
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2964/21.01.2021 υπουρ-
γικής απόφασης «Κατανομή στους αρμόδιους 
φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτι-
κών σχεδίων που υπάγονται στo καθεστώς “Γενι-
κή Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού νόμου 
4399/2016, του έτους 2018».

2 Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.153.1/148498/
Α5/19-11-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορι-
σμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλα-
δικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματι-
κών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και 
εφεξής» (Β’ 5400), για το ακαδημαϊκό έτος 2023-
2024 και εφεξής.

3 Καθορισμός τρόπου επιλογής και τοποθέτη-
σης διευθυντών και υποδιευθυντών των Μου-
σουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης του 
ν. 4821/2021 (Α’ 134).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 125403 (1)
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2964/21.01.2021 υπουρ-

γικής απόφασης «Κατανομή στους αρμόδιους 

φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυ-

τικών σχεδίων που υπάγονται στo καθεστώς “Γε-

νική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού νό-

μου 4399/2016, του έτους 2018».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση 

καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 
περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύ-
σταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 117) και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 28 αυτού.

2. Τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κή-
ρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών 
με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης (EE L 187 της 26.06.2014, σ. 1-178).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4337/2015 (Α’ 129).

4. Τον κανονισμό (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της 25ης 
Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενι-
σχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και 
σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική 
αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συν-
θήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού (EE L 193 της 01.07.2014, 
σ. 1- 75).

5. Την υπ’ αρ. 129229/24-11-2017 κοινή υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδί-
ων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), 
που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων 
του ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων 
όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε 
σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε 
επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού» (Β’ 4122).

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διόρθωσης» 
(Α’ 133).

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

8. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

29 Δεκεμβρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 6863

71251



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ71252 Τεύχος B’ 6863/29.12.2022

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

12. Την υπό στοιχεία Υ35/22.09.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νικόλαο Πα-
παθανάση» (Β’ 4405).

13. Την υπ’ αρ. 137111/18.12.2018 απόφαση «Καθορι-
σμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυ-
τικά σχέδια που υπάγονται στα Καθεστώτα ενισχύσεων 
του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 “Γενική Επιχειρημα-
τικότητα” και “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” 
του έτους 2018» (Β’ 5738), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 264/04.01.2021 (Β’ 34) κοινή απόφαση των Ανα-
πληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.

14. Την υπ’ αρ. 2964/21.01.2021 υπουργική απόφαση 
«Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των 
ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται 
στo καθεστώς “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυ-
ξιακού ν. 4399/2016, του έτους 2018» (Β’ 184).

15. Την C(2018)4206 final/06-07-2018 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το σχέ-
διο αξιολόγησης του καθεστώτος της Γενικής Επιχειρη-
ματικότητας του ν. 4399/2016.

16. Τo από 21-12-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του 
Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του 
Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας - Θράκης) 
με αίτημα την ανακατανομή των ποσών της Προκήρυξης 
του Γ’ κύκλου της Γενικής Επιχειρηματικότητας.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του 
κρατικού προϋπολογισμού πέραν αυτής που αναφέρεται 
στην υπ’ αρ. 137111/18.12.2018 (Β’ 5738) κοινή υπουρ-
γική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
υπ’ αρ. 264/04.01.2021 (Β’ 34) κοινή υπουργική απόφαση, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 2964/21.01.2021 υπουργι-
κή απόφαση «Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των 
ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που 
υπάγονται στo καθεστώς “Γενική Επιχειρηματικότητα” 
του αναπτυξιακού ν. 4399/2016, του έτους 2018» (Β’ 184) 
ως εξής:

Άρθρο 1
Ποσό φορολογικής απαλλαγής

Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής του κα-
θεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του ν. 4399/2016 
που προκηρύσσεται το έτος 2018, κατανέμεται στους 
αρμόδιους Φορείς εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 13 
του ν. 4399/2016, ως εξής:

Φορέας Υποδοχής Ποσό €

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΕΣ 
(ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) 36.750.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.925.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 6.870.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15.640.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.300.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14.240.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 4.645.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1.850.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4.760.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 6.510.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 20.915.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3.630.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 923.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 11.917.000

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 700.000

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΙΕ) 246.425.000

ΣΥΝΟΛΟ 386.000.000

Άρθρο 2
Ποσό επιχορήγησης, επιδότησης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του 
κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κό-
στους της δημιουργούμενης απασχόλησης του καθε-
στώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του ν. 4399/2016 
που προκηρύσσεται το έτος 2018, κατανέμεται στους 
αρμόδιους Φορείς εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 13 
του ν. 4399/2016, ως εξής:

