
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Κ5/72109 
Κριτήρια και διαδικασία επιλογής Διευθυντών 

Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παι-

δείας και Θρησκευμάτων. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των περ. β, γ, δ, ε της παρ. 1 του άρθρου 31 και 

της περ. β της παρ. 12 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020 
«Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρ-
τισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 
σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας».

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

γ. Το 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).

δ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

ε. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

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

ζ. Του άρθρου 55, του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του 
Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).

2. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μά-
θησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 513/2019).

3. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 κοινή υπουργική 
απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “Με 
εντολή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στους 
Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμη-
μάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων καθώς και ορισμός διατακτών του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 8).

4. Την υπ’ αρ. 5954/23-6-2014 απόφαση «Κανονισμός 
Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μά-
θησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Β’ 1807).

5. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/346/64481/Β1/3-6-2021 ει-
σήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση 
Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ -Τμήμα Γ’.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

7. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργί-
ας των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. η οποία εξυπηρετεί το Δημόσιο 
συμφέρον, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα κριτήρια αξιολόγησης και τη διαδικα-
σία επιλογής μονίμων δημοσίων υπαλλήλων ή μονίμων 
εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης ως Διευθυ-
ντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων του άρθρου 31 του ν. 4763/2020 
(Α’ 254), τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια αξιολόγη-
σης και επιλογής, τα ειδικότερα θέματα της διαδικασίας 
και του τρόπου αξιολόγησης και επιλογής, τη συγκρότη-
ση της τριμελούς επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής 
καθώς και τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της, 
οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησης απόσπασης των 
Διευθυντών Ι.Ε.Κ. και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ

Άρθρο 1
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία 
εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νε-
ολαίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙ.Θ.) και στο 
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καλούνται μόνιμοι δημόσιοι 
υπάλληλοι και μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας 
εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν αυξημένα, τυπικά 
και ουσιαστικά προσόντα, πτυχίο ανώτατης εκπαίδευ-
σης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, επι-
στημονική, τεχνική ή άλλη κατάρτιση, εμπειρία στην 
επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση που καλύπτει 
τις ανάγκες διοίκησης εκπαιδευτικού οργανισμού της 
φύσης και της αποστολής των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. και πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της 
παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη δι-
αδικασία επιλογής για την πλήρωση με επιλογή των 
αντίστοιχων θέσεων Διευθυντών Ι.Ε.Κ.

2. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθο-
ρίζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων, 
οι οποίες υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 
directorsit.minedu.gov.gr σε αποκλειστική προθεσμία 
που ορίζεται με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος της προηγούμενης παραγράφου, με την οποία 
ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέ-
πει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου, προς δι-
ακρίβωση και μοριοδότηση των οριζομένων στο άρθρο 
3 της παρούσας.

3. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύ-
θυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) 
και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει 
αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλο-
γής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών 
κυρώσεων.

4. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν 
μία μόνο αίτηση, είτε για τη θέση Διευθυντή είτε για τη 
θέση Υποδιευθυντή Δημοσίου Ι.Ε.Κ., επιλέγοντας με σει-
ρά προτεραιότητας μέχρι και πέντε (5) Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 2
Κωλύματα επιλογής

Δεν επιλέγονται:
α) Δημόσιοι υπάλληλοι και εκπαιδευτικοί δημόσιας 

εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδή-
ποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται 
από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλλη-
λικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή έχουν τιμωρηθεί 
με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν 
παρήλθε ο χρόνος παραγραφής της.

β) Δεν επιλέγεται ως Διευθυντής Δημοσίου Ι.Ε.Κ., ο 
οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό πα-
ράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής 
παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του 
Υπαλληλικού Κώδικα, ή για τον οποίο συντρέχουν τα 
κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου 
κώδικα.

γ) Δεν επιλέγεται ως Διευθυντής δημόσιος υπάλλη-
λος ή εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης του 
οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρί-
ων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής 
είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της 

υπηρεσίας, και σε βάρος του ασκούνται όλες οι προβλε-
πόμενες διοικητικές, πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες, 
ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέ-
λεχος, σύμφωνα με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 40 του 
ν. 4547/2018 (Α’ 102).

δ) Τα ανωτέρω κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συ-
ντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας 
υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, όσο και κατά τον 
χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (περ. δ της παρ. 1 του 
άρθρου 31 του ν. 4763/2020, Α’ 254).

