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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Κ3/121512 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ3/58084/

25.05.2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευ-

τικού οδηγού των Προτύπων Επαγγελματικών 

Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 2180).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 21, την παρ. 4 του άρθρου 

169, τα άρθρα 7 και 16-20 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύ-
στημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά 
Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά 
με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας 

νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), 
κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομο-
σπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνο-
γερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254).

2. Τον ν. 1566/1985 «Δομή και Λειτουργία της Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 167).

3. Τα άρθρα 117 έως και 159 του ν. 4610/2019 «Συνέρ-
γειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

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

5. Τον ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυ-
νάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136).

6. Την υποπερ. στστ) της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 
16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

8. 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).

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

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

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

12. Την υπό στοιχεία Κ3/58084/25.05.2021 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση 
θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των Προτύπων Επαγ-
γελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 2180).

13. Την υπό στοιχεία 106640/Κ3/05.09.2022 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποί-
ηση της υπό στοιχεία Κ3/58084/25.05.2021 απόφασης 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση 
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θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των Προτύπων Επαγ-
γελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 4667).

14. Την υπό στοιχεία Φ11/67637/Δ4/09.06.2021 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ίδρυση Πρότυπων Επαγγελματι-
κών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 2503).

15. Την υπό στοιχεία Φ11/74076/Δ4/16.06.2022 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ίδρυση Πρότυπων Επαγγελματι-
κών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 3019).

16. Το από 15.04.2022 πρακτικό της 6ης Συνεδρίασης 
της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.).

17. Την από 23.09.2022 εισήγηση του Γενικού Γραμ-
ματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά 
Βίου Μάθησης και Νεολαίας για τη ρύθμιση θεμάτων 
του εκπαιδευτικού οδηγού των Π.ΕΠΑ.Λ.

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/510/116172/Β1/23.9.2022 εισήγηση του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, αποφασίζουμε:

Στην υπό στοιχεία Κ3/58084/25.05.2021 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση 
θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των Προτύπων Επαγ-
γελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 2180), προστίθενται, 
μετά το άρθρο 5, άρθρα 6, 7 και 8, σχετικά με τις προϋ-
ποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής και την αποτίμηση των 
κριτηρίων επιλογής Διευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ., τη ρύθμιση 
θεμάτων σχετικών με τη διεξαγωγή της συνέντευξης των 
υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών 
Π.ΕΠΑ.Λ., καθώς και ζητήματα προστασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Άρθρο 6
Προϋποθέσεις, κριτήρια επιλογής και αποτίμηση 
κριτηρίων επιλογής Διευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ.

1. α) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων για 
τις προκηρυσσόμενες θέσεις στη διαδικασία επιλογής 
Διευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ., όπως αυτή ορίζεται στις παρ. 6 έως 
10 του άρθρου 17Β του ν. 4763/2020 (Α’ 254) είναι οι εξής:

αα) εκπαιδευτική υπηρεσία τουλάχιστον δώδεκα (12) 
ετών, από τα οποία τα τέσσερα (4), τουλάχιστον, έτη πρέ-
πει να έχουν διανυθεί στην επαγγελματική εκπαίδευση,

αβ) πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας 
και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α’ επιπέδου, η οποία αποδεικνύ-
εται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) 
για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού 
Υπολογιστή (Η/Υ) και τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτι-
κούς του κλάδου ΠΕ86. 

β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλο-
γή ούτε να επιλεγεί και τοποθετηθεί σε θέση Διευθυντή 
Π.ΕΠΑ.Λ. εκπαιδευτικός, στο πρόσωπο του οποίου συ-
ντρέχουν τα κωλύματα της περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 
17Β του ν. 4763/2020.

γ) Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει 
να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής 
δεν πρέπει να συντρέχουν, τόσο κατά τον χρόνο λήξης 

της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, 
όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο 
όργανο.

2. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες της 
περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 17Β του ν. 4763/2020 με 
βάση το άθροισμα των μονάδων, τις οποίες συγκεντρώ-
νουν με την αποτίμηση των εξής κριτηρίων:

α) επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση, 
β) διδακτική και διοικητική εμπειρία,
γ) αξιολόγηση,
δ) προσωπικότητα και γενική συγκρότηση του υπο-

ψηφίου.
3. Για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής, τα κριτή-

ρια επιλογής αποτιμώνται με εκατό (100) μονάδες κατ’ 
ανώτατο όριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 4 έως 
8. Δεν μοριοδοτείται προσόν που αποτελεί προϋπόθεση 
για την υποβολή υποψηφιότητας.

4. Το κριτήριο της επιστημονικής - παιδαγωγικής συ-
γκρότησης αξιολογείται με είκοσι οκτώ (28) μονάδες κατ’ 
ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται:

α) Τίτλοι σπουδών: δεκατρείς (13) μονάδες κατ’ ανώ-
τατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) διδακτορικό δίπλωμα: έξι (6) μονάδες,
αβ) δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα: πέντε (5) μονάδες,
αγ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: τέσσερις (4) μο-

νάδες,
αδ) δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: τρεις 

(3) μονάδες.
αε) δεύτερο πτυχίο πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής 

εκπαίδευσης: τρεις (3) μονάδες,
αστ) επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δη-

μόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.): μία (1) 
μονάδα και

αζ) τρίτο πτυχίο πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκ-
παίδευσης: μία (1) μονάδα.

Τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν διορισμού δεν 
μοριοδοτείται. Σε περίπτωση μετάταξης ή κατάταξης δεν 
μοριοδοτείται ο τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προ-
σόν για τη μετάταξη ή την κατάταξη και μοριοδοτείται 
ο τίτλος που αποτέλεσε προσόν του αρχικού διορισμού.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από 
ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει 
να είναι αναγνωρισμένοι από τον Διεπιστημονικό Οργα-
νισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφό-
ρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Ανα-
γνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) 
ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).

β) Επιμόρφωση: έξι (6) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι 
οποίες κατανέμονται ως εξής:

βα) πιστοποιητικό ή βεβαίωση ετήσιας επιμόρφωσης 
Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης 
(Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή Σχολής Εκ-
παιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής 
Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), εφόσον δεν αποτέλεσε προ-
σόν διορισμού: μία (1) μονάδα,

ββ) πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλή-
ρωσης προγράμματος επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. συνολικής 
διάρκειας τριακοσίων (300), τουλάχιστον, ωρών: μία (1) 
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μονάδα ανά πρόγραμμα και έως δύο (2) μονάδες κατ’ 
ανώτατο όριο,

βγ) πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς παρακο-
λούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων του Εθνι-
κού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης 
της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης: 0,10 
μονάδες ανά δέκα (10) ώρες βάσει πιστοποιητικού ή βε-
βαίωσης και έως μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο,

βδ) βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του Μεί-
ζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ή 
συμπερίληψη στον κατάλογο των επιμορφωτών Α’ ή Β’ 
επιπέδου: μία (1) μονάδα,

βε) βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης θεματικών ενο-
τήτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.): 
μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο, η οποία κατανέμεται 
ως εξής: i) μία (1) μονάδα για την ολοκλήρωση ετήσιας 
θεματικής ενότητας και ii) 0,50 μονάδες για την ολοκλή-
ρωση εξαμηνιαίας θεματικής ενότητας.

βστ) πιστοποίηση επιμόρφωσης Β’ ή Β2 επιπέδου στις 
Τ.Π.Ε. ή συμπερίληψη στον κατάλογο των επιμορφωτών 
Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.: δύο (2) μονάδες.

βζ) πιστοποίηση επιμόρφωσης Β1 επιπέδου στις Τ.Π.Ε.: 
μία (1) μονάδα.

Οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά των υποπερ. βα) 
έως βε) αξιολογούνται, εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προ-
σόν για τον διορισμό ή για την απόκτηση τίτλου σπου-
δών.

