
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης υπο-
ψήφιων αναπληρωτών/ωρομίσθιων εκπαιδευ-
τικών της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), σχολικού έτους 
2018-2019.

2 Παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης ανα-
πληρωτών - ωρομισθίων μελών Ειδικού Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βο-
ηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σχολικού έτους 
2018-2019.

3 Μετονομασία: i) του Τομέα Αγγλικής Λογοτεχνίας 
σε Τομέα Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού 
και ii) του Τομέα Αμερικανικής Λογοτεχνίας σε 
Τομέα Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, 
του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 131407/Ε1 (1)
Παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης υπο-

ψήφιων αναπληρωτών/ωρομίσθιων εκπαιδευ-

τικών της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), σχολικού έτους 

2018-2019. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Tης παρ. 1β του άρθρου 66 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) 

«Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».

β. Tης παρ. 2 του άρθρου 7 της Π.Ν.Π. 27/27-06-2019
(Α’ 106) «Διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαι-

ώματος στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 και ρύθμιση 
κατεπειγόντων θεμάτων».

γ. Tης παρ. παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις.

2. Tο π.δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

3. Tο π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, με-
τονομασία και κατάργηση Υπουργείων [...]».

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

5. Tο π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

6. Tην αριθμ. 138838/Ε1/24-08-2018 υπουργική από-
φαση με θέμα «Κύρωση πινάκων κατάταξης αναπλη-
ρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ79.01, ΠΕ79.02 και ΤΕ16 ανά μου-
σική ειδίκευση, σχολικού έτους 2018-2019», όπως ισχύει.

7. Tην αριθμ. 138839/Ε1/24-08-2018 υπουργική από-
φαση με θέμα «Κύρωση πινάκων κατάταξης αναπληρω-
τών εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, 
ΠΕ07, ΠΕ08, ΠE11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, 
ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, 
ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02, ΔΕ01 και ΔΕ02, σχολικού έτους 
2018-2019», όπως ισχύει.

8. Tην αριθμ. 138840/Ε1/24-08-2018 υπουργική από-
φαση με θέμα «Κύρωση πινάκων κατάταξης αναπληρω-
τών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-
Δασκάλων σχολικού έτους 2018-2019», όπως ισχύει.

9. Tην αριθμ. 138841/Ε1/24-08-2018 υπουργική από-
φαση με θέμα «Κύρωση πινάκων κατάταξης αναπλη-
ρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ ΠΕ01, ΠΕ02, 
ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, Π Ε11, ΠΕ33, ΠΕ34, 
ΠΕ40, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, 
ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02, 
ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02, σχολικού έτους 2018-2019», όπως 
ισχύει.
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10. Tην αριθμ. 138842/Ε1/24-08-2018 υπουργική από-
φαση με θέμα «Κύρωση πινάκων κατάταξης αναπλη-
ρωτών εκπαιδευτικών Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης και Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης σχολικού έτους 2018-2019», όπως ισχύει.

11. Tις 35888/Ε1/07-03-2019 (ΑΔΑ:  6ΔΟΔ4653ΠΣ-
ΗΗ8), 131270/Ε1/23-08-2019 (ΑΔΑ:ΩΨΙΤ4653ΠΣ-5ΟΞ), 
131291/Ε1/23-08-2019 (ΑΔΑ:6Ω8Η4653ΠΣ-Χ30), 
131296/Ε1/23-08-2019 (ΑΔΑ: 676Φ4653ΠΣ-Β6Ν), υπουρ-
γική απόφαση ανάκλησης πρόσληψης εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπλη-
ρωτών, για το διδακτικό έτος 2018-2019, κατά το μέρος 
που αφορά σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσλήφθηκαν, 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102), και είτε δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν 
υπηρεσία είτε ανέλαβαν και, εν συνεχεία, παραιτήθηκαν.

12. Tις 39878/Ε1/14-03-2019 (ΑΔΑ: 6ΡΡ94653ΠΣ-
Ι4Ξ), 51476/Ε1/03-04-2019 (ΑΔΑ: Ψ6ΟΡ4653ΠΣ-Ξ11), 
51506/Ε1/03-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΞΖΝ4653ΠΣ-Γ63), 51533/
Ε1/03-04-2019, (ΑΔΑ: 66Ι04653ΠΣ-ΝΞΜ), 51592/Ε1/
03-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΝΛ34653ΠΣ-ΨΥΚ), 117900/Ε1/
22-07-2019 (ΑΔΑ:60ΔΑ4653ΠΣ-6ΗΤ), 117996/Ε1/
22-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΑΙΛ4653ΠΣ-ΞΞ0), 118005/Ε1/
22-07-2019 (ΑΔΑ: 6Α8Υ4653ΠΣ-ΑΒ6), και 118015/Ε1/
22-07-2019 (ΑΔΑ:6ΙΝΛ4653ΠΣ-9Γ1), υπουργική απόφα-
ση ανάκλησης πρόσληψης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών, για το 
διδακτικό έτος 2018-2019, κατά το μέρος που αφορά 
σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσλήφθηκαν, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), και 
είτε δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία είτε 
ανέλαβαν και, εν συνεχεία, παραιτήθηκαν.

