
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 12980/Ε3 
   Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων και αναγκαίων τε-

χνικών λεπτομερειών σχετικά με τον σχεδιασμό, 

τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη, την επικαι-

ροποίηση και τη λειτουργία της ειδικής ψηφια-

κής εφαρμογής του άρθρου 81 του ν. 4823/2021. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυ-

νάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136) 
και ιδίως τα άρθρα 56, 66 έως και 79, 81, την παρ. 1 του 
άρθρου 83 και τα άρθρα 231 και 232.

2. Τον ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 167).

3. Την παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 «Συνέρ-
γειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 
Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13).

4. Την παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022 «Εξορ-
θολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθε-
σίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 219).

5. Τα άρθρα 56, 57 και 58 του ν. 5014/2023 «Θεσμικό 
πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρο-
μικών ατυχημάτων για την ασφάλεια των μεταφορών και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 14).

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

7. Τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοι-
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/ 
2007, Α’ 26).

8. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), 
και ιδίως τα Κεφάλαια ΣΤ’ και ΙΒ’ του μέρους Α’ του νόμου 
αυτού.

9. Το άρθρο  16 του ν.  4704/2020 «Επιτάχυνση και 
απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, 
ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 133).

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

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυ-
τών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119).

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

13. Το άρθρο  90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

15. 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).

16. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121, διόρθωση σφάλματος Α’ 126).

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

18. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
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19. Το π.δ. 29/1998 «Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία “ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Α.Ε.”» (Α’ 34).

20. To π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

21. Το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία 
«Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» 
(«ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»), τροποποιημένο και κωδικοποιημένο με 
την απόφαση της από 03.08.2022 Τακτικής Γενικής Συ-
νέλευσης (Πρακτικό 51) και καταχωρήθηκε στο Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 10.08.2022 με Κωδικό 
Καταχώρισης 3001855, σύμφωνα με την από 10.08.2022 
και υπ’ αρ. 2680492 Ανακοίνωση Καταχώρισης του Εμπο-
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).

22. Την υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουρ-
γό Επικρατείας» (Β’ 2902).

23. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08.01.2021 κοινή από-
φαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

24. Την υπό στοιχεία 3981/ΕΞ2020/25.02.2020 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας 
Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά 
Συστήματα τρίτων φορέων» (Β’ 762).

25. Την υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.01.2023 απόφαση 
της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών 
θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 
και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και 
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία 
διενέργειάς της» (Β’ 388).

26. Την υπό στοιχεία 5620/ΕΞ 2021/26.02.2021 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγ-
γράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημό-
σιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση 
των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε 
αυτή» (Β’ 849), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοι-
χεία 36126/ΕΞ 2022/05.09.2022 όμοια απόφαση «Τρο-
ποποίηση της υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021 απόφασης του 
Υπουργού Επικρατείας “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκη-
σης (gov.gr - ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων 
φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή (Β’ 849)”» 
(Β’ 4693).

27. Την υπό στοιχεία 124068/ΓΔ4/01.10.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Υγείας και Επικρατείας «Τήρηση θυρίδων αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) 
και έλεγχος σχετικά με τη συνδρομή των νόμιμων προ-
ϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας 
σε εκπαιδευτική δομή μέσω της ειδικής πλατφόρμας 
“edupass.gov.gr”» (Β’ 4558).

28. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ/23.10.2020 απόφαση 
του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποί-

ησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δη-
μόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

29. Την ανάγκη ρύθμισης ειδικότερων θεμάτων και 
αναγκαίων τεχνικών λεπτομερειών σχετικά με τον σχε-
διασμό, τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη, επικαιρο-
ποίηση και λειτουργία της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής 
του άρθρου 81 του ν. 4823/2021, η οποία αφορά και 
στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ει-
δικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία 
διενέργειάς της.

30. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/53/12013/B1/01.02.2023 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

31. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσης 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τα-
κτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων ή του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ειδική ψηφιακή εφαρμογή για την αξιολόγηση 
των στελεχών εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών, 
των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού 
Προσωπικού

1. Δημιουργείται η ειδική ψηφιακή εφαρμογή (πλατ-
φόρμα) του άρθρου 81 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 
της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- EΨΠ ή ΕΨΠ), για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό της διαδικασίας αξιολόγησης 
των στελεχών εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών, καθώς 
και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Η εφαρμογή - πλατφόρμα σχεδιάζεται, υλοποιεί-
ται, αναβαθμίζεται, επικαιροποιείται και συντηρείται, για 
λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των, από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εθνι-
κό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» 
(«ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»), η οποία εποπτεύεται από το Υπουργείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η εφαρμογή βασίζεται στις 
λειτουργικότητες δημιουργίας - έκδοσης εγγράφων και 
τήρησης θυρίδων πολιτών και φορέων, μέσω της ΕΨΠ, 
σύμφωνα με τα άρθρα 24, 26, 27 και 29 του ν. 4727/2020 
(Α’ 184), με δυνατότητες διαλειτουργικότητας με φορείς 
του δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 84 του 
ίδιου νόμου.

3. Στην ως άνω ψηφιακή εφαρμογή εισάγονται και 
έπειτα τηρούνται τα δεδομένα και τα στοιχεία του 
ηλεκτρονικού φακέλου των στελεχών της εκπαίδευ-
σης, των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και 
Ε.Β.Π., όπως ορίζονται στο άρθρο 9 της υπό στοιχεία 
9950/ΓΔ5/27.01.2023 απόφασης της Υπουργού και της 
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 388) και 
ειδικότερα: α) Καταχωρίζονται οι έγγραφες εκθέσεις 
αυτοαξιολόγησης των αξιολογούμενων, οι αξιολογικές 
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εκθέσεις των αξιολογητών και οποιοδήποτε άλλο έγ-
γραφο, στοιχείο ή τεκμήριο σχετίζεται με διενεργούμε-
νη αξιολόγηση και ο αξιολογητής ή ο αξιολογούμενος 
επιθυμεί να καταχωρίσει ηλεκτρονικά κατά την εκκρεμή 
αξιολογική διαδικασία και β) υποβάλλονται παρατηρή-
σεις ή ενστάσεις ή και τα στοιχεία, στα οποία αυτές ερεί-
δονται, στις περιπτώσεις που προβλέπεται η υποβολή 
τους ηλεκτρονικά.

Άρθρο 2
Θυρίδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Για την πλήρωση του σκοπού λειτουργίας της ειδι-
κής ψηφιακής εφαρμογής (πλατφόρμας) του άρθρου 1 
καταχωρίζονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ ή ΕΨΠ), στις θυρίδες 
των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων τα απαραίτητα στοιχεία ή έγγραφα για 
τη διεκπεραίωση ή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιο-
λόγησης των στελεχών εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών 
και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικούς 
(Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).

2. Για την εν γένει παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σύμ-
φωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 26 του 
ν. 4727/2020, στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας 
Διοίκησης (ΕΨΠ) τηρούνται θυρίδες των Περιφερειακών 
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
και των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Στις θυρίδες της παρ. 2 προωθούνται από την ΕΨΠ 
οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων/χρηστών που υπο-
βάλλονται σε αυτήν με την επισύναψη των απαιτούμε-
νων δικαιολογητικών για την έκδοση εγγράφων από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 
υπό στοιχεία 5620/ΕΞ 2021/26.02.2021 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας (Β’ 849). Σύμφωνα με όσα ορίζο-
νται στην απόφαση αυτή γίνεται και η επαλήθευση του 
περιεχομένου των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των 
συνημμένων τους από τον λήπτη (φορέα της θυρίδας 
υποβολής).

4. Στην ΕΨΠ είναι δυνατόν να δημιουργούνται για το 
σύνολο των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης 
και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης των παρ. 1 και 2 περισσότερες από μία 
θυρίδες, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι θυρίδες που 
ορίζονται ως ανώτερες ιεραρχικά παρέχουν πρόσβαση 
σε όλες τις θυρίδες που υπάγονται σε αυτές.

