4511/2018 (Α’ 2), όπως τροποποιήθηκε και συμπλη-
ρώθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4559/2018 (Α’ 142),

β) των άρθρων 4 έως 10 του ν. 3528/2007, όπως τρο-
ποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26),

γ) την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 
του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλή-
ψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α’ 234) 
και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 
4002/2011 (Α’ 180),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθη-
κε με το π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε 
ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α΄ 133) και

ε) του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 
(Α’ 176).

2. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

3. To π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (A’ 114).

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

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

6. Το π.δ. 52/2019 «Δικονομικοί κανόνες επί υποθέ-
σεων δικαιοδοσίας Μουφτήδων Θράκης  - Σύσταση, 
οργάνωση και λειτουργία Διεύθυνσης Υποθέσεων Δι-
καιοδοσίας Μουφτή στις Μουφτείες της Θράκης» (Α’ 90).

7. Την παρ. 36 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 1614/
Υ1/8-1-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Μεταβί-
βαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων "Με εντολή 
Υπουργού" και ’’Με εντολή Υφυπουργού’’ στους Γενικούς 
Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύν-
σεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων 
και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, καθώς ορισμός κυρίων διατακτών του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).

8. Την υπό στοιχεία 76065/Θ1/28-6-2021 (Β’ 2851) 
υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο-
γραφής "Με εντολή Υπουργού"».

9. Την υπό στοιχεία Φ/1/Α/589/170345/Β1/16-12-2020 
υπουργική απόφαση «Κατανομή πιστώσεων Τακτικού 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

10. Τις υπό στοιχεία Φ.1/Γ/375/124184/Β1/1-8-2019 
και Φ.1/Γ/435/84173/Β1/13-7-2021 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

11. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./202/29762/
13-12-2019 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 
του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 «Αναστολή διορισμών 
και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», η ισχύς της οποί-
ας παρατάθηκε με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ 25/20-12-2017 
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(Α’ 199), σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η κίνηση των σχετικών διαδικασιών για την πρόσληψη τριών (3) ειδικών 
συνεργατών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που μπορεί να ανανεώνεται ανά έτος, 
στις Μουφτείες της Θράκης.

Προκηρύσσουμε

Την πλήρωση τριών (3) θέσεων ειδικών συνεργατών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 
διάρκειας ενός (1) έτους, που άρχεται από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους και μπορεί να ανανε-
ώνεται ανά έτος, στις Μουφτείες της Θράκης ήτοι:

α) Μία θέση ειδικού συνεργάτη στη Μουφτεία Διδυμοτείχου β) Μία θέση ειδικού συνεργάτη στη Μουφτεία 
Κομοτηνής

γ) Μία θέση ειδικού συνεργάτη στη Μουφτεία Ξάνθης

Περιγραφή θέσης

Έργο των ειδικών συνεργατών, είναι:
α) η παροχή προφορικών και γραπτών ειδικευμένων νομικών συμβουλών στον Μουφτή, 
β) η επεξεργασία και κωδικοποίηση των αποφάσεων του Μουφτή,
γ) η υποβοήθηση όλων των εργασιών της Μουφτείας, 
δ) η κάλυψη λοιπών υπηρεσιακών αναγκών,
ε) η άσκηση κάθε συναφούς εργασίας που τους ανατίθεται από τον Μουφτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Α) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.

Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν. 2431/1996, Α΄ 175 
με τους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 1 αυτού).

Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διοριστούν ως υπάλληλοι πριν τη 
συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων, εκτός εάν μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των 
καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν. 4027/2011, άρθρο 
9), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υ.ΠΑΙ.Θ, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 
210.3443384 και 210.3442322 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55 132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 επιπέδου: 
Δ’ ΕΠΙΠΕΔΟ/Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.).

Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 540 06, τηλ. 2310997571-72-76), το οποίο 
χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσόμενων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και 
Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο καθώς 
και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
ν.δ. 3832/1958 ως ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση 
αποδεικνύεται με άλλους τρόπους.

2. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (παρ. 1 του 
άρθρου 7, ν. 4210/2013).

3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρο 8, ν. 3528/2007), ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υπο-
βολής των αιτήσεων, ούτε κατά τον χρόνο διορισμού, ήτοι:

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην 
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, 
παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (παρ. 1.α του άρθρου 8 του 
ν. 3528/2007).

β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του 
ν. 4139/2013), για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α’, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση 
αυτή (παρ. 1.γ του άρθρου 8 του ν. 3528/2007).
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δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπα-
ράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις (παρ. 1.δ του άρθρου 8 του ν. 3528/2007).

ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου 
τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας 
για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση 
(άρθρο 9 του ν. 3528/2007).

Επιπλέον, να μην συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα του άρθρου 3 του π.δ. 207/1998 (Α΄ 164) και του 
άρθρου 17 του ν. 2472/1997 (Α΄ 50), όπως ισχύει.

Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγ-
ματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

4. Οι άνδρες κατά τον χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016).

Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊ-
κής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως 
Έλληνες πολίτες.

5. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, διδακτορικό δίπλωμα, μεταπτυχιακό τίτλο, τίτλο 
ξένης γλώσσας, γνώση χειρισμού Η/Υ), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των 
πτυχίων τους - εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής.

Β. Στη θέση των ειδικών συνεργατών επιτρέπεται και η απόσπαση από θέσεις του Δημοσίου ή νομικού προσώπου 
δημοσίου δικαίου.

ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

α. Βασικός τίτλος σπουδών:
Πτυχίο νομικής σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος 

έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Πράξη αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου.
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, 

απαιτείται βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντι-
κείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(1-5-2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία για τα πτυχία που αναφέρονται στο π.δ. 299/1997(ΦΕΚ 214/Α/1997), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 367/2001 (Α΄ 245), ενώ για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, 
τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, 
όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, οι οποίες χορηγήθηκαν από:

i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. αριθ. Θ16(20) του άρθρου 1 του ν. 4093/2012 «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» (Α΄ 222) ή

ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας 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 αναγνώρισης των 
διπλωμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών 
ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Α΄ 149), όπως τροποποι-
ήθηκε με τη παρ. 4 του άρθρου 60 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), ή

iii) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 
13 και 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο 
συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Α΄ 178), όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ. 4 του άρθρου 60 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78) και την παρ. 40 του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «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, και άλλες διατάξεις» (Α΄ 18).

β. Δικηγορική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.
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ΙΙΙ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

α. Διδακτορικό δίπλωμα Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, στο γνωστικό αντικείμενο 
της προκηρυσσόμενης θέσης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους 
Ελληνικού Α.Ε.Ι ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο της 
αλλοδαπής, στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.

β. Γνώση γλωσσών.
Τα σχετικά με την απόδειξη της γλωσσομάθειας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ’ της προκήρυξης.
γ. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών 

διαδικτύου.
Τα σχετικά με την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/Υ αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ της προκήρυξης.
Σημείωση: Τα ανωτέρω πρόσθετα προσόντα πρόσληψης πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα 

της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής όσο και κατά την πρόσληψη.
Επισήμανση: Υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια που επικαλείται στην αίτησή του και τα οποία λαμβά-

νονται υπόψη για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς σε περίπτωση που δεν προ-
σκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι στη σειρά υποψήφιοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Υ ΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν:
1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α’ της παρούσας προκήρυξης.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β’ της παρούσας 

προκήρυξης στο οποίο μπορούν να αναγράψουν οποιοδήποτε πληροφοριακό στοιχείο θεωρούν χρήσιμο να λάβει 
υπόψη της η Επιτροπή εκτιμώντας την προσωπικότητά τους στο στάδιο της συνέντευξης, εφόσον κληθούν.

Επίσης την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μπορούν να τα προμηθευτούν από 
τις οικείες Μουφτείες, την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης (www.pdeamth.gr) και από το δικτυακό ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων (http://www.minedu.gov.gr).

3. Τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Γ’ της παρούσης.
4. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και τα λοιπά δικαιολογητικά (πτυχία, μετα-

πτυχιακά, ξένες γλώσσες, αποδεικτικά δικηγορικής εμπειρίας) για την απόδειξη των προσόντων/κριτηρίων γίνεται 
με κατάθεση ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην παρακάτω διεύθυνση:

Περιφερειακή Διεύθυνση
A/βάθμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Μακεδονίας

και Θράκης Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης
Τέρμα Σισμάνογλου, 691 00 Κομοτηνή

e-mail: pdeamthr@sch.gr

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων οι οποίες αποστέλλονται ταχυδρομικώς κρίνεται με βάση την ημερομηνία 

της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος της αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυ-
νάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμέ-

νων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Επισημαίνεται ειδικώς ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως την ορθή συμπλήρωση του εντύπου 
της αίτησής τους ώστε αυτή:

α) να είναι πλήρης και υπογεγραμμένη και
β) να ανταποκρίνεται απολύτως, καθόσον αφορά στις επικαλούμενες ιδιότητες και στα προσόντα τους.
Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δι-

καιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κατωτέρω ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ της παρούσας. Αν δεν προσκομισθούν, ο 

υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Επίσης αποκλείεται από την περαιτέρω 

διαδικασία ο υποψήφιος που υποβάλλει ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη αίτηση.