13. Tην αριθμ. 14414/06-09-2018 ανακοινοποίηση στο 
ορθό 12-09-2018 (ΑΔΑ: 6ΑΒΣ4653ΠΣ-ΨΚΠ) απόφαση της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής 
με θέμα: «Σύνταξη τελικών πινάκων κατάταξης αναπλη-
ρωτών εκπαιδευτικών, ανά κλάδο, πλήρους ή μειωμένου 
ωραρίου για το 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα με Λυκειακές τάξεις 
(Ε.Κ.Κ.Ν.Α.) για το σχολικό έτος 2018-2019.».

14. Tο γεγονός ότι έως τις 15-07-2019 ή, άλλως, έως τις 
23-08-2019, δεν έχουν εκδοθεί οι τελικοί αξιολογικοί πί-
νακες της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).

15. Tο αριθμ. Φ.1/Γ/411/131182/Β1/23-08-2019 έγ-
γραφο της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.),

16. Tο γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Η ισχύς των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπλη-
ρωτών/ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαί-
δευσης, καθώς και των πινάκων κατάταξης υποψήφιων 
αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Ει-
δικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), σχολικού έτους 
2018-2019, παρατείνεται έως και την, κατά περίπτωση, 
έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων του άρθρου 
61 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες κα-
τάταξης, των οποίων η ισχύς παρατείνεται, κατά το προ-
ηγούμενο εδάφιο, προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές 

ή ωρομίσθιοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 
η οποία μπορεί να διαρκεί έως τη λήξη του διδακτικού 
έτους 2019-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 24 Αυγούστου 2019

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Ι

   Αριθμ. 131408/Ε4 (2)
Παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης ανα-

πληρωτών - ωρομισθίων μελών Ειδικού Εκπαι-

δευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βο-

ηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σχολικού έτους 

2018-2019. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 1β του άρθρου 66 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 

13 Α’ ) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στε-
ρεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»,

β. της παρ. 2 του άρθρου 7 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου 27/27-06-2019 (ΦΕΚ 106 Α’ ) «Διευκόλυνση 
της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές 
της 7ης Ιουλίου 2019 και ρύθμιση κατεπειγόντων θε-
μάτων».

2. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α’ ) «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α’ ) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων [...]».

4. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α’ ) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α’ ) «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

6. α. Την αριθμ. Φ.16.1/8008/11-09-2018 (ΑΔΑ: 6ΥΑ-
Α4653ΠΣ-0ΤΕ) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή 
Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας - Θράκης με θέμα «Κύρω-
ση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων προσω-
ρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού (Ε.Ε.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και
Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας - Θράκης, για το 
σχολικό έτος 2018-2019».

β. Την αριθμ. Φ. 16.1/7021/25-07-2018 (ΑΔΑ: 
ΩΖ2Μ4653ΠΣ-ΟΑ5) απόφαση του Περιφερειακού Δι-
ευθυντή Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας - Θράκης με θέμα 
«Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων 
προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προ-
σωπικού (Ε.Β.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας 
και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας - Θράκης, για 
το σχολικό έτος 2018-2019».
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7. α. Την αριθμ. Φ.41.1/13703/05-09-2018 (ΑΔΑ: 
6ΡΦΙ4653ΠΣ-03Κ) απόφαση του Περιφερειακού Διευ-
θυντή Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα «Κύρωση οριστικού 
πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) από τον κλάδο ΠΕ21 
Θεραπευτών Λόγου Σχολικού Έτους 2018-2019 για τις 
Δομές της Ειδικής Αγωγής της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αττικής».

β. Την αριθμ. Φ.41.1/13704/05-09-2018 (ΑΔΑ: 
6ΛΕΞ4653ΠΣ-44Α) απόφαση του Περιφερειακού Διευ-
θυντή Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα «Κύρωση οριστικού 
πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) από τον κλάδο ΠΕ22-
Επαγγελματικών Συμβούλων Σχολικού Έτους 2018-2019 
για τις Δομές της Ειδικής Αγωγής της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Αττικής».