5. Στις θυρίδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκ-
παίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης της παρ. 2 τηρούνται έγγρα-
φα ή σύνολα δεδομένων που απευθύνονται ή αφορούν 

σε αυτές και τα οποία δύνανται να υποβάλλονται από 
φυσικά πρόσωπα/χρήστες μέσω της ΕΨΠ, καθώς και οι 
σχετικές με αυτά απαντήσεις/έγγραφα.

6. Τα έγγραφα που υποβάλλονται στις θυρίδες, καθώς 
και οι σχετικές με αυτά απαντήσεις/έγγραφα παραμέ-
νουν αποθηκευμένα στις θυρίδες των Περιφερειακών 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για χρονικό 
διάστημα πέντε (5) ετών.

Άρθρο 3
Χρήστες των θυρίδων των Περιφερειακών 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Στις θυρίδες του άρθρου 2 προβλέπονται δύο (2) 
διακριτοί ρόλοι για τους ειδικά προς τούτο εντεταλμέ-
νους από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή 
τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης υπαλλήλους:

α) Χειριστής: Διαχειρίζεται τις υποθέσεις και τις αιτή-
σεις των φυσικών προσώπων.

β) Διαχειριστής: Ορίζει και διαγράφει χειριστές, τρο-
ποποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας της θυρίδας της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την 
ονομασία της θυρίδας και εξάγει στατιστικά στοιχεία.

2. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι 
υπεύθυνο για τον ορισμό των εντεταλμένων υπαλλήλων 
της παρ. 1 για κάθε θυρίδα της παρ. 3 του άρθρου 26 του 
ν. 4727/2020 (Α’ 184), ο οποίος γίνεται με ευθύνη της Γενι-
κής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και 
Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Η Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύ-
λης είναι υπεύθυνη για τον ορισμό του διαχειριστή των 
ανώτερων ιεραρχικά θυρίδων, σύμφωνα με αίτημα που 
υποβάλει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 26 
του ν. 4727/2020.

4. Οι χειριστές και οι διαχειριστές των θυρίδων των 
Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των 
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης αποκτούν πρόσβαση στη θυρίδα, αφού 
προηγουμένως προβούν σε επαλήθευση/επιβεβαίωση 
της ταυτότητάς τους με τη χρήση των «Κωδικών Δημό-
σιας Διοίκησης» σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810 
ΕΞ/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας 
(Β’ 4798) και διεκπεραιώνουν την αίτηση του ενδιαφε-
ρόμενου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 29 του 
ν. 4727/2020.

Άρθρο 4
Πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαδικασία 
αξιολόγησης μέσω της ειδικής ψηφιακής 
εφαρμογής

1. Στις διαδικασίες αξιολόγησης μέσω της ειδικής ψη-
φιακής εφαρμογής - πλατφόρμας του άρθρου 1 συμμετέ-
χουν, καταρχάς, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ειδικού Εκ-
παιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού 
Προσωπικού (Ε.Β.Π.), ως αξιολογούμενοι και τα στελέχη 
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εκπαίδευσης, ως αξιολογητές, σύμφωνα με όσα ορίζο-
νται ειδικότερα στο άρθρο 66 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

2. Τα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη του προγραμ-
ματισμού των αξιολογήσεων του έργου των εκπαιδευ-
τικών ή των μελών Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., σύμφωνα με τις παρ. 1 
και 3 του άρθρου 11 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 
της υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.01.2023 απόφασης της 
Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων (Β’ 388), μεταξύ άλλων, συσχετίζουν τα ζεύγη αξι-
ολογούμενων αξιολογητών και τα καταχωρίζουν στην 
πλατφόρμα του άρθρου 1.

3. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης ή οι Διευ-
θυντές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
κατά περίπτωση, ορίζονται διαχειριστές της εφαρμογής 
του άρθρου 1 και αναλαμβάνουν την ευθύνη να την ενη-
μερώνουν σχετικά: α) Με εκείνους τους εκπαιδευτικούς 
που είναι υπόχρεοι σε αξιολόγηση, β) με τα κάθε φορά 
αρμόδια προς αξιολόγηση όργανα και γ) με τις Ειδικές 
Επιτροπές Αξιολόγησης, στις οποίες υποβάλλονται εν-
στάσεις που αφορούν στη διαδικασία αξιολόγησης.

Άρθρο 5
Διαδικασία ενημέρωσης των υπόχρεων 
προς αξιολόγηση εκπαιδευτικών, μελών 
του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού - 
Καταχώριση στοιχείων επιστημονικής 
και επαγγελματικής κατάστασης και 
συμπλήρωση έκθεσης αυτοαξιολόγησης

1. Οι υπόχρεοι προς αξιολόγηση εκπαιδευτικοί και 
μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ει-
δικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) ενημερώνονται 
με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, για το 
γεγονός ότι είναι υπόχρεοι προς αξιολόγηση, κατόπιν 
της επιλογής, συσχέτισης και καταχώρισης στην ειδική 
ψηφιακή εφαρμογή του άρθρου 1 των αξιολογούμενων 
και αξιολογητών από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 
Ο υπόχρεος προς αξιολόγηση εκπαιδευτικός ή μέλος 
Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. εισέρχεται στην πλατφόρμα του άρθρου 1 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοί-
κησης (gov.gr- EΨΠ), αφού προηγουμένως αυθεντικο-
ποιηθεί με τη χρήση των προσωπικών κωδικών - διαπι-
στευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) ή χρήση κωδικών 
e-banking και το αργότερο μέχρι την οργανωμένη συνά-
ντησή του με τον αξιολογητή για συζήτηση, σχετικά με 
τη διδασκαλία ή το υποστηρικτικό έργο ή πρόγραμμα, 
που καθίσταται αντικείμενο παρακολούθησης, προβαί-
νει στις εξής ενέργειες:

α) Καταχωρίζει τεκμήρια σχετικά με την επιμορφωτική 
εμπειρία του ως επιμορφωτή και επιμορφούμενου, το 
σχετικό με την παιδαγωγική και τη διδακτική συγγραφι-
κό έργο του, το διδακτικό έργο του, τη συμμετοχή του 
σε ευρωπαϊκά και ερευνητικά προγράμματα, καθώς και 
κάθε είδους δράσεις που συμβάλλουν στην ποιοτική 
αναβάθμιση του ρόλου του στην εκπαιδευτική και δι-
δακτική διαδικασία. Ειδικότερα, κάθε υπόχρεος προς 

αξιολόγηση εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. κα-
ταχωρίζει στην ειδική εφαρμογή του άρθρου 1 τις πλη-
ροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 9 
της υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.01.2023 απόφασης της 
Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων (Β’ 388),

β) συμπληρώνει και αναρτά την έκθεση αυτοαξιολόγη-
σης του άρθρου 10 της υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.01.2023 
απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, η οποία δύναται να παραπέμπει σε 
τεκμήρια που έχει ήδη καταχωρίσει ο εκπαιδευτικός ή 
το μέλος Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. στην ειδική εφαρμογή ή να συνο-
δεύεται από νέα στοιχεία, που αφορούν στο παιδαγωγικό 
ή διδακτικό έργο του, προς τεκμηρίωση των απόψεων 
και ισχυρισμών του.

2. Πρόσβαση στα τεκμήρια και στην έκθεση αυτοαξι-
ολόγησης του εκπαιδευτικού ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. 
έχουν οι αξιολογητές του, η Ειδική Επιτροπή Αξιολό-
γησης και ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή ο 
Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης 
κατά περίπτωση. Την ευθύνη του προγραμματισμού 
των αξιολογήσεων έχουν ο Περιφερειακός Διευθυντής 
Εκπαίδευσης και ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας 
της Εκπαίδευσης. Πρόσβαση στις πληροφορίες που ανα-
φέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 
9950/ΓΔ5/27.01.2023 απόφασης της Υπουργού και της 
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και τα σχετικά 
με αυτές τεκμήρια έχουν και ο υπάλληλος ή οι υπάλληλοι 
που έχουν πιστοποιηθεί αρμοδίως για την τήρηση των 
προσωπικών μητρώων των αξιολογούμενων.

