
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ5/72109/
17-06-2021 «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής Δι-
ευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» απόφασης 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Β’ 2606).

2 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας εξακοσίων πενήντα δύο ευρώ και πενήντα 
λεπτών (652,50 €) με Φ.Π.Α., της εταιρείας «ΜΕΓΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» προς το Πυ-
ροσβεστικό Σώμα.

3 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας δύο χιλιάδων εξακοσίων τέσσερα ευρώ 
(2.604,00 €) με Φ.Π.Α., της εταιρείας «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» 
προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

4 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας τριακοσίων ευρώ (300,00€) με Φ.Π.Α., της «ΚΕ-
ΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» προς το 
Πυροσβεστικό Σώμα.

5 Επιβολή πολλαπλού τέλους εις βάρος του 
MOHAMMAD (ή NASIR) NASER (ή MUHAMMAD 
AHMAD) του NASIR AHMED (ή NASIR AHMAD), για 
λαθρεμπορική τελωνειακή παράβαση καπνικών.

6 Επιβολή πολλαπλού τέλους εις βάρος του 
MOHAMMAD (ή NASIR) NASER (ή MUHAMMAD 
AHMAD) του NASIR AHMED (ή NASIR AHMAD), για 
λαθρεμπορική τελωνειακή παράβαση καπνικών.

7