γ. Την αριθμ. Φ.41.1/13705/05-09-2018 (ΑΔΑ: 
63Ψ44653ΠΣ-ΕΕ2) απόφαση του Περιφερειακού Διευ-
θυντή Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα «Κύρωση οριστικού 
πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) από τον κλάδο ΠΕ23-
Ψυχολόγων Σχολικού Έτους 2018-2019 για τις Δομές της 
Ειδικής Αγωγής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής».

δ. Την αριθμ. Φ.41.1/13707/05-09-2018 (ΑΔΑ: 
ΩΧΟΓ4653ΠΣ-3Η2) απόφαση του Περιφερειακού Διευ-
θυντή Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα «Κύρωση οριστικού 
πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) από τον κλάδο ΠΕ25-
Σχολικών Νοσηλευτών Σχολικού Έτους 2018-2019 για τις 
Δομές της Ειδικής Αγωγής της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αττικής».

ε. Την αριθμ. Φ.41.1/15710/05-09-2018 (ΑΔΑ: Ω6Ι-
Ύ4653ΠΣ-ΛΕΜ) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυ-
ντή Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα «Κύρωση οριστικού 
πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) από τον κλάδο ΠΕ28-
Φυσικοθεραπευτών Σχολικού Έτους 2018-2019 για τις 
Δομές της Ειδικής Αγωγής της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αττικής».

στ. Την αριθμ. Φ.41.1/13709/05-09-2018 (ΑΔΑ: 
ΨΩ3Λ4653ΠΣ-ΚΚΨ) απόφαση του Περιφερειακού Διευ-
θυντή Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα «Κύρωση οριστικού 
πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) από τον κλάδο ΠΕ29-
Εργασιοθεραπευτών/Εργοθεραπευτών Σχολικού Έτους 
2018-2019 για τις Δομές της Ειδικής Αγωγής της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής».

ζ. Την αριθμ. Φ.41.1/13708/05-09-2018 (ΑΔΑ: 
Ω6514653ΠΣ-ΙΗΓ) απόφαση του Περιφερειακού Διευ-
θυντή Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα «Κύρωση οριστικού 
πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) από τον κλάδο ΠΕ30-
Κοινωνικών Λειτουργών Σχολικού Έτους 2018-2019 για 

τις Δομές της Ειδικής Αγωγής της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Αττικής».

η. Την αριθμ. Φ.41.1/12951/20-08-2018 (Ανακοινο-
ποίηση 22-08-2018, ΑΔΑ: 6ΤΚ34653ΠΣ-ΑΝΣ) απόφαση 
του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής με 
θέμα «Κύρωση οριστικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων 
αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1-Ειδικού Βοηθητικού 
Προσωπικού (Ε.Β.Π.) Σχολικού Έτους 2018-2019 για τις 
δομές της Ειδικής Αγωγής της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αττικής».

8 α. Την αριθμ. 4655/30-08-2018 (ΑΔΑ: ΩΕΧΔ4653ΠΣ-
Χ6Ν) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαί-
δευσης Βορείου Αιγαίου με θέμα «Κύρωση οριστικών 
πινάκων κατάταξης υποψήφιων προσωρινών αναπλη-
ρωτών - Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για 
α) τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., 
Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), β) για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών 
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που 
φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης 
και γ) για την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες 
Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης, με ισχύ για το 
σχολικό έτος 2018-2019».

β. Την αριθμ. 4411/27-07-2018 (ΑΔΑ: 6ΘΓΛ4653ΠΣ-
ΡΜΓ) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαί-
δευσης Βορείου Αιγαίου με θέμα «Κύρωση οριστικού 
αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψήφιων προσωρι-
νών αναπληρωτών κλάδου ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού 
Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής 
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), καθώς και για την εξειδικευμένη υποστή-
ριξη μαϋητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας 
και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, με ισχύ για 
το σχολικό έτος 2018-2019».

9. α. Την αριθμ. Φ.35.2/9313/03-09-2018 (ΑΔΑ: 
6ΘΦ64653ΠΣ-ΤΚ2) απόφαση του Περιφερειακού Διευ-
θυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Κύρωση 
οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσλη-
ψη προσωρινών αναπληρωτών/τριών και ωρομισθίων 
των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(ΕΕΠ) για α) δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε.Σ.Υ., 
Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), β) για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθη-
τών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαί-
δευσης και γ) για την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές 
μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελ-
λάδας διδακτικού έτους 2018-2019 της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας».