γ) Ξένες γλώσσες: τέσσερις (4) μονάδες κατ’ ανώτατο 
όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

γα) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με 
τίτλο επιπέδου Γ2: τρεις (3) μονάδες, 

γβ) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με 
τίτλο επιπέδου Γ1: δύο (2) μονάδες, 

γγ) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με 
τίτλο επιπέδου B2: μία (1) μονάδα, 

γδ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
με τίτλο επιπέδου Γ2: δύο (2) μονάδες,

γε) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με 
τίτλο επιπέδου Γ1: μία (1) μονάδα και

γστ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
με τίτλο επιπέδου B2: 0,50 μονάδες.

Αν ο υποψήφιος κατέχει αποδεικτικά γνώσης της ίδιας 
ξένης γλώσσας διαφορετικού επιπέδου, μοριοδοτείται 
μόνο για το ανώτερο. Η γνώση ξένης γλώσσας αποδει-
κνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39).

δ) Συγγραφικό έργο: πέντε (5) μονάδες κατ’ ανώτατο 
όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

δα) βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων με Διεθνή Μο-
ναδικό Αριθμό Βιβλίου (International Standard Book 
Number - ISBN): δύο (2) μονάδες ανά βιβλίο,

δβ) βιβλία ελληνικών εκδοτικών οίκων με ISBN: μία (1) 
μονάδα ανά βιβλίο,

δγ) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους διεθνών εκδοτι-
κών οίκων με ISBN: 0,50 μονάδες ανά συλλογικό τόμο,

δδ) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους ελληνικών εκδο-
τικών οίκων με ISBN: 0,25 μονάδες ανά συλλογικό τόμο,

δε) εισηγήσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων 
με έκδοση ISBN ή Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Σειρών 

(International Standard Serial Number  - ISSN) ή DOI 
(Digital Object Identifier): 0,50 μονάδες ανά εισήγηση,

δστ) εισηγήσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με 
έκδοση ISBN ή ISSN ή DOI (Digital Object Identifier): 0,25 
μονάδες ανά εισήγηση,

δζ) συγγραφή σχολικού εγχειριδίου ή διδακτικού βι-
βλίου, το οποίο διανέμεται στους μαθητές ή εκπαιδευ-
τικούς σε σχολικές μονάδες της δημόσιας εκπαίδευσης: 
1,50 μονάδες ανά συμμετοχή,

δη) συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης Αναλυτικού Προ-
γράμματος Σπουδών - Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου 
Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ. - Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή αναμόρ-
φωσης - εξορθολογισμού Προγραμμάτων Σπουδών και 
διδακτικής ύλης του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι. ή μέλη των Συντονι-
στικών ομάδων για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπου-
δών και βιβλίων του Π.Ι.: μία (1) μονάδα ανά συμμετοχή.

5. Το κριτήριο της διδακτικής και διοικητικής εμπειρίας 
αποτιμάται με είκοσι επτά (27) μονάδες κατ’ ανώτατο 
όριο, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

α) Διδακτική εμπειρία: δεκατρείς (13) μονάδες κατ’ 
ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μο-
νάδα, Ε.Κ., Δημόσιο Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ., Σ.Ε.Κ, σε ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. 
στο πλαίσιο του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητεί-
ας, Τ.Ε.Ε. Α’ και Β’ κύκλου: μία (1) μονάδα ανά διδακτικό 
έτος και αβ) άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Π.Σ. ή 
ΠΕΙ.Σ ή Π.ΕΠΑ.Λ.: 0,50 μονάδες ανά διδακτικό έτος. Η 
μοριοδότηση της παρούσας υποπερ. προσαυξάνει τη 
μοριοδότηση της υποπερ. αα). Η άσκηση διδακτικής 
υπηρεσίας για χρονικό διάστημα βραχύτερο του έτους 
μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης 
ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρό-
τερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.

Η προσμέτρηση των μονάδων της διδακτικής εμπει-
ρίας γίνεται για τα υπερβαίνοντα τα 8 έτη.