Άρθρο 6
Υποβολή προγράμματος αξιολόγησης 
και έκθεσης παρατηρήσεων

1. Το πρακτικό, το οποίο συντάσσεται με βάση το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος Α που προσαρτάται στην 
υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.01.2023 απόφαση της Υπουρ-
γού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Β’ 388) και στο οποίο καταγράφονται τα κύρια σημεία 
και οι αποφάσεις της συζήτησης που διεξάγεται μετα-
ξύ αξιολογητών και αξιολογουμένων σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 11 της ίδιας απόφασης αναρτάται 
από τους αξιολογητές στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή 
του άρθρου 1, το αργότερο μέχρι την υποβολή της αξι-
ολογικής έκθεσης από τον αξιολογητή.

2. Οι αξιολογούμενοι δύνανται να προσκομίσουν συ-
μπληρωματικά τεκμήρια, ανεξαρτήτως αν τους ζητη-
θούν από τους αξιολογητές τους, ακόμη κι αν δεν είναι 
οψιγενή, για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας εκ 
μέρους των αξιολογητών, όταν οι σχετικές διατάξεις τους 
παρέχουν το δικαίωμα να εκφέρουν απόψεις ή να προ-
βάλλουν αντιρρήσεις ή ενστάσεις προς υποστήριξη και 
τεκμηρίωση των ισχυρισμών τους.

3. Ο αξιολογητής συζητά την αξιολογική κρίση του 
με τον αξιολογούμενο και τη συλλογιστική με βάση την 
οποία κατέληξε στο περιεχόμενο αυτής. Τόσο η αξιο-
λογική κρίση όσο και η συλλογιστική που ακολούθησε 
ο αξιολογητής αποτυπώνονται συνοπτικά σε έγγραφό 
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του, το οποίο συντάσσεται με βάση το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος Β, το οποίο προσαρτάται στην υπό στοι-
χεία 9950/ΓΔ5/27.01.2023 απόφαση της Υπουργού και 
της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν ο αξιο-
λογούμενος διαφωνεί, μερικά ή ολικά, με την αξιολογική 
κρίση του αξιολογητή, καθώς και με τη συλλογιστική, η 
οποία ακολουθήθηκε και στην οποία στηρίζεται, δύνα-
ται να εκθέσει εγγράφως τις παρατηρήσεις του εντός 
πέντε (5) ημερών από την επομένη της παραλαβής ή 
κοινοποίησης του εγγράφου του αξιολογητή με βάση 
το υπόδειγμα του προαναφερόμενου Παραρτήματος Β. 
Ο αξιολογητής υποχρεούται να αναρτήσει την έκθεση 
με τις ως άνω παρατηρήσεις του αξιολογούμενου στον 
ηλεκτρονικό φάκελό του στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή 
του άρθρου 1, πριν ολοκληρώσει την τελική αξιολογική 
κρίση του και συντάξει την έκθεση αξιολόγησης.

Άρθρο 7
Διαδικασία αποτίμησης - αξιολογικές εκθέσεις

Οι αξιολογητές αποκτούν:
α) Πρόσβαση στην πλατφόρμα του άρθρου 1, μέσω της 

Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.
gr-EΨΠ), αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με 
τη χρήση των προσωπικών κωδικών - διαπιστευτηρίων 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης (taxisnet) ή με τη χρήση κωδικών e-banking,

β) δικαιώματα ανάγνωσης όσων αναφέρονται στο 
άρθρο 5 και στις εκθέσεις αυτοαξιολόγησης των εκπαι-
δευτικών της αρμοδιότητάς τους,

γ) δικαιώματα συμπλήρωσης/υποβολής στις αντίστοι-
χες φόρμες αποτίμησης των πεδίων Α1, Α2 ή Β ή Α ή 
Β, όπως περιγράφονται στα άρθρα 73 έως και 76 κατά 
περίπτωση του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

2. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των 
πεδίων Α1, Α2 ή Β ή Α ή Β, όπως αυτή αποτυπώνεται στις 
διατάξεις των άρθρων 67 έως και 71 και 73 έως και 76 
του ν. 4823/2021, οι αξιολογητές: α) Υποβάλλουν στις 
αντίστοιχες φόρμες της εφαρμογής του άρθρου 1 της 
παρούσης την αποτίμηση των αντίστοιχων πεδίων στην 
τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα, στην οποία το έργο 
των αξιολογούμενων διαβαθμίζεται από εξαιρετικό, σε 
πολύ καλό, σε ικανοποιητικό ή σε μη ικανοποιητικό, και, 
ακολούθως, β) συμπληρώνουν και υποβάλλουν τις αξιο-
λογικές εκθέσεις στις αντίστοιχες φόρμες της εφαρμογής 
του άρθρου 1, όπως περιγράφεται, ανά περίπτωση, στα 
άρθρα 3 έως και 8 της υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.01.2023 
απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων (Β’ 388). Αναφορικά με το πεδίο Β 
τόσο η αποτίμηση όσο και η αξιολογική έκθεση συμπλη-
ρώνεται από έναν αξιολογητή μετά από σύμφωνη γνώμη 
και του δεύτερου αξιολογητή. Στη συνέχεια η εφαρμογή 
του άρθρου 1, χωρίς να μεσολαβήσει άλλη ενέργεια του 
αξιολογητή, καταχωρίζει τόσο στην προσωπική θυρίδα 
του αξιολογητή όσο και στην προσωπική θυρίδα του 
αξιολογούμενου τις αξιολογικές εκθέσεις της παρ. 9 του 
άρθρου 73, της παρ. 6 του άρθρου 74, της παρ. 8 του άρ-
θρου 75 και της παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4823/2021.

Άρθρο 8
Διαδικασία ενστάσεων

Η ένσταση του άρθρου 79 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) 
υποβάλλεται, μέσω της εφαρμογής του άρθρου 1, στην 
κάθε φορά αρμόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. Η 
ένσταση περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα 
πραγματικά περιστατικά και στοιχεία, στα οποία ο αξι-
ολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς του. Η υπο-
βληθείσα ένσταση εμφανίζεται στη θυρίδα της Διεύθυν-
σης Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει η αρμόδια Ειδική 
Επιτροπή Αξιολόγησης. Σε περίπτωση αποδοχής της 
ένστασης η Ειδική Επιτροπή αποδίδει την προσήκουσα 
αποτίμηση στον αξιολογούμενο, συμπληρώνοντας και 
υποβάλλοντας τις αποτιμήσεις των αντίστοιχων πεδίων 
στην τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα, στην οποία το 
έργο του διαβαθμίζεται από εξαιρετικό, σε πολύ καλό, σε 
ικανοποιητικό ή σε μη ικανοποιητικό, και τις αξιολογικές 
εκθέσεις στις αντίστοιχες φόρμες της εφαρμογής. Ο αξιο-
λογούμενος λαμβάνει στη θυρίδα του τη νέα αποτίμηση.

Άρθρο 9 
Δυνατότητες της εφαρμογής

Η αρμόδια κάθε φορά υπηρεσία του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων δύναται να έχει δυνατότητα 
διαχείρισης, αναζήτησης, εξαγωγής και χρήσης στοιχεί-
ων από την εφαρμογή του άρθρου 1 με στόχους την 
παρακολούθηση της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων, 
του πλήθους και της ιδιότητας των εκπαιδευτικών και με-
λών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) - Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)_ που αξιολογούνται, με 
έλεγχο της τήρησης προτεραιότητας αξιολόγησης των 
κατηγοριών της παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4823/2021 
(Α’ 136) και γενικότερα την εποπτεία της διαδικασίας αξι-
ολόγησης, την παρακολούθηση του επιπέδου αξιολό-
γησης των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. για 
την εκτίμηση της ανάγκης λήψης βελτιωτικών μέτρων 
της απόδοσής τους και τη λήψη στοιχείων για τη μετα-
ξιολόγηση του συστήματος αξιολόγησης σύμφωνα με 
το άρθρο 82 του ν. 4823/2021. Για τους ίδιους λόγους 
αντίστοιχα δικαιώματα έχουν οι Περιφερειακές Διευθύν-
σεις Εκπαίδευσης και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή αρμοδιό-
τητάς τους.