Φορέας Υποδοχής Ποσό €

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΕΣ 
(ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) 44.120.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.975.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4.690.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.615.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2.260.000
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ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 20.155.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 7.500.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3.020.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 6.535.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 3.565.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 8.020.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 5.065.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2.080.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.790.000

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.905.000

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΙΕ) 150.705.000

ΣΥΝΟΛΟ 281.000.000

Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 

ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ   

Ι

   Αριθμ. Φ. 153.1/160016/Α5 (2)
Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.153.1/148498/

Α5/19-11-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορι-

σμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλα-

δικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματι-

κών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και 

εφεξής» (Β’ 5400), για το ακαδημαϊκό έτος 2023-

2024 και εφεξής. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 4 και της παρ. 5 του άρ-

θρου 13 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), 
όπως αντικαταστάθηκε η πρώτη με την παρ. 2 του άρ-
θρου 1 και η δεύτερη με το άρθρο 5 του ν. 4777/2021 
«Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία 
της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδη-
μαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25),

β) των παρ. 6 και 6Α του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 
(Α’ 193) σε συνδυασμό με την υπό στοιχεία Φ.251/150508/
Α5 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Ειδικές προθεσμίες για τον καθορισμό του συντελεστή 
της Ε.Β.Ε. τμήματος, των συντελεστών βαρύτητας μα-
θημάτων και της κατάταξης στα επιστημονικά πεδία ή 
τομείς, για τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών που 
ιδρύθηκαν ή συγχωνεύτηκαν με το π.δ. 52/2022 (Α’ 131)» 
(Β’ 6181),

γ) της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4777/2021 (Α’ 25),
δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

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

στ) της υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/21-05-2019 
υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγ-
γελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του 
συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και 
Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστη-
μίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής 
Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών 
Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής 
Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής 
Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημί-
ας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 και εφεξής» (Β’ 1904 και Β’ 1940),

ζ) της υπό στοιχεία Φ.153/31088/Α5/24-03-2022 υπουρ-
γικής απόφασης «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμε-
νων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου 
για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού 
έτους 2022-2023» (Β’ 1419).

η) της υπό στοιχεία Φ.153.1/148498/Α5/19-11-2021 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών 
βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων 
των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ακαδημαϊκό έτος 2022-
2023 και εφεξής» (Β’ 5400, και Διορθώσεις σφάλματος 
Β’ 1867/2022, Β’ 2240/2022).

2. Το π.δ. 52/2022 «Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, 
Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πα-
νεπιστήμιο Πατρών» (Α’ 131).

3. Την υπ’ αρ. 96662/12-12-2022 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία διαβιβάστηκε 
με το υπό στοιχεία 96842/12-12-2022 έγγραφο.

4. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/686/155938/Β1/15-12-2022 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
αποφασίζουμε:

Τη συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.153.1/148498/
Α5/19-11-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των 
συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμε-
νων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την 
εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ακαδημαϊκό 
έτος 2022- 2023 και εφεξής» (Β’ 5400), για το ακαδημαϊκό 
έτος 2023-2024 και εφεξής, ως ακολούθως:
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Τμήματα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ προσβάσιμα από υποψηφίους διαφορετικών Τομέων των ΕΠΑΛ

ΠΑΝ/ΜΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ

1288
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
(ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(Άλγεβρα)

ΝΕΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Μάθημα 
Ειδικότητας 1

Μάθημα 
Ειδικότητας 2

20% 20% 30% 30%

1289 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 
(ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(Άλγεβρα)

ΝΕΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Μάθημα 
Ειδικότητας 1

Μάθημα 
Ειδικότητας 2

20% 20% 30% 30%
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 23 Δεκεμβρίου 2022

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Ι

 Αριθμ. 160214/Θ2 (3)
Καθορισμός τρόπου επιλογής και τοποθέτη-

σης διευθυντών και υποδιευθυντών των Μου-

σουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης του 

ν. 4821/2021 (Α’ 134). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
Της παρ. 14 του άρθρου 115 του ν. 4821/2021 «Εκσυγ-

χρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές 
υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 134).

Β.
1) 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).

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

3) Το άρθρο 59 παρ. 1, 3 περ. α του π.δ. 18/2018 «Ορ-
γανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων» (Α’ 31).

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

5) 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 αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

6) 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 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επε-
ξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εν-
σωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680» (Α’ 137).