β. Την αριθμ. Φ.35.2/9147/29-08-2018 (ΑΔΑ: 
6ΒΥΚ4653ΠΣ-Ο8Ρ) απόφαση του Περιφερειακού Διευ-
θυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Κύρωση 
οριστικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη 
προσωρινών αναπληρωτών/τριών από τον κλάδο ΔΕ01-
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 
και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με ανα-
πηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν 
σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης της Περι-
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φερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας 
διδακτικού έτους 2018-2019».

10. α. Την αριθμ. 6351/29-08-2018 απόφαση του Περι-
φερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 
με θέμα «Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψη-
φίων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδι-
κού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για τις δομές της 
Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ) καθώς και για 
την Εξειδικευμένη Υποστήριξη μαθητών σχολικών μονά-
δων της Γενικής Παιδείας της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας, για 
το σχολικό έτος 2018-2019».

β. Την αριθμ. 6155/17-08-2018 απόφαση του Περιφε-
ρειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με 
θέμα «Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφί-
ων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδι-
κής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) καθώς και για την Εξειδικευμένη 
Υποστήριξη μαθητών σχολικών μονάδων της Γενικής 
Παιδείας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και
Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας, για το σχολικό 
έτος 2018-2019».

11. α. Την αριθμ. Φ.37/6667/28-08-2018 (ΑΔΑ: 
Ψ7ΓΛ4653ΠΣ-ΘΨΛ) απόφαση της Περιφερειακής Διευ-
θύντριας Εκπαίδευσης Ηπείρου με θέμα «Κύρωση ορι-
στικών πινάκων κατάταξης υποψήφιων προσωρινών 
αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (ΕΕΠ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, 
για το σχολικό έτος 2018-2019».

β. Την αριθμ. Φ.37/6095/25-07-2018 (ΑΔΑ: 
6ΝΧΔ4653ΠΣ-2Ο3) απόφαση της Περιφερειακής Διευ-
θύντριας Εκπαίδευσης Ηπείρου με θέμα «Κύρωση ορι-
στικών πινάκων κατάταξης υποψήφιων προσωρινών 
αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, για το σχολικό έτος 
2018-2019».

12. Την αριθμ. 10605/07-09-2018 (ΑΔΑ: 7ΥΒΣ4653ΠΣ-
ΘΗΜ) απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκ-
παίδευσης Θεσσαλίας με θέμα «Απόφαση κύρωσης 
οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων Ειδικού Εκ-
παιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και ΔΕ01-Ειδικού Βοη-
θητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για α) τις δομές της Ειδι-
κής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), β) για την 
εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές 
μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης και γ) για την άσκηση 
καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης, για το διδακτικό έτος 2018-2019».

13. α. Την αριθμ. 4833/28-08-2018 (Ανακοινοποίηση 
29-08-2018, ΑΔΑ: 6ΞΩΔ4653ΠΣ-ΙΨΣ) απόφαση του Πε-
ριφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων με 
θέμα «Κύρωση οριστικών πινάκων υποψηφίων αναπλη-
ρωτών-ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(ΕΕΠ) του σχολικού έτους 2018-2019 της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των Ιονίων 
Νήσων».

β. Την αριθμ. 4472/27-07-2018 ( ΑΔΑ: Ω9Ξ64653ΠΣ-
ΧΟΨ) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευ-
σης Ιονίων Νήσων με θέμα «Κύρωση οριστικών πινάκων 
κατάταξης υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών Ειδι-
κού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ιονίων Νήσων, για το σχολικό έτος 2018-2019».

14. α. Την αριθμ. 18813/04-09-2018 (ΑΔΑ: 9Τ224653ΠΣ-
3ΛΙ) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευ-
σης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Κύρωση οριστικών 
πινάκων κατάταξης υποψηφίων ΕΕΠ-Ειδικού Εκπαιδευ-
τικού Προσωπικού για α) τις δομές της Ειδικής Αγωγής 
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), β) για την εξειδικευμένη 
υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της 
Γενικής Εκπαίδευσης και γ) για την άσκηση καθηκόντων 
σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής εκπαί-
δευσης, για το διδακτικό έτος 2018-2019».