Άρθρο 10
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

1. Οι κατηγορίες των υποκειμένων, των οποίων τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, είναι: α) Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) - Ειδικού Βο-
ηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), β) oι διαχειριστές και οι 
χειριστές των θυρίδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των 
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Δι-
ευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γ) οι αξιολο-
γητές και δ) τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
του άρθρου 79 του ν. 4823/2021 (Α’ 123).

2. Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τα υποκείμενα 
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των περ. α) και γ) της παρ. 1 είναι στοιχεία ταυτοποίησης 
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) και Αριθμός 
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Για τα υποκείμενα των 
περ. β) και δ) της παρ. 1 οι κατηγορίες δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργα-
σία είναι στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο) και 
Α.Φ.Μ. Επίσης, για τα υποκείμενα της περ. α) της 1 υπο-
βάλλονται σε επεξεργασία τα στοιχεία που αναφέρονται 
στα άρθρα 1, 5 και 7.

3. Οι ρόλοι των εμπλεκομένων φορέων, σύμφωνα με 
τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, 
είναι οι εξής:

α) Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτελεί 
ρόλο Υπευθύνου Επεξεργασίας για τις επεξεργασίες που 
διενεργούνται μέσω της πλατφόρμας και ειδικότερα για 
την επεξεργασία των δεδομένων που τηρούνται στις 
θυρίδες του άρθρου 2 της παρούσης, σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

β) Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργεί 
αυτοτελώς ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για την επεξερ-
γασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι 
αναγκαία για τις υπηρεσίες αυθεντικοποίησης φυσικών 
προσώπων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας 
Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ ή ΕΨΠ), σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 24 του ν. 4727/2020.

γ) Η εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδο-
μών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» («ΕΔΥΤΕ Α.Ε.») ενεργεί 
ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, καθώς αναλαμβάνει για 
λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση της 
εφαρμογής - πλατφόρμας του άρθρου 1, την τήρηση των 
προσωπικών δεδομένων υπό συνθήκες που διασφαλί-
ζουν την ασφάλεια της επεξεργασίας, την ακεραιότητα, 
την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομέ-
νων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την ομαλή 
λειτουργία της πλατφόρμας.

4. Η νομική βάση της επεξεργασίας συνίσταται: α) Στην 
έννομη υποχρέωση που προκύπτει από το άρθρο 81 του 
ν. 4823/2021 (περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κα-
νονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξερ-
γασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός 
για την Προστασία Δεδομένων - Γ.Κ.Π.Δ., ΕΕ L 119) και 
β) στην εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς 
το δημόσιο συμφέρον (περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 6 
του Γ.Κ.Π.Δ.).

5. Σκοπός επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων 
είναι η υλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης των 
εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.

6. Tα δεδομένα των υποκειμένων που τυγχάνουν επε-
ξεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ειδικής ψηφιακής 
εφαρμογής του άρθρου 1 διατηρούνται καθ’ όλη την 
υπηρεσιακή σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών ή μελών 
Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. και καταστρέφονται μετά την πάροδο είκοσι 
(20) ετών από την ημερομηνία της αφυπηρέτησής τους.