7) την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/612/141458/B1/15-11-2022 
εισήγηση του άρθρου  24 του ν.  4270/2014 (Α’  143), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 
του ν. 4337/2015 (Α’ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, σύμφωνα με την οποία, από την παρούσα 
απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτι-
κού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις επιλογής

1. Διευθυντές/ντριες των Μουσουλμανικών Ιεροσπου-
δαστηρίων Θράκης (Μ.Ι.Θ.) ορίζονται εκπαιδευτικοί, μέλη 
της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης, που προέρχο-
νται από το προσωπικό που διδάσκει μάθημα μουσουλ-
μανικής θρησκευτικής εξειδίκευσης στο οικείο Μ.Ι.Θ., 
σύμφωνα με το άρθρο 115 του ν. 4821/2021 (Α’ 134).
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2. Υποδιευθυντές/ντριες των Μουσουλμανικών Ιερο-
σπουδαστηρίων Θράκης (Μ.Ι.Θ.) ορίζονται εκπαιδευτικοί 
που προέρχονται από το προσωπικό που διδάσκει μάθημα 
της δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο οικείο 
Μ.Ι.Θ., σύμφωνα με το άρθρο 115 του ν. 4821/2021 (Α’ 134).

3. Τα κωλύματα επιλογής που ισχύουν για τους υπο-
ψηφίους για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων 
της δημόσιας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα 
με την παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021, ισχύουν 
και για τους υποψηφίους για τις θέσεις Διευθυντών και 
Υποδιευθυντών Μ.Ι.Θ. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια 
επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προ-
θεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα 
κωλύματα επιλογής του πρώτου εδαφίου 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.

Άρθρο 2
Επιλογή Διευθυντών 
και Υποδιευθυντών στα Μ.Ι.Θ.

Τα κριτήρια επιλογής των Διευθυντών και Υποδιευ-
θυντών στα Μ.Ι.Θ. είναι: α) Η κατάταξη των υποψηφίων 
στον αξιολογικό πίνακα που καταρτίστηκε κατά τη δια-
δικασία επιλογής τους ως εκπαιδευτικοί επί θητεία στο 
οικείο Μ.Ι.Θ., β) η διοικητική τους εμπειρία, γ) η γενική 
συγκρότηση και προσωπικότητα των υποψηφίων για 
την ανάληψη της θέσης Διευθυντή/Υποδιευθυντή Μ.Ι.Θ. 
σε συνδυασμό με τη γνώση και κατανόηση του ιδιαίτε-
ρου χαρακτήρα και της αποστολής των Μ.Ι.Θ. από τους 
υποψήφιους, οι οποίες αξιολογούνται με προφορική δο-
μημένη συνέντευξη ενώπιον της τριμελούς επιτροπής 
επιλογής της παρ. 6 του άρθρου 115 του ν. 4821/2021.

Άρθρο 3
Μοριοδότηση κριτηρίων

1. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων για τα κριτή-
ρια α’ έως γ’ του άρθρου 2 της παρούσας ανέρχεται στις 
είκοσι (20) μονάδες. Τα κριτήρια α) και β) βαθμολογού-
νται με έως πέντε (5) μονάδες το καθένα και το κριτήριο 
γ) με έως δέκα (10) μονάδες.

2. Για το κριτήριο α’ οι υποψήφιοι για θέση Διευθυ-
ντή/Υποδιευθυντή βαθμολογούνται ως ακολούθως: Ο 
πρώτος στον αξιολογικό πίνακα λαμβάνει 5 μονάδες, 
ο δεύτερος 4, ο τρίτος 3, ο τέταρτος 2 και οι υποψήφιοι 
από τον πέμπτο και μετά από 1 μονάδα. Για το κριτήριο 
β’ της διοικητικής εμπειρίας από 5 έως 1 μονάδες. Για το 
κριτήριο γ’ της γενικής συγκρότησης και προσωπικότη-
τας από 10 έως 1 μονάδες.

Άρθρο 4
Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

1. Για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών και Υποδιευ-
θυντών στα Μ.Ι.Θ., η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων 
(Γ.Γ.Θ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
εκδίδει σχετική προκήρυξη, η οποία αναρτάται στις 
ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης Ξάνθης και Ροδόπης και των Μουσουλμανικών 
Ιεροσπουδαστηρίων Ξάνθης και Κομοτηνής. Η προκή-
ρυξη ορίζει κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη διεξαγωγή 
της διαδικασίας και την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών 
που θα επιλεγούν.