β. Την αριθμ. 18408/29-08-2018 (ΑΔΑ: 
Ω4Μ34653ΠΣ-591) απόφαση του Περιφερειακού Δι-
ευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα 
«Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων 
ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για 
α) τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., 
Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), β) για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών 
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που 
φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης 
και γ) για την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες 
Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης, για το διδακτι-
κό έτος 2018-2019» όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 
18976/05-09-2018 (ΑΔΑ: 60ΠΧ4653ΠΣ-ΗΚΒ) και αριθμ. 
6356/26-03-2019 (ΑΔΑ:ΨΣΛΗ4653ΠΣ-7Υ0) αποφάσεις.

15. α. Την αριθμ. Φ.2.4/9260/29-08-2018 (ΑΔΑ: 
Ω6ΡΘ4653ΠΣ-Ν06) απόφαση του Περιφερειακού Διευ-
θυντή Εκπαίδευσης Κρήτης με θέμα «Κύρωση οριστικών 
αξιολογικών πινάκων κατάταξης, κατά κλάδο, αναπλη-
ρωτών-ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Ε.Ε.Π.) για τις ΣΜΕΑΕ, τα ΚΕ.Σ.Υ. (ΚΕΔΔΥ) και τις Σχολικές 
Μονάδες Γενικής Παιδείας της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κρήτης, για το σχολικό έτος 2018-2019».

β. Την αριθμ. Φ.2.4/8995/21-08-2018 (ΑΔΑ: 
607Ζ4653ΠΣ-Ν78) απόφαση του Περιφερειακού Διευ-
θυντή Εκπαίδευσης Κρήτης με θέμα «Κύρωση οριστικών 
αξιολογικών πινάκων κατάταξης, αναπληρωτών-ωρο-
μισθίων Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για 
τις ΣΜΕΑΕ και τις Σχολικές Μονάδες Γενικής Παιδείας 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, για το σχολικό έτος 
2018-2019».

16. α. Την αριθμ. 6538/29-08-2018 (ΑΔΑ: ΩΗΕ84653ΠΣ-
Θ6Ι) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαί-
δευσης Νοτίου Αιγαίου με θέμα «Κύρωση οριστικών 
πινάκων κατάταξης υποψηφίων Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για την πρόσληψη αναπληρωτών 
στις δομές της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 
Νοτίου Αιγαίου για το διδακτικό έτος 2018-2019».

β. Την αριθμ. 6330/08-08-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΥΥ4653ΠΣ-
97Ι) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευ-
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σης Νοτίου Αιγαίου με θέμα «Κύρωση οριστικών πινάκων 
κατάταξης υποψηφίων Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 
(Ε.Β.Π.) για την πρόσληψη αναπληρωτών στις δομές της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου 
για το διδακτικό έτος 2018-2019».

17. α. Την αριθμ. 7790/13-08-2018 (ΑΔΑ: 6ΩΜΓ4653ΠΣ-
ΑΣΘ) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαί-
δευσης Πελοποννήσου με θέμα «Κύρωση οριστικών 
αξιολογικών πινάκων αναπληρωτών/τριών Ειδικού Εκ-
παιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, 
ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29 και ΠΕ30, για α) τις δομές της Ει-
δικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), β) για την 
εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές 
μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης και γ) για την άσκηση 
καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2018-2019, 
μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων από 
το ΑΣΕΠ».

β. Την αριθμ. 7524/26-07-2018 (ΑΔΑ: 72Π4653ΠΣ-6ΩΩ) 
απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης 
Πελοποννήσου με θέμα «Κύρωση οριστικών αξιολογι-
κών πινάκων αναπληρωτών/τριών Ειδικού Βοηθητικού 
Προσωπικού (ΕΒΠ) κλάδου ΔΕ01, για τις δομές της Ειδι-
κής Αγωγής και την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών 
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που 
φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης, 
για το σχολικό έτος 2018-2019, μετά την ολοκλήρωση 
της εξέτασης των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ».

18. Την αριθμ. Φ. /6657/17-08-2018 (ΑΔΑ: 
ΩΧ9Η4653ΠΣ-Ω3Γ) απόφαση του Περιφερειακού Διευ-
θυντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Κύρωση 
οριστικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης υποψηφί-
ων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών/τριών 
και ωρομισθίων και πίνακας απορριπτέων των κλάδων 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και ΔΕ01- 
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για α) τις δο-
μές της Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ, Κ.Ε.Σ.Υ., ΕΔΕΑΥ), β) για 
την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία 
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε 
σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης και γ) για 
την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής 
και Επαγγελματικής εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 
2018-2019, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των 
ενστάσεων από το ΑΣΕΠ», όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. Φ.αποφ./6893/31-08-2018 (ΑΔΑ: Ω1Θ04653ΠΣ-
6ΨΤ) απόφαση.