Από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, δύναται να εξαιρεθεί κατά την υποβολή των αιτήσεων, το Πιστοποιητικό 
Στρατολογίας και το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία, 
σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.
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Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών γίνεται μόνο μέχρι 
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η νέα αίτηση πρέπει απαραίτητα να αναγράφει στο επάνω μέρος 
του εντύπου με κεφαλαία γράμματα «ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» άλλως ενδέχεται να μη ληφθεί υπόψη.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση σε μία και 

μόνο Μουφτεία ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους στη Θράκη.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι αποκλειστική, αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης 

της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον τύπο και λήγει δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την 

τελευταία δημοσίευση στον τύπο.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι υπάλληλος Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. υποβάλλει επιπλέον πλήρες πιστο-
ποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

Το Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συγκεντρώνει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και προβαίνει 
στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση του αντιγράφου Ποινικού Μητρώου και του Πιστοποιητικού Στρατολογίας. Μετά 
την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, οι αιτήσεις διαβιβάζονται στον Γραμματέα των Επιτροπών Επιλογής. 
Ο Γραμματέας των Επιτροπών Επιλογής τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και μαζί με τον Πρόεδρο φέρουν την 
ευθύνη τήρησης και σύνταξης των οικείων πρακτικών. Επιπρόσθετα, ο Γραμματέας διευκολύνει και υποστηρίζει με 
κάθε πρόσφορο τρόπο το διοικητικό έργο της Επιτροπής για την ομαλή, απρόσκοπτη και αποτελεσματική άσκηση 
των καθηκόντων της.

Έδρα των Επιτροπών Επιλογής ορίζεται η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Α ΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ)
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αναφερόμενη στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ της παρούσας αίτηση συνοδευόμενη από τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στο παράρτημα Γ’ της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Δ ΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Η επιλογή των υποψηφίων για την κάθε Μουφτεία θα γίνει από την αντίστοιχη τριμελή Επιτροπή παρ.3 του 
άρθρου 19, παράγραφος 3 του π.δ. 52/2019 (Α’ 90).

2. Η διαδικασία επιλογής διεξάγεται ως εξής:
α. Η Επιτροπή Επιλογής προβαίνει στον έλεγχο της ακρίβειας και της πληρότητας των δηλούμενων στοιχείων, στον 

έλεγχο των δικαιολογητικών και όποιου άλλου εγγράφου προβλέπεται από την προκήρυξη, ελέγχει τη συνδρομή 
στο πρόσωπο κάθε υποψηφίου των τυπικών προϋποθέσεων που απαιτούνται από την προκήρυξη και αποκλείει 
τους υποψηφίους για τους οποίους διαπιστώνει έλλειψη τυπικής προϋπόθεσης.

β. Η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει Προσωρινούς Πίνακες: (αα) αποκλειομένων λόγω έλλειψης των ελάχιστων 
προσόντων και του αντίστοιχου λόγου ή λόγων αποκλεισμού και (ββ) των επιλέξιμων υποψηφίων. Οι προσωρινοί 
πίνακες στη συνέχεια αποστέλλονται και καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (www.pdeamth.gr) και στον διαδικτυακό τόπο του Υ.ΠΑΙ.Θ: 
(www.minedu.gov.gr).

Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) 

ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της καταχώρισής τους στον διαδικτυακό τόπο της Περιφερεια-

κής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (www.pdeamth.gr). Επιπλέον, η προθεσμία 
αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς στην οικεία καταχώριση στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο.

Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής Επιλογής.
Η άσκηση των ενστάσεων γίνεται με κατάθεση ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην Περιφερειακή 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία υποχρεούται να τις αποστείλει άμεσα 
στον Γραμματέα των Επιτροπών Επιλογής.

Οι ενστάσεις εξετάζονται από τις αρμόδιες Επιτροπές Επιλογής εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών και εφόσον 
δεν προκύπτει θέμα άλλης ενέργειάς τους, καταρτίζουν τους οριστικούς πίνακες αποκλειόμενων και επιλέξιμων 

υποψηφίων.