2. Η επιλογή των Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα 
Μ.Ι.Θ. του ν. 4821/2021 πραγματοποιείται μετά από αίτη-
ση των εκπαιδευτικών που έχουν τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 1 της παρούσας και επιθυμούν να επιλεγούν σε 
θέση Διευθυντή/Υποδιευθυντή, οι οποίοι υποβάλουν αί-
τηση (με το ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικά), συνοδευόμενη 
από δικαιολογητικά που αφορούν στο κριτήριο β) του 
άρθρου 2 της παρούσας, στην Περιφερειακή Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης εντός της προθεσμίας που 
προβλέπεται στην προκήρυξη. Οι υποψήφιοι μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση μόνο για το Μουσουλμανικό Ιερο-
σπουδαστήριο στο οποίο υπηρετούν ως εκπαιδευτικοί.

Άρθρο 5
Κατάρτιση προσωρινών πινάκων επιλογής

Η τριμελής επιτροπή επιλογής της παρ.  6 του άρ-
θρου 115 του ν. 4821/2021, σε συνεδρίασή της, που 
πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, 
επιλέγει τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋπο-
θέσεις του άρθρου 1 και καταρτίζει προσωρινό πίνακα 
δεκτών υποψηφίων, κατ’ αλφαβητική σειρά και πίνακα 
μη δεκτών υποψηφίων, στον οποίο αναγράφονται μό-
νον ο αριθμός πρωτοκόλλου των αιτήσεων, οι οποίες 
απορρίφθηκαν και η αιτιολογία της απόρριψής τους. Οι 
πίνακες αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, των Διευθύνσε-
ων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης και Ροδόπης 
και των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Ξάνθης 
και Κομοτηνής. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν περιλήφθη-
καν στον πίνακα των δεκτών υποψηφίων, μπορούν να 
υποβάλουν ένσταση (με το ταχυδρομείο ή ηλεκτρονι-
κά) κατά των πινάκων ενώπιον της Επιτροπής, μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών 
από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελί-
δα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από 
την παραλαβή τους, η τριμελής επιτροπή επιλογής της 
παρ. 6 του άρθρου 115 του ν. 4821/2021 αποφαίνεται 
αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους 
πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

Άρθρο 6
Προετοιμασία της συνέντευξης των υποψηφίων

1. Μετά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων επι-
λογής των υποψηφίων, την εξέταση των ενστάσεων, και 
την αναπροσαρμογή των πινάκων κατάταξης των υπο-
ψηφίων, η τριμελής επιτροπή επιλογής είναι αρμόδια για 
τη συγκέντρωση, τον έλεγχο, την επεξεργασία και την 
αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων και των δικαι-
ολογητικών τους ως προς το κριτήριο β’ του άρθρου 2.
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2. Η τριμελής επιτροπή επιλογής, αφού κατατάξει ως 
προς το κριτήριο β’ τους υποψήφιους, ορίζει τις ημερο-
μηνίες πρόσκλησης των δεκτών υποψηφίων σε συνέ-
ντευξη, η οποία μαγνητοφωνείται.

3. Η πρόσκληση με τις ημερομηνίες, κατά τις οποίες 
καλούνται οι υποψήφιοι σε συνέντευξη, αναρτάται στις 
ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ξάνθης και Ροδόπης και των Μουσουλμανικών 
Ιεροσπουδαστηρίων Ξάνθης και Κομοτηνής, τουλά-
χιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την έναρξη της δια-
δικασίας. Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται για 
οποιοδήποτε λόγο στη συνέντευξη αποκλείονται από 
την επιλογή.

4. Εάν συντρέχει ιδιαίτερος σοβαρός λόγος, η συνέ-
ντευξη μπορεί να διενεργείται ηλεκτρονικά εξ αποστά-
σεως, μέσω εφαρμογής τηλεδιάσκεψης, με ευθύνη της 
τριμελούς επιτροπής επιλογής και η οποία διεξάγεται με 
την ίδια διαδικασία. Οι υποψήφιοι πρέπει να αιτηθούν 
εγγράφως και τεκμηριωμένα προς την τριμελή επιτρο-
πή επιλογής, εντός μίας (1) ημέρας από την ανάρτηση 
της πρόσκλησης σε συνέντευξη σύμφωνα με την παρ. 3 
του παρόντος άρθρου, τη διεξαγωγή της συνέντευξης 
εξ αποστάσεως.