β) Διοικητική εμπειρία: δεκατέσσερις (14) μονάδες κατ’ 
ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

βα) άσκηση καθηκόντων Διευθυντή σχολικής μονάδας 
ή Ε.Κ. ή Δημόσιο Ι.Ε.Κ. ή Ε.Σ.Κ. ή Σ.Ε.Κ.: δύο (2) μονάδες 
ανά έτος

ββ) άσκηση καθηκόντων υποδιευθυντή σχολικής μο-
νάδας, Ε.Κ., ή Δημόσιο Ι.Ε.Κ. ή Ε.Σ.Κ. ή Σ.Ε.Κ., ή υπευθύνου 
τομέα Ε.Κ.: 0,50 μονάδες ανά έτος και έως τέσσερις (4) 
μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

βγ) άσκηση καθηκόντων Διευθυντή σε Πρότυπο 
ΕΠΑ.Λ.: 1 μονάδα ανά διδακτικό έτος. Η μοριοδότηση 
της παρούσας υποπερίπτωσης προσαυξάνει τη μοριο-
δότηση της υποπερ. βα). Η προσμέτρηση των μονάδων 
της διοικητικής εμπειρίας γίνεται για τα υπερβαίνοντα 
τα 6 έτη.

6. Το κριτήριο της αξιολόγησης αποτιμάται με είκοσι 
πέντε (25) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο βάσει των εκθέ-
σεων αξιολόγησης του υποψηφίου. Για την εφαρμογή 
του πρώτου εδαφίου λαμβάνονται υπόψη οι αξιολογικές 
εκθέσεις του υποψηφίου της θητείας ή της αξιολογικής 
περιόδου, κατά περίπτωση, που προηγείται της διαδικα-
σίας επιλογής. Αν ο υποψήφιος έχει αξιολογηθεί και ως 
εκπαιδευτικός και ως στέλεχος εκπαίδευσης, λαμβάνεται 
υπόψη η αξιολόγησή του ως στελέχους εκπαίδευσης. 
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Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, δεν εφαρμό-
ζεται η αποτίμηση του κριτηρίου της αξιολόγησης, σύμ-
φωνα με την παρ. 34 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020.

7. Το κριτήριο της προσωπικότητας και της γενικής 
συγκρότησης του υποψηφίου, αποτιμάται με είκοσι (20) 
μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Για την αποτίμηση του εν 
λόγω κριτηρίου διενεργείται προσωπική συνέντευξη 
του υποψηφίου ενώπιον του ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ.. Μέσω της 
συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση της σκέψης και 
του λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας, η 
συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, 
ιδιαιτέρως της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και 
οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα 
που άπτονται των αρμοδιοτήτων της διεκδικούμενης 
θέσης, ενώ συνεκτιμώνται τα στοιχεία του φακέλου 
υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου που αφορούν στην 
επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα, την γενικότερη 
δραστηριότητά του τόσο στο εκπαιδευτικό όσο και στο 
φυσικό αντικείμενο της ειδικότητας και τη συμμετοχή 
του σε καινοτόμες δράσεις. Συνεκτιμάται η προϋπηρεσία 
σε Π.ΕΠΑ.Λ.

8. Για τη διεξαγωγή της συνέντευξης, τα στοιχεία που 
αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες είναι τα εξής:

α) Η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου: τρεις (3) 
μονάδες,

β) η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας: τρεις (3) 
μονάδες,

γ) η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζη-
τήματα ιδιαίτερα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, η 
γνώση των αρχών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ποιότη-
τας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
(ΕΕΚ), η γνώση των πρόσφατων κατευθυντηρίων γραμ-
μών και συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
ΕΕΚ, η γνώση των διαφορετικών πεδίων της ΕΕΚ και των 
προγραμμάτων σπουδών, η γνώση της νομοθεσίας που 
διέπει την Επαγγελματική Εκπαίδευση, η ικανότητα δι-
αμόρφωσης του μαθησιακού περιβάλλοντος ώστε να 
είναι εφαρμόσιμο για τη διδασκαλία επαγγελματικών 
μαθημάτων και πρακτικής άσκησης, η εμπειρία σε θέ-
ματα εφαρμογής Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης/συμ-
μετοχής των κοινωνικών εταίρων στα προγράμματα ΕΕΚ, 
η ικανότητα παρακίνησης στη διαρκή επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών επαγγελματικών μαθημάτων, η δημιουρ-
γία εκπαιδευτικού λογισμικού, επιμορφωτικού υλικού 
και διδακτικών σεναρίων, η ικανότητα κατανόησης της 
πολυπλοκότητας των ενδιαφερόμενων μερών της ΕΕΚ 
(Υ.ΠΑΙ.Θ. και άλλοι δημόσιοι φορείς, κοινωνικοί εταίροι, 
αγορά εργασίας, μαθητές) καθώς και οι γνώσεις, ικανότη-
τες, δεξιότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται 
των αρμοδιοτήτων της διεκδικούμενης θέσης και των 
σκοπών των Π.ΕΠΑ.Λ.: επτά (7) μονάδες, 