γ. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Επιλογής καλεί σε συνέντευξη τους επιλέξιμους υποψήφιους. Η σχετική ειδοποίηση 
γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο. Η ειδοποίηση αποστέλλεται τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημέρα της συνέντευξης. Αίτημα υποψηφίου για συνέντευξη σε άλλη ημέρα μπορεί κατ’ εξαίρεση να γίνει δεκτό με 
αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής και μόνο εφόσον αφορά σε αποδεικνυόμενο λόγο ανωτέρας βίας. Σε κάθε 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1210 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 43/03.08.2021

περίπτωση, αίτημα για δεύτερη αναβολή δεν μπορεί να υποβληθεί. Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων η 
Επιτροπή καταρτίζει τον τελικώς διαμορφωθέντα προσωρινό πίνακα κατ’ αλφαβητικη σειρά επιτυχόντων με όσους 
κλήθηκαν και προσήλθαν κατά το στάδιο της συνέντευξης, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Κατά του προσωρινού πίνακα 
κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από 
την επομένη ημέρα ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης, στον διαδικτυακό τόπο της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (www.pdeamth.gr). Η ένσταση επιτρέπεται για 

λόγους νομιμότητας επί της διαδικασίας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής Επιλογής. Οι 
ενστάσεις κατατίθενται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. 
Μακεδονίας και Θράκης, Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης, Τέρμα Σισμάνογλου, 691 00 Κομοτηνή με κατάθεση ή 

ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, η οποία υποχρεούται να τις αποστείλει άμεσα στην έδρα των Επιτροπών 
Επιλογής. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τις αρμόδιες Επιτροπές Επιλογής και εφόσον διαπιστωθεί οποιαδήποτε 
πλημμέλεια που επιδέχεται διόρθωση, προβαίνουν σε ανασύνταξη των πινάκων. Τα Πρακτικά της Επιτροπής υπο-
γράφονται από τον Πρόεδρο, τα Μέλη της Επιτροπής και τον/την Γραμματέα και σφραγίζονται με τη σφραγίδα της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης.

Επισημαίνεται ότι, κατά τη διαδικασία της συνέντευξης, δύναται να πραγματοποιηθεί μαγνητοφώνηση αυτής για 
τη διευκόλυνση και μόνο της σύνταξης του πρακτικού της συνέντευξης.

δ. Κατόπιν ο Πρόεδρος της Επιτροπής αποστέλλει αμελλητί στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων τον εν 
λόγω οριστικό πίνακα επιτυχόντων κατά βαθμολογική σειρά ενημερώνοντας για τον υποψήφιο που κατατάσσεται 
πρώτος στη βαθμολογία και ο οποίος προσλαμβάνεται με απόφαση της Υπουργού.

Οι τελικοί πίνακες κατά φθίνουσα αξιολογική σειρά κατάταξης υποβάλλονται για κύρωση στην Υπουργό Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

Μετά την κύρωση των πινάκων εκδίδονται οι Αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με τις οποίες 
προσλαμβάνεται για κάθε Μουφτεία ο υποψήφιος με την ανώτερη βαθμολογία. Στη συνέχεια οι υπουργικές αποφά-
σεις με τους προσληφθέντες κοινοποιούνται στην οικεία Μουφτεία, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις πρόσληψης στη Μουφτεία στην οποία θα ασκήσουν τα 
καθήκοντά τους και στη συνέχεια οι συμβάσεις αποστέλλονται άμεσα για υπογραφή στον Περιφερειακό Διευθυντή 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δυνάμει της υπό στοιχεία Α.Π. 
76065/Θ1/28-6-2021 (Β’ 2851) απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων  «Μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής "Με εντολή Υπουργού"».

Σε περίπτωση που υποψήφιοι δεν αποδεχθούν την πρόσληψη ή σε περίπτωση που κενωθεί για οποιαδήποτε αιτία 
η θέση, προσλαμβάνεται ο επόμενος κατά σειρά από τον οικείο πίνακα για το υπόλοιπο της θητείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ E’

ΠΡΟΣΛΗΨΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ

1. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προσληφθείς αναλαμβάνει τα καθήκοντα του (συντασσομένης σχετικής 
πράξης ανάληψης καθηκόντων μεταξύ του συνεργάτη και του Μουφτή) και από την ημέρα αυτήν άρχεται η ενιαύσια 
διάρκεια της εργασιακής σχέσης.

2. Εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης, διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος 
έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για την 
πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και 
μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη (παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4440/2016/ Α΄ 224, που αντικατέστησε 
την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014/ Α΄ 237).

3. Στη σύμβαση εργασίας των ειδικών συνεργατών τίθεται απαραιτήτως ο όρος ότι αυτή λύεται αυτοδικαίως και 
χωρίς καμία αποζημίωση και ο προσληφθείς απολύεται με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Μουφτή που 
τον προσέλαβε, καθώς και ότι η ανανέωση της δεν θεμελιώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαίωμα μονιμοποίησής του.