19. Tο γεγονός ότι έως τις 15-07-2019 ή, άλλως, έως 
τις 23-08-2019, δεν έχουν εκδοθεί οι τελικοί αξιολογι-
κοί πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 
(ΦΕΚ 13 Α’ ).

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/412/131371/
Β1/23-08-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, αποφασίζουμε:

Η ισχύς των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπλη-
ρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών μελών Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθη-

τικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), σχολικού έτους 2018-2019, 
παρατείνεται έως και την, κατά περίπτωση, έκδοση 
των τελικών αξιολογικών πινάκων του άρθρου 61 του
ν. 4589/2019.

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες κα-
τάταξης, των οποίων η ισχύς παρατείνεται, κατά το προ-
ηγούμενο εδάφιο, προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές 
ή ωρομίσθιοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 
η οποία μπορεί να διαρκεί έως τη λήξη του διδακτικού 
έτους 2019-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 24 Αυγούστου 2019

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Ι

   Αριθμ. 24499 (3)
Μετονομασία: i) του Τομέα Αγγλικής Λογοτεχνίας 

σε Τομέα Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού 

και ii) του Τομέα Αμερικανικής Λογοτεχνίας σε 

Τομέα Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού, 

του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογί-

ας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-

νίκης. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/

04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» και ειδικότερα της παρ. 4 του άρθρου 10.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013: «Κατάργηση του Γε-
νικού Τμήματος, μεταφορά έδρας τμήματος και ίδρυση-
συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 
134/τ.Α΄/5-6-2013, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 140/
τ.Α΄/11-06-2013, ΦΕΚ).

3. Το ΦΕΚ 185/τ.Β΄/06-04-1987 σχετικά με την κατά-
τμηση του Τομές Αγγλικής και Αμερικανικής Λογοτεχνί-
ας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας σε:
α) Τομέα Αγγλικής Λογοτεχνίας και β) Τομέα Αμερικανι-
κής Λογοτεχνίας.

4. Τις σύμφωνες γνώμες του Τομέα Αγγλικής Λογοτε-
χνίας (συνεδρίαση με αριθμό 70/1-11-2018) και του Το-
μέα Αμερικανικής Λογοτεχνίας (συνεδρίαση με αριθμό 
133/11-10-2018),

5. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (συνεδρίαση με αριθ-
μό 461/20-12-2018).

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
2994/18-06-2019).

7. Το ΦΕΚ 13/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./16-01-2015 (16703/14-01-2015 
απόφαση του Συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης) και την 12733/Ζ1/23-01-2015 
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διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (διορισμός Πρύτανη 
μετά την επανάληψη της διαδικασίας σε συμμόρφωση 
της με αριθμ. 4474/2014 απόφασης του Συμβουλίου της 
Επικρατείας (Τμήμα Γ΄),

8. Το ΦΕΚ 28/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./23-01-2015 (διόρθωση της 
16703/14-01-2015 απόφασης του Συμβουλίου του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης),

9. Τη με αριθμό 12733/Ζ1/23-01-2015 (ΑΔΑ: 6Ε5Β9-
53Ν) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων για το διορισμό του Πρύτανη του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με πλήρη θη-
τεία από τις 16-01-2015 (ημέρα δημοσίευσης της Πράξης 
του Συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 β΄ του ν. 4559/ 
2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και 
άλλες διατάξεις» σύμφωνα με το οποίο «Οι θητείες των 
υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου μονομελών οργάνων διοίκησης λήγουν την 31η 
Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους στη διάρκεια του 
οποίου πρόκειται να λήξει η θητεία τους, σύμφωνα με 

τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εκλογής τους». 
Ως εκ τούτου, η θητεία του υπηρετούντος Πρύτανη λήγει 
την 31η Αυγούστου 2019.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΑΠΘ, απο-
φασίζουμε:

την μετονομασία:
α) του «Τομέα Αγγλικής Λογοτεχνίας» (ΦΕΚ 185/τ.Β΄/

06-04-1987) σε «Τομέα Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολι-
τισμού» και

β) του «Τομέα Αμερικανικής Λογοτεχνίας» (ΦΕΚ 185/τ.Β΄/
06-04-1987) σε «Τομέα Αμερικανικής Λογοτεχνίας και 
Πολιτισμού»,

του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. 

 Θεσσαλονίκη, 21 Αυγούστου 2019

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ   
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*02032832708190008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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