δ) το επαγγελματικό/ερευνητικό/καινοτόμο έργο στο 
φυσικό αντικείμενο της ειδικότητας, η επαγγελματική 
προϋπηρεσία στην ειδικότητα πριν από τον διορισμό 
στην εκπαίδευση ή η νόμιμη άσκηση ιδιωτικού έργου 
στην ειδικότητα μετά τον διορισμό, η ενημέρωση για τις 
τρέχουσες συνθήκες και ανάγκες της αγοράς εργασίας, η 
ικανότητα καθοδήγησης των μαθητών των Π.ΕΠΑ.Λ. για 

τις προοπτικές απασχόλησης στις ειδικότητες που παρέ-
χονται από τη σχολική μονάδα, η εφαρμογή καινοτομι-
ών στην λειτουργία της σχολικής μονάδας, η υιοθέτηση 
νέων πρακτικών για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών με-
θόδων και πρακτικών στην σύγχρονη επαγγελματική 
εκπαίδευση, η τεχνογνωσία στην ανάπτυξη ευέλικτων 
και μεταβλητών στρατηγικών μάθησης, η ικανότητα πα-
ρακίνησης του εκπαιδευτικού προσωπικού, η ευχέρεια 
συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους, την τοπική 
κοινωνία κι άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η ικανότητα 
εναρμόνισης με τις μεταβαλλόμενες τεχνολογικές και 
οργανωτικές απαιτήσεις του κόσμου της εργασίας, η ικα-
νότητα δημιουργίας και διατήρησης συνεργασιών της 
ΕΕΚ με την συμμετοχή ενδιαφερομένων σε περιφερεια-
κό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η εξοικείωση 
με βέλτιστες πρακτικές του εξωτερικού στον τομέα της 
ΕΕΚ: επτά (7) μονάδες.

Το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. δύναται, με ομόφωνη και πλήρως αι-
τιολογημένη απόφαση, να αποκλείσει από την περαι-
τέρω διαδικασία υποψήφιο που κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για 
την άσκηση των καθηκόντων της διεκδικούμενης θέσης.

Άρθρο 7
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διεξαγωγή 
της συνέντευξης των υποψηφίων

1. Μετά την αναπροσαρμογή των προσωρινών αξιολο-
γικών πινάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α) 
της παρ. 9 του άρθρου 17Β του ν. 4763/2020, το ΣΥ.Π.Ε-
ΠΑ.Λ. ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφί-
ων σε συνέντευξη. Στο πρακτικό της συνεδρίασης κατά 
την οποία λαμβάνει χώρα η συνέντευξη καταγράφεται 
συνοπτικά το περιεχόμενο της συνέντευξης, καθώς και 
των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν στον υποψήφιο και 
των απαντήσεων που δόθηκαν από αυτόν. Στο πρα-
κτικό της συνεδρίασης που έπεται της ολοκλήρωσης 
των συνεντεύξεων καταγράφονται η βαθμολογία κάθε 
μέλους του Συμβουλίου και η συνοπτική αιτιολόγησή 
της. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη 
αποκλείονται από την επιλογή.