4. Η κατοχή της θέσης ειδικού συνεργάτη δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δικηγόρου και δεν 

αναστέλλει την άσκηση του λειτουργήματος για όσο χρόνο ισχύει η σύμβαση εργασίας, ωστόσο δεν επιτρέ-

πεται κατά τη διάρκειά της η ανάληψη υποθέσεων δικαιοδοσίας του Μουφτή. Κατά τα λοιπά για τις συμβάσεις 
αυτές τηρούνται οι ρυθμίσεις του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).

5. Μετά την υπογραφή της σύμβασης εργασίας, η οικεία Μουφτεία υποχρεούται να αποστείλει στην οικεία Διεύ-
θυνση του Υ.ΠΑΙ.Θ., αντίγραφο της σχετικής σύμβασης καθώς και της πράξης ανάληψης υπηρεσίας.

6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και πρόσληψης οι φάκελοι των υποψηφίων φυλάσσονται στα 
αρχεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Επιτροπή Επιλογής θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους 
υποψηφίους και περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που καταθέτουν ή προκύπτουν από αυτά 
αποκλειστικά για τον σκοπό της επιλογής του υποψηφίου/των υποψηφίων για την/τις υπό προκήρυξη θέση/θέ-
σεις και για την υποστήριξη των σχετικών διαδικασιών. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και 
την κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβά-
ζονται, κοινοποιούνται, ανακοινώνονται σε τρίτους και δεν καθίστανται προσβάσιμα σε αυτούς, εκτός εάν αυτό 
επιβάλλεται από τον νόμο ή είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση δημοσίου συμφέροντος ή για την ικανοποίηση 
υπέρτερου εννόμου συμφέροντος του τρίτου προσώπου. Ως τέτοιο δικαίωμα νοείται το δικαίωμα του τρίτου να 
ασκήσει, υπό την ιδιότητα του συνυποψηφίου, τα εκ του νόμου δικαιώματά του αναφορικά με την προσβολή των 
σχετικών αποφάσεων, πινάκων κ.α. (π.χ. υποβολή ένστασης, άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κ.α.). Στην τελευταία 
περίπτωση η διαβίβαση, κοινοποίηση, ανακοίνωση ή παροχή πρόσβασης περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης των υποψηφίων για 
την κατάληψη της συγκεκριμένης/των συγκεκριμένων προς πλήρωση θέσης/θέσεων. Πριν την ανακοίνωση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και στοιχείων συνυποψηφίων στον αιτούντα η Επιτροπή Επιλογής θα ενη-
μερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων με τον κατά περίπτωση πρόσφορο τρόπο. Η Επιτροπή Επιλογής διατηρεί 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται μόνο για το 
διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού της επεξεργασίας (ολοκλήρωση της διαδικασίας 
επιλογής). Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά διατηρούνται και ύστερα από 
το διάστημα αυτό, εφόσον αυτό απαιτείται από διάταξη νόμου ή είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και 
υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Οι υποψήφιοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα της 
διόρθωσης και επικαιροποίησης των δεδομένων υπό την αίρεση της μη ύπαρξης αντίθετης διάταξης νόμου όσον 
αφορά τις προθεσμίες κατάθεσης δεδομένων, στοιχείων και δικαιολογητικών, δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων 
(δικαίωμα στη λήθη), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων και το 
δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομέ-
νων (2016/679/ΕΕ) και την κατά περίπτωση σχετική εθνική νομοθεσία. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής 
καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Δ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Α. Η προκήρυξη αναρτάται στο δικτυακό ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (http://www.
minedu.gov.gr) στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατoλικής Μα-
κεδονίας και Θράκης (www.pdeamth.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων της οικείας Μουφτείας.

Β. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε μια εφημερίδα 
τοπικής κυκλοφορίας: (πρέπει σε τρεις τοπικές εφημερίδες, γιατί αφορά και τις τρεις Μουφτείες)

«Η ΓΝΩΜΗ» που εκδίδεται στην Αλεξανδρούπολη.
«ΕΜΠΡΟΣ» που εκδίδεται στην Ξάνθη.
«Ο ΧΡΟΝΟΣ» που εκδίδεται στην Κομοτηνή.
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» που εκδίδεται πανελλαδικά.
Γ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα που αναγράφονται 

στην παρούσα απόφαση.
Το έντυπο της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης και το έντυπο βιογραφικού σημειώματος αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας προκήρυξης.
Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’, Β’, Γ, Δ’ και Ε’ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’: ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B’: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’: ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’: ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 29 Ιουλίου 2021

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
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*10000430308210032*

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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