Άρθρο 7
Διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων

1. H τριμελής επιτροπή επιλογής συνεδριάζει στην 
έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης.

2. Στη συνέντευξη καλούνται οι υποψήφιοι, που έχουν 
συμπεριληφθεί στον αξιολογικό πίνακα μετά την ανα-
προσαρμογή του, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του 
άρθρου 5 της παρούσης. Μετά το τέλος της συνέντευ-
ξης, κάθε μέλος της τριμελούς επιτροπής επιλογής κα-
ταγράφει αιτιολογημένα και συνοπτικά τις μονάδες με 
τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο στο κριτήριο γ’ 
του άρθρου 2.

3. Για την αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιούνται 
έντυπα υποδείγματα, που περιλαμβάνουν τα στοιχεία 
που αξιολογούνται και τη στάθμισή τους και υποχρε-
ώνουν κάθε μέλος της επιτροπής να δώσει ξεχωριστή 
και συνοπτικά αιτιολογημένη βαθμολογία. Στο πρακτικό 
της επιτροπής επιλογής αναφέρεται συνοπτικά το πε-
ριεχόμενο της συνέντευξης. Περαιτέρω, στο πρακτικό 
της συνεδρίασης που έπεται της ολοκλήρωσης των συ-
νεντεύξεων καταγράφονται η βαθμολογία κάθε μέλους 
της επιτροπής και η συνοπτική αιτιολόγησή της. Τελική 
βαθμολογία κάθε υποψηφίου στο κριτήριο της συνέ-
ντευξης είναι ο μέσος όρος των μονάδων με τις οποίες 
τον έχουν βαθμολογήσει τα μέλη της επιτροπής. Η επί-
δοση του υποψηφίου στο κριτήριο αυτό συνιστά την 
εξατομικευμένη κρίση του συμβουλίου για την αξιολό-
γηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης 
του υποψηφίου.

4. Κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης εκτιμάται η γε-
νική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου 

για την ανάληψη της θέσης Διευθυντή/Υποδιευθυντή 
Μ.Ι.Θ. σε συνδυασμό με τη γνώση και κατανόηση του 
ιδιαίτερου χαρακτήρα και της αποστολής των Μ.Ι.Θ.

Άρθρο 8
Διαδικασία μαγνητοφώνησης της συνέντευξης

Στην αίθουσα συνεδριάσεων, με ευθύνη της τριμελούς 
επιτροπής επιλογής λειτουργεί σύστημα μαγνητοφώ-
νησης. Μετά την προσέλευση του υποψηφίου στην αί-
θουσα συνεδριάσεων τίθεται σε λειτουργία το σύστημα 
μαγνητοφώνησης. Η μαγνητοφώνηση εκκινεί από την 
προσφώνηση του ονόματος του υποψηφίου, διαρκεί για 
όσο χρονικό διάστημα εκείνος βρίσκεται στην αίθουσα 
και διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την 
αποχώρησή του. Το προϊόν της μαγνητοφώνησης τηρεί-
ται σε ηχητικό αρχείο, φυλάσσεται μαζί με τα πρακτικά 
της επιτροπής επιλογής και υπόκειται σε διατάξεις του 
Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Άρθρο 9
Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο γραμματέας της 
επιτροπής επιλογής έχει την ευθύνη της τήρησης των 
πρακτικών της διαδικασίας, τα οποία περιλαμβάνουν 
συνοπτικά το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία της 
αυτοπαρουσίασης του υποψηφίου, καθώς και των ερω-
τήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη της επιτροπής 
και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. 
Επίσης, στα πρακτικά μνημονεύεται η πρόσκληση των 
υποψηφίων στη συνέντευξη και η ημερομηνία ανάρτη-
σής της στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, των Διευθύνσεων Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης και Ροδόπης και των Μου-
σουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Ξάνθης και Κομοτη-
νής, η προσέλευση των υποψηφίων με τη σειρά και την 
ώρα που έχουν κληθεί, και τέλος, η λήξη των εργασιών.

Άρθρο 10
Τελικός Πίνακας Κατάταξης

1. Μετά το πέρας της συνέντευξης όλων των υποψη-
φίων, η τριμελής επιτροπή επιλογής καταρτίζει με αξιο-
λογική σειρά πίνακα κατάταξης των υποψήφιων Διευθυ-
ντών και Υποδιευθυντών για τοποθέτηση με θητεία στο 
Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής και στο 
Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης, με βάση τις 
συνολικές μονάδες του υποψηφίου που έχει συμμετάσχει 
στη διαδικασία.

2. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προ-
κύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων που έχει 
συγκεντρώσει στα επιμέρους κριτήρια του άρθρου 2. 
Σε περίπτωση συγκέντρωσης, συνολικά, ίσου αριθμού 
μονάδων, στον τελικό πίνακα κατατάσσεται υψηλότερα 
o υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες 
στο κριτήριο γ’ του άρθρου 2 της παρούσας. Μετά το 
τέλος της διαδικασίας, η τριμελής επιτροπή επιλογής επι-
κυρώνει τα πρακτικά που τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια 
των εργασιών με ευθύνη του γραμματέα της τριμελούς 
επιτροπής επιλογής.
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Άρθρο 11
Κύρωση Τελικού Πίνακα Κατάταξης

1. Μετά την κατάρτισή του, ο τελικός πίνακας κατάτα-
ξης, που έχει συνταχθεί από την τριμελή επιτροπή επιλο-
γής υποβάλλεται αμελλητί από την επιτροπή στον Προ-
ϊστάμενο της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης 
και Διαθρησκευτικών Σχέσεων προς κύρωση, κατόπιν 
άσκησης ελέγχου νομιμότητας.

2. Ο ανωτέρω πίνακας, ύστερα από την κύρωσή του 
αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης, των Διευθύνσεων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης και Ροδόπης και 
των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Ξάνθης και 
Κομοτηνής για ενημέρωση των υποψηφίων.

Άρθρο 12
Τοποθέτηση

1. Η τοποθέτηση των Διευθυντών και Υποδιευθυντών 
στο Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης και στο 
Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής, κατά 
περίπτωση, γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρη-
σκευτικών Σχέσεων, με βάση τον τελικό πίνακα κατάτα-
ξης του άρθρου 11.

2. Προϋπόθεση τοποθέτησης σε θέση Διευθυντή και 
Υποδιευθυντή είναι ο υποψήφιος να συμπληρώνει το 
υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή και Υπο-
διευθυντή στο Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο που 
υπηρετεί.

3. Η θητεία των Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε 
Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο διαρκεί ένα σχολικό 
έτος και μπορεί να ανανεώνεται για έως τρία ακόμα σχο-
λικά έτη με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέ-
σεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η 
οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Περιφερειακού 
Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι εκπαι-
δευτικοί που τοποθετούνται ως Διευθυντές και Υποδι-
ευθυντές στο κάθε Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο, 
διατηρούν την προσωποπαγή και οργανική τους θέση, 
αντίστοιχα.

4. Ο τελικός πίνακας κατάταξης του άρθρου 11 των 
υποψήφιων Διευθυντών και Υποδιευθυντών, ισχύει από 
την κύρωσή του έως την 31η Ιουλίου του έτους που λήγει 
η θητεία των Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Μ.Ι.Θ.

5. Οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές των Μ.Ι.Θ. συνεχί-
ζουν να ασκούν τα καθήκοντα τους μέχρι την τοποθέτη-
ση των νεών Διευθυντών και Υποδιευθυντών.

6. Αν σε Μ.Ι.Θ. δεν υποβληθούν υποψηφιότητες ή 
οι υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν δεν πληρούν τα 
κριτήρια του άρθρου 2 της παρούσας, ως Διευθυντής 
και Υποδιευθυντής ορίζεται ένας από τους εκπαιδευτι-
κούς του οικείου Μ.Ι.Θ. που πληροί την προϋπόθεση της 
παρ. 1 ή της παρ. 2, αντίστοιχα του άρθρου 1 της παρού-
σας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, 
ύστερα από εισήγηση της τριμελούς επιτροπής επιλογής 
της παρ. 6 του άρθρου 115 του ν. 4821/2021 και άποψη 
του Εποπτικού Συμβουλίου Μουσουλμανικών Ιεροσπου-
δαστηρίων Θράκης του άρθρου 40 Α του ν. 3536/2007 
(Α’ 42), κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

7. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Διευθυντή 
ή Υποδιευθυντή Μ.Ι.Θ., μετά τη λήξη ισχύος του πίνακα 
της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, ορίζεται νέος με από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, ύστερα 
από εισήγηση της τριμελούς επιτροπής επιλογής της 
παρ. 6 του άρθρου 115 του ν. 4821/2021 και άποψη του 
Εποπτικού Συμβουλίου Μουσουλμανικών Ιεροσπου-
δαστηρίων Θράκης του άρθρου 40 Α του ν. 3536/2007 
(Α’ 42), κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 23 Δεκεμβρίου 2022

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   
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*02068632912220008*

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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