2. Η συνέντευξη των υποψήφιων για την επιλογή σε 
θέση Διευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ. ηχογραφείται για τη διασφά-
λιση της διαφάνειας. Στην αίθουσα συνεδριάσεων εγκα-
θίσταται και λειτουργεί με ευθύνη του προέδρου του 
ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ., σύστημα ηχογράφησης. Με την παρουσία 
του υποψηφίου στον χώρο διεξαγωγής της συνέντευ-
ξης και την προσφώνηση του ονόματός του, τίθεται σε 
λειτουργία το σύστημα ηχογράφησης. Η λειτουργία του 
συστήματος διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης 
και πριν την αποχώρηση του υποψηφίου. Το προϊόν ηχο-
γράφησης τηρείται ως ηχητικό αρχείο και φυλάσσεται 
μαζί με τα πρακτικά της συνεδρίασης κατά την οποία 
λαμβάνει χώρα η συνέντευξη.

3. Καμία βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δεν 
γίνεται δεκτό από το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ., κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης.

4. Ενστάσεις κατά της αξιολόγησης της συνέντευξης 
δεν γίνονται δεκτές και δεν εξετάζονται.
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5. Υποψήφιος του οποίου το όνομα δεν συμπεριλαμ-
βάνεται στο πρόγραμμα συνεντεύξεων, σημαίνει ότι έχει 
τεθεί εκτός διαδικασίας, καθώς δεν πληροί τους όρους 
και προϋποθέσεις της παρούσας.

Άρθρο 8
Ζητήματα προστασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 7, το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) επι-
τελεί ρόλο Υπεύθυνου Επεξεργασίας από κοινού με το 
ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 
και του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»). Η κατά περίπτωση αρμόδια ορ-
γανική μονάδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ και Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ. και 
το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. είναι αρμόδιοι για οποιαδήποτε μορφή 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που σχετίζονται με την περιγραφόμενη στην παρούσα 
διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως 
απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις 
της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει 
της οποίας εκδίδεται, και αφορούν στα πρόσωπα που 
υπάγονται σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρ-
θρου 7 στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλ-
λονται σε επεξεργασία είναι τα δεδομένα που περιλαμ-
βάνονται στα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά που 
υποβάλουν οι υποψήφιοι και τα δεδομένα που συλλέ-
γονται κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης (πρακτικά 
και ηχητικό αρχείο συνέντευξης).

4. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα είναι η υλοποίηση της διαδικασίας αξι-
ολόγησης, επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών 
Π.ΕΠΑ.Λ. της παρούσας καθώς και κάθε σταδίου που 
προηγείται και έπεται αυτής.

5. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που περι-
λαμβάνονται στις αιτήσεις των υποψηφίων και στα συ-
νυποβαλλόμενα δικαιολογητικά ή συλλέγονται κατά τη 
διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων διατηρού-
νται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών μετά το τέλος 
του έτους εντός του οποίου τοποθετήθηκε οριστικά ο 
αντίστοιχος Διευθυντής Π.ΕΠΑ.Λ., άλλως μέχρι αμετά-
κλητης επίλυσης της διαφοράς που τυχόν ανακύψει.

6. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. γ’ της 
παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με την 
περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. Όσον αφορά 
προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών νομική βάση 
της επεξεργασίας είναι η περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 9 
του Γ.Κ.Π.Δ.

7. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να 
λάβουν επιβεβαίωση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας 
για το αν και κατά πόσον προσωπικά δεδομένα που τους 
αφορούν υφίστανται επεξεργασία (δικαίωμα πρόσβα-
σης). Επιπλέον μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα διόρ-
θωσης ανακριβών δεδομένων που τα αφορούν, διαγρα-

φής, περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην 
επεξεργασία. Τα υποκείμενα των δεδομένων δύνανται 
να ασκούν τα δικαιώματά τους αυτά απευθυνόμενα στον 
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου dpo@minedu.gov.gr».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 4 Οκτωβρίου 2022

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι

(2)
    Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών στον MOHAMMAD (επ.) ALI (ον.) του Gash 

Uddin. 