Άρθρο 3
Εξαίρεση από το δικαίωμα υποβολής αίτησης

Υποψήφιοι οι οποίοι:
α) διορίστηκαν στα 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 εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει 
μετά τις 31-08-2021 ακόμα και αν υπηρετούν με παρά-
ταση θητείας,

γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά 
τις 31-08-2021 ακόμα και αν υπηρετούν με παράταση 
θητείας,

δ) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά 
Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης,

ε) υπηρέτησαν σε δομές της Γενικής Γραμματείας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου 
Μάθησης και Νεολαίας και για τους οποίους έχει εκ-
δοθεί υπουργική απόφαση ανάκλησης ή διακοπής της 
απόσπασής τους για οποιοδήποτε λόγο (εκτός αν η 
ανάκληση/διακοπή απόσπασης οφειλόταν σε σοβαρούς 
λόγους υγείας ή για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της 
ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν).

Αιτήσεις που τυχόν υποβάλλονται από υποψηφίους 
των παραπάνω περιπτώσεων δεν εξετάζονται.

Άρθρο 4
Προσόντα - Μοριοδότηση

1. Υποψήφιοι για επιλογή στη θέση Διευθυντή Δημοσί-
ου Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 1 
του άρθρου 31 πρέπει να είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλλη-
λοι και μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης 
οι οποίοι διαθέτουν:

α) πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισό-
τιμο τίτλο της αλλοδαπής,

β) δεκαετή (10) τουλάχιστον δημόσια ή εκπαιδευτική 
υπηρεσία,

γ) εξαετή (6) διοικητική ή και εκπαιδευτική εμπειρία 
στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (εμπει-
ρία που αποκτάται ως ωρομίσθια διδακτική προϋπηρε-
σία σε δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτι-
σης υπολογίζεται ότι ένα έτος αντιστοιχεί σε 650 ώρες),

δ) γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Πιστοποιητικό ΤΠΕ Α’ επιπέ-
δου ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ ή ο 
υποψήφιος είναι κλάδου Πληροφορικής).

2. Η κατάταξη των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα 
θα γίνει βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής 
που περιγράφονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:
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Α/Α ΠΕΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΟΝΑΔΩΝ

1.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ/ΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ/Ή ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/
Η΄ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Μέχρι 4 χρόνια
Μέχρι 6 χρόνια
Μέχρι 8 χρόνια
Μέχρι 10 χρόνια

1
2
3
4

Χ5 20

- Υπόλοιπος χρόνος μετά τα 10 χρόνια εμπειρίας σε θέση ευθύνης μεταφέρεται στο πεδίο 2

2.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ή ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
(εμπειρία που αποκτάται ως ωρομίσθια
διδακτική προϋπηρεσία σε δομές
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
υπολογίζεται ότι ένα έτος αντιστοιχεί σε 650
ώρες)
Μέχρι 7 χρόνια
Μέχρι 8 χρόνια
Μέχρι 9 χρόνια
Μέχρι 10 χρόνια
Πάνω από 10 χρόνια

1
2
3
4
5

Χ4 20

3.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚΤΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, 
εκπαιδευτικής άδειας ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά 
καθήκοντα)
-Ένα μόριο ανά έτος διδακτικού έργου με μέγιστο αριθμό 
μονάδων τις 10
-Εμπειρία που αποκτάται ως ωρομίσθια διδακτική 
προϋπηρεσία σε δομές εκτός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης υπολογίζεται ότι ένα έτος αντιστοιχεί σε 650 
ώρες

10

- Η ταυτόχρονη παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν μοριοδοτείται αθροιστικά.
- Οποιαδήποτε διοικητική εμπειρία και προϋπηρεσία δεν μοριοδοτείται και ως διδακτική εμπειρία για την ίδια 
χρονική περίοδο.
- Δεν μοριοδοτείται προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε για διορισμό στην τυπική εκπαίδευση.

4. ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 23

4.1. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 7

4.2 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΣΔΔΑ 5

4.3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 4

4.4.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(δεν λαμβάνεται υπόψη πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ μονοετούς
φοίτησης)

2,5

4.5. ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 3

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ 1,5
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5. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2

5.1 Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 1

5.2 Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 1,5

5.3 Άριστη γνώση (επίπεδο C2) 2

- Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ.
- Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.
- Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για τη γλώσσα που διδάσκουν.

6. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 25

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων Διευθυντών διενεργούνται από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 5 της παρούσας.
Με την προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική πρόοδος και οι 

ικανότητες του υποψηφίου, όπως η ικανότητα αντίληψης, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η 
ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και 
λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει το προσωπικό και 
τους εκπαιδευτές στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Ειδικότερα με την συνέντευξη αξιολογούνται:
- Οι γνώσεις και η κατανόηση θεμάτων ΕΕΚ.
- Η δυνατότητα ανάπτυξης στρατηγικής σε θέματα ΕΕΚ.
- Η διοικητική επάρκεια που καλύπτει τις ανάγκες διοίκησης εκπαιδευτικού οργανισμού της φύσης και της απο-

στολής των ΙΕΚ.
- Η διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.
- Η δυνατότητα καθοδήγησης ομάδας.
- Η δυνατότητα αντιμετώπισης προβλημάτων στο εργασιακό περιβάλλον.
- Η δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών με την Κεντρική Υπηρεσία και άλλους φορείς.
- Η δυνατότητα επικοινωνίας με διαφορετικά ακροατήρια.
Η συνέντευξη περιλαμβάνει θέματα ανάπτυξης στρατηγικής και δράσεων σε τομείς της επαγγελματικής εκπαί-

δευσης και κατάρτισης καθώς και ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής προς τον υποψήφιο.
Πριν την έναρξη της διαδικασίας της συνέντευξης παρουσιάζεται το βιογραφικό κάθε υποψηφίου από κάποιο 

μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής.
Στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα αλλά δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες 

σπουδές, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, 
σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της 
επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, εφαρμογή καινοτομιών, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες 
εργασίας, σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων και επίσημες διακρίσεις συνεκτι-
μώνται κατά την κρίση της επιτροπής.

Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τύπος συνέντευξης με τη χρήση έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν 
τα αξιολογούμενα στοιχεία και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και 
Επιλογής να δώσει αιτιολογημένη βαθμολογία.

Η συνέντευξη μαγνητοφωνείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής δύναται, με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, να αποκλείσει 

από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο για τον οποίο διαπιστώνεται από τη συνέντευξη ότι δεν είναι κατάλληλος 
για την άσκηση των καθηκόντων του Διευθυντή Δημοσίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Άρθρο 5
Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής

1. Συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής των υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων, η σύνθεση 
της οποίας έχει ως ακολούθως:

α. Νικόλαος Γεωργόπουλος του Βασιλείου, Καθηγητής Α.Ε.Ι., Πρόεδρος του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς και Πρόεδρος της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) του ν. 4763/2020, με Α.Δ.Τ.: 
ΑΕ 139293, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Μπαμπίλη του Ιωάννη, Σύμβουλου Α’ του Αυτοτελούς 
Επιστημονικού Γραφείου Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), με Α.Δ.Τ.: Π 384125.

β. Παναγιώτης Πασσάς του Δημητρίου, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, 
Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), με 
Α.Δ.Τ.: Φ 097926 ως μέλος, με αναπληρώτριά του τη Βασιλική Παπακωνσταντίνου του Χρήστου, Προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Υ.ΠΑΙ.Θ.), με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 088306.
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γ. Ηλίας Πεχλιβανίδης του Κωνσταντίνου, Προϊστά-
μενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοί-
κησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) του Υπουργείου 
Εσωτερικών, με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 582686 ως μέλος, με αναπλη-
ρώτριά του τη Μαγδαληνή Συγγρού του Παντελεήμο-
νος, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης 
της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), με Α.Δ.Τ.: 
ΑΜ 625927.

Γραμματέας της Επιτροπής Επιλογής ορίζεται η Ευγενία 
Κονταράτου του Σάββα, υπάλληλος της Γενικής Γραμ-
ματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά 
Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), με αναπληρωματική την 
Χρυσούλα Ντρουμπογιάννη του Κωνσταντίνου, υπάλλη-
λος της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), και 
βοηθός Γραμματέα ορίζεται η Χρυσάνθη Παπαδοπούλου 
του Γεωργίου- Ανάργυρου, υπάλληλος της Γενικής Γραμ-
ματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά 
Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.).

2. Το Τμήμα Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και 
Νεολαίας του ΥΠΑΙΘ ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της 
ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των πίνακα με τον πρόγραμμα των συνεντεύξεων.

3. Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής είναι 
η αξιολόγηση των υποψηφίων, η διενέργεια συνεντεύ-
ξεων και η επιλογή των Διευθυντών κατά την παρ. δ του 
άρθρου 31 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

4. Μετά το τέλος της συνέντευξης κάθε μέλος της 
Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής καταγράφει αιτι-
ολογημένα τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον 
υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης.

5. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη 
αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

6. Καμία βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δε 
γίνεται δεκτό από την επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλο-
γής κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

7. Ενστάσεις κατά της βαθμολογίας της συνέντευξης 
δεν γίνονται δεκτές και δεν εξετάζονται.

8. Υποψήφιος του οποίου το όνομα δεν συμπεριλαμ-
βάνεται στο πρόγραμμα συνεντεύξεων, σημαίνει ότι έχει 
τεθεί εκτός διαδικασίας καθώς δεν πληροί τους όρους 
της παρούσας.

Άρθρο 6
Διοικητικός έλεγχος αιτήσεων

1. Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιο-
λογητικών των υποψηφίων Διευθυντών, η απόρριψη των 
αιτήσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου 
και τους όρους της παρούσας διενεργείται μετά τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη 
διαδικασία επιλογής από υπαλλήλους της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν.

2. Η αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Διευθυντή Δημό-
σιων Ι.Ε.Κ. επέχει τη θέση δήλωσης αποδοχής απόσπασης.

3. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του 
ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλωμένων στοιχεί-
ων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές 
κυρώσεις.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία που περιγράφεται 
στην παρούσα, με την υποβολή της αίτησης δηλώνουν 
υπεύθυνα ότι συναινούν στη συλλογή και στην επεξερ-
γασία των προσωπικών τους δεδομένων και στην περαι-
τέρω καταχώρισή τους για τους σκοπούς της παρούσας 
κατά τα οριζόμενα στον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προ-
στασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR. Όλα τα στοιχεία 
τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
επιλογής θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο 
για το σκοπό αυτό.

4. Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει 
αποκλειστικά στους υποψήφιους. Οι ενδιαφερόμενοι με 
την συμμετοχή τους στην διαδικασία επιλογής αποδέχο-
νται πλήρως τους όρους και τις διαδικασίες της παρούσας.

5. Ανάκληση της αίτησης υποψηφιότητας δε θα γίνε-
ται δεκτή, εκτός εάν οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο 
υποψήφιος έχουν προκύψει τεκμηριωμένα μετά τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

6. Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής κά-
ποιος υποψήφιος επιλεγεί σε άλλη θέση ευθύνης και θη-
τείας, τότε οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Διεύθυνση 
Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, ώστε να απο-
κλειστεί από την περαιτέρω διαδικασία.

7. Μετά και το τέλος της διαδικασίας των συνεντεύξε-
ων από την τριμελή επιτροπή, το Τμήμα Προσωπικού και 
Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης ανακοινώνει 
τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατά φθίνουσα σειρά 
κατάταξης των αξιολογικών κριτηρίων του άρθρου 4 
της παρούσας με τον αριθμό αίτησης του υποψηφίου 
στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και 
Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

8. Ενστάσεις κατά της παρούσας διαδικασίας ή του 
τρόπου αξιολόγησης δε γίνονται δεκτές.

9. Ενστάσεις επί του προσωρινού πίνακα υποβάλλονται 
μόνο μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών 
(3) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής 
τους και εξετάζονται από τριμελή επιτροπή ενστάσεων η 
οποία συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου.

10. Οι ενστάσεις υποβάλλονται προς τη Διεύθυνση 
Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Ενστάσεις που αφορούν σε πεδία τα οποία απαντώνται 
ευθέως από τα οριζόμενα της παρούσας δεν εξετάζονται.

Οι ενστάσεις πρέπει να αναφέρονται επί συγκεκριμέ-
νων πεδίων αξιολόγησης και σε καμία περίπτωση δεν συ-
νοδεύονται από πρόσθετα δικαιολογητικά. Δεν γίνονται 
δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες, ενστάσεις 
κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υπο-
ψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου.

11. Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων επί του προ-
σωρινού πίνακα, καταρτίζεται και ανακοινώνεται ο ορι-
στικός πίνακας κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, με τον 
αριθμό αίτησης του κάθε υποψηφίου, στην ιστοσελίδα 
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της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

12. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθ-
μού μονάδων, στον αξιολογικό πίνακα για την τοποθέ-
τησή τους κατατάσσεται υψηλότερα ο υποψήφιος που 
συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στην συνέντευξη.

13. Μετά την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμά-
των δεν γίνονται δεκτές διοικητικές προσφυγές, τυχόν 
δε κατατιθέμενες δεν εξετάζονται.