7. Πρόσβαση στα δεδομένα που τηρούνται στην εφαρ-
μογή - πλατφόρμα του άρθρου 1 έχουν, μέσω των αντί-

στοιχων, κατά περίπτωση, θυρίδων του άρθρου 26 του 
ν. 4727/2020 οι κάτωθι: α) Οι διαχειριστές των θυρίδων 
των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή οι Περιφερειακοί Διευ-
θυντές Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας ή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά περίπτωση,

β) οι χειριστές των θυρίδων των Περιφερειακών Δι-
ευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
και των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
οι οποίοι έχουν αρμοδίως εξουσιοδοτηθεί από τους 
αντίστοιχους διαχειριστές της περ. α), ήτοι: βα) τα μέλη 
των τριμελών Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης του άρ-
θρου 79 του ν. 4823/2021, τα οποία έχουν πρόσβαση 
στα δεδομένα των αξιολογούμενων και στις αξιολογικές 
εκθέσεις στο μέτρο που τους αφορά, και ββ) ο υπάλλη-
λος ή οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των 
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Δι-
ευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν 
πιστοποιηθεί αρμοδίως για την τήρηση των προσωπι-
κών μητρώων των αξιολογούμενων και οι οποίοι έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα των αξιολογούμενων ή στις 
αξιολογικές εκθέσεις των αξιολογούμενων που ανήκουν 
στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία και 
οι ίδιοι υπηρετούν,

γ) οι αξιολογητές, οι οποίοι έχουν πρόσβαση, μέσω 
της προσωπικής θυρίδας τους του άρθρου  26 του 
ν. 4727/2020, σε όσα έχουν οι ίδιοι καταχωρίσει στην 
εφαρμογή - πλατφόρμα του άρθρου 1, καθώς και στα 
στοιχεία που αφορούν στους αξιολογούμενους που 
αξιολογούν και

δ) οι αξιολογούμενοι, οι οποίοι έχουν πρόσβαση, 
μέσω της προσωπικής θυρίδας τους του άρθρου 26 του 
ν. 4727/2020, σε όσα έχουν οι ίδιοι καταχωρίσει στην 
εφαρμογή - πλατφόρμα του άρθρου 1 της παρούσης, 
καθώς και στις αξιολογικές εκθέσεις που τους αφορούν 
προσωπικά.

8. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ως Υπεύ-
θυνος Επεξεργασίας φέρει την υποχρέωση διενέργειας 
εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δε-
δομένων (άρθρο 35 του Γ.Κ.Π.Δ.) και ενημέρωσης των 
Υποκειμένων των Δεδομένων βάσει των άρθρων 13 και 
14 του Γ.Κ.Π.Δ. κατά περίπτωση.

9. Μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των και της Εκτελούσας την Επεξεργασία συνάπτεται 
Μνημόνιο Συνεργασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ-
θρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ., στο οποίο προσδιορίζονται με ακρί-
βεια όλες οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η Εκτελούσα 
την Επεξεργασία έναντι του Υπευθύνου Επεξεργασίας 
σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ., μεταξύ άλλων δε ειδικότερα 
τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία στο πλαίσιο λειτουργίας της εφαρμογής - 
πλατφόρμας.

10. Τα Υποκείμενα των Δεδομένων έχουν και δύνα-
νται να ασκούν το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα 
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διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών 
δεδομένων τους, του περιορισμού της επεξεργασίας και 
εναντίωσης στην επεξεργασία αποστέλλοντας μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Προστα-
σίας Δεδομένων του Υπευθύνου Επεξεργασίας στη δι-
εύθυνση dpo@minedu.gov.gr, σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του Γ.Κ.Π.Δ. και του ν. 4624/2019 
(Α’ 137).

11. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να εξάγει 
από την εφαρμογή - πλατφόρμα του άρθρου 1 ανώνυ-
μα αριθμητικά συνολικά δεδομένα για στατιστική αξιο-
λόγηση και αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, καθώς και τις οργανικές μονάδες του 
κατά τη διαχείριση της παρεχόμενης πληροφορίας.

Άρθρο 11
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Η παραγωγική λειτουργία των θυρίδων των Περιφερει-
ακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 

παρ. 1 του άρθρου 2 και της εφαρμογής - πλατφόρμας 
του άρθρου 1 εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας 
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 12 
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 3 Φεβρουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Παιδείας  Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Επικράτειας

   ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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