 Δυνάμει της υπ’ αρ. 3/18/2022 καταλογιστικής πράξης 
της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε 
στις 14.9.2022, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της παρ. 2 του 
άρθρου 119Α και του εδαφίου ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 
155 του ν. 2960/2001 “Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα” 
(Α΄ 265), αφορά λαθρεμπορία σαράντα (40) πακέτων 
τσιγάρων, που διαπιστώθηκε στις 9.1.2017 στην Αθήνα 
Ν. Αττικής (σχετ. η υπ’ αρ. 3008/14/1(2017)/10-1-2017 
μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Ομόνοι-
ας), και δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 
152 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίσθηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνο-
λικό ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ και ενενήντα ενός 
λεπτών (150,91 €), ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 12,35 €, 
Φ.Π.Α. 30,96 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 107,60  € 
(Πάγιος Ε.Φ.Κ. 66,00 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 41,60 €).

2. Επιβλήθηκε στον MOHAMMAD (επ.) ALI (ον.) του 
GASH UDDIN και της Umritha ή Umprita, γεν. στις 
2.1.1984 στο Μπαγκλαντές, πρώην κάτοικο Αθήνας Ν. 
Αττικής, οδός Γερανίου αρ. 39, και νυν αγνώστου διαμο-
νής, για τον οποίο εκδόθηκε το υπό στοιχεία 137940 ΕΔ 
Πολιτικού Πρόσφυγα και το υπό στοιχεία ΒΜ0934619 
διαβατήριο, με Α.Φ.Μ. 165455322, πολλαπλό τέλος συ-
νολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), 
ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του 
άρθρου 150 του ν. 2960/2001, το οποίο κατά την είσπρα-
ξή του υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με τον 
Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.

  Η Προϊσταμένη 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ
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(3)
    Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών στον MOHAMMAD (επ.) ALI (ον.) του Gash 

Uddin.

  Δυνάμει της υπ’ αρ. 362/21/2022 καταλογιστικής πρά-
ξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών, που εκδό-
θηκε στις 14.9.2022, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της παρ. 2 
του άρθρου 119Α και του εδαφίου ζ’ της παρ. 2 του άρ-
θρου 155 του ν. 2960/2001 “Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα” 
(Α΄ 265), αφορά λαθρεμπορία εκατόν εβδομήντα (170) πα-
κέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε στις 12.10.2019 στην 
Αθήνα Ν. Αττικής (σχετ. η υπό στοιχεία 3008/14/14-α’/
13-10-2019 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφα-
λείας Κυψέλης), και δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 
5 του άρθρου 152 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίσθηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο 
συνολικό ποσό των επτακοσίων δεκαεννέα ευρώ και 
εβδομήντα τριών λεπτών (719,73 €), ήτοι Εισαγωγικός 
Δασμός 84,59 €, Φ.Π.Α. 151,32 € και Ειδικός Φόρος Κατα-
νάλωσης 483,82 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 280,50 € + Αναλογικός 
Ε.Φ.Κ. 203,32 €).

2. Επιβλήθηκε στον MOHAMMAD (επ.) ALI (ον.) του 
GASH UDDIN και της Umritha ή Umprita, γεν. στις 
2.1.1984 στο Μπαγκλαντές, πρώην κάτοικο Αθήνας Ν. 
Αττικής, οδός Γερανίου αρ. 39, και νυν αγνώστου διαμο-
νής, για τον οποίο εκδόθηκε το υπό στοιχεία 137940 ΕΔ 
Πολιτικού Πρόσφυγα και το υπό στοιχεία ΒΜ0934619 
διαβατήριο, με Α.Φ.Μ. 165455322, πολλαπλό τέλος συ-
νολικού ποσού δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα εννέα ευρώ 
και δεκαεννέα λεπτών (2.159,19 €), ήτοι το τριπλάσιο 
των δασμών και φόρων που αναλογούν στο αντικείμενο 
της λαθρεμπορίας, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 
του άρθρου 150 του ν. 2960/2001, το οποίο κατά την 
είσπραξή του υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα 
με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.

  Η Προϊσταμένη 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ

Ι

(4)
    Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών στον OTKHEL (επ.) SABON ή SABAON (ον.) 

του Gulam Sarwar.

  Δυνάμει της υπ’  αρ. 158/20/2022 καταλογιστικής 
πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών, που 
εκδόθηκε στις 15.9.2022, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της 
παρ. 2 του άρθρου 119Α και του εδαφίου ζ’ της παρ. 2 
του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 “Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα” (Α΄ 265), αφορά λαθρεμπορία τριάντα πέντε (35) 

πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε στις 23.8.2019 
στην Αθήνα Ν. Αττικής (σχετ. η υπ’  αρ. 3008/14/46/
24-8-2019 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας 
Αγίου Παντελεήμονα), και δημοσιεύεται σύμφωνα με την 
παρ. 5 του άρθρου 152 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίσθηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνο-
λικό ποσό των εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και δεκαοκτώ 
λεπτών (148,18 €), ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 17,42 €, 
Φ.Π.Α. 31,15 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 99,61 € 
(Πάγιος Ε.Φ.Κ. 57,75 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 41,86 €).

2. Επιβλήθηκε στον OTKHEL (επ.) SABON ή SABAON 
(ον.) του GULAM SARWAR και της Najiba, γεν. στις 
11.1998 στο Αφγανιστάν, πρώην κάτοικο Αθήνας Ν. 
Αττικής, οδός Αχαρνών αρ. 20, και νυν αγνώστου δια-
μονής, με αριθμό υπόθεσης 155,829 και αριθμό ατομι-
κού φακέλου 05/000411499, για τον οποίο εκδόθηκε 
το υπ’ αρ. 654355 Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία, 
πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων 
ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με τη δι-
άταξη της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/2001, το 
οποίο κατά την είσπραξή του υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 
(2,4%), σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.

  Η Προϊσταμένη

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ

Ι

(5)
    Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία 

καπνικών στον OTKHEL (επ.) SABAON (ον.) του 

Gulam Sarwar.

  Δυνάμει της υπ’  αρ. 591/21/2022 καταλογιστικής 
πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών, που 
εκδόθηκε στις 15.9.2022, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της 
παρ. 2 του άρθρου 119Α και του εδαφίου ζ’ της παρ. 2 
του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 “Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα” (Α΄ 265), αφορά λαθρεμπορία τριάντα δύο (32) 
πακέτων τσιγάρων και δύο (2) συσκευασιών καπνού των 
50 γραμμαρίων, που διαπιστώθηκε στις 2.9.2019 στην 
Αθήνα Ν. Αττικής (σχετ. η υπ’ αρ. 3008/14/48/3-9-2019 
μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Πα-
ντελεήμονα), και δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 152 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίσθηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των εκατόν πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα 
επτά λεπτών (159,67 €), εκ των οποίων:

α. ποσό 135,46 €, ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 15,92 €, 
Φ.Π.Α. 28,48 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 91,07 € 
(Πάγιος Ε.Φ.Κ. 52,80 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 38,27 €), αντι-
στοιχεί στα κατασχεθέντα τσιγάρα, και
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β. ποσό 24,21 €, ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 2,37 €, 
Φ.Π.Α. 4,84 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 17,00 €, 
αντιστοιχεί στον καπνό, που επίσης κατασχέθηκε.

2. Επιβλήθηκε στον OTKHEL (επ.) SABAON (ον.) του 
GULAM SARWAR και της Najiba, γεν. στις 11.1998 στο 
Αφγανιστάν, πρώην κάτοικο Αθήνας Ν. Αττικής, οδός 
Αχαρνών αρ. 20, και νυν αγνώστου διαμονής, με αριθ-
μό υπόθεσης 155,829 και αριθμό ατομικού φακέλου 
05/000411499, για τον οποίο εκδόθηκε το υπ’ αρ. 654355 
Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία, πολλαπλό τέλος 
συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00  €), 

ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του 
άρθρου 150 του ν. 2960/2001, το οποίο κατά την είσπρα-
ξή του υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με τον 
Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.

  Η Προϊσταμένη 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ53868 Τεύχος B’ 5231/10.10.2022

*02052311010220008*

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,


		2022-10-10T11:59:11+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