Άρθρο 7
Επιλογή Διευθυντών

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής του άρθρου 
5 της παρούσας, σε συνεδρίασή της που πραγματοποι-
είται εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών (αξιολόγηση αιτήσεων και διαδικασία συνε-
ντεύξεων) επιλέγει τους Διευθυντές των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. 
αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Η απόσπαση και τοποθέτηση των Διευθυντών των 
Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων οι οποίοι έχουν επιλεγεί, πραγματοποι-
είται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 8
Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων

1. Σε περίπτωση εξάντλησης του αριθμού των προς 
τοποθέτηση Διευθυντών του αξιολογικού πίνακα, τα 
εναπομείναντα κενά επαναπροκηρύσσονται με έκδο-
ση συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδια-
φέροντος.

2. Ο πίνακας επιλογής Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. που 
θα καταρτιστεί θα ισχύσει μέχρι την 31η Αυγούστου του 
τρίτου έτους, οι δε υποψήφιοι που θα περιληφθούν σ’ 
αυτόν θα καλύπτουν τις κενές ή κενούμενες θέσεις που 
θα προκύπτουν κατά το χρόνο ισχύος του πίνακα για το 
υπόλοιπο της θητείας.

3. Οι υποψήφιοι που συμπεριλαμβάνονται στον ορι-
στικό πίνακα οφείλουν να αναλάβουν καθήκοντα οποια-
δήποτε στιγμή τους ζητηθεί από την υπηρεσία, αφού 
προκύψει κενούμενη θέση στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. επιλογής 
τους, μέσα στο διάστημα ισχύος του οριστικού πίνακα.

4. Υποψήφιοι που συμπεριλαμβάνονται στον οριστικό 
πίνακα και τυχόν αναλάβουν θέση ευθύνης - θητείας σε 
άλλη υπηρεσία κατά τη διάρκεια ισχύος του οριστικού 
πίνακα, οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τη Διεύθυνση 
Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης ώστε να εξαι-
ρεθούν από τον οριστικό πίνακα επιλογής διευθυντών 
Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 9
Διαδικασία Τοποθέτησης

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των, οι υποψήφιοι που επιλέγονται ως Διευθυντές τοπο-
θετούνται στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. με θητεία τριών (3) ετών.

Οι επιλεγέντες Διευθυντές οφείλουν να αναλάβουν 
καθήκοντα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή.

Άρθρο 10
Αρμοδιότητες Διευθυντή - Θητεία

1. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Διευθυντή 
του Δημοσίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Δ.Ι.Ε.Κ.) περιγράφονται αναλυτικά στις παρ. 2, 3, 4, 5 
και 6 του άρθρου 31 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου 
Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά 
με τον έλεγχο αναλογικότητας» (Α’ 254) και στο άρθρο 
24 της υπό στοιχεία 5954/2014 υπουργικής απόφασης 
«Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία 
Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Β’ 1807) ή σύμφωνα με 
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Η θητεία των Διευθυντών δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότη-
τας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι 
τριετής. Η υπηρεσία στη θέση του Διευθυντή Δημοσίου 
Ι.Ε.Κ. ως προς την οργανική θέση που κατείχε θεωρεί-
ται συνεχής, λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικών 
καθηκόντων εφόσον πρόκειται για μόνιμο εκπαιδευτι-
κό της δημόσιας εκπαίδευσης και ως χρόνος άσκησης 
διοίκησης εκπαιδευτικής μονάδας, μετά δε τη λήξη της 
θητείας του αυτός επανέρχεται αυτοδικαίως στον φορέα 
που υπηρετούσε πριν την επιλογή του ως Διευθυντής 
Ι.Ε.Κ. [παρ. ε της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4763/2020 
(Α’ 254)] και λήγει την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους.

Άρθρο 11
Ανάκληση Απόσπασης

Η ανάκληση της απόσπασης των επιλεγέντων Διευ-
θυντών κατά τη διάρκεια της θητείας τους είναι δυνατή 
μόνο για απολύτως σοβαρούς λόγους υγείας οι οποίοι 
αποδεικνύονται από αντίστοιχα έγγραφα Δημόσιου νο-
σοκομείου και πραγματοποιείται από το αρμόδιο όργανο 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 12
Διατήρηση ηλεκτρονικών φακέλων υποψηφίων

Η ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν διατηρεί το ηλεκτρονικό αρχείο με 
τους φακέλους των υποψηφίων για τρία (3) έτη.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσί-
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 17 Ιουνίου 2021

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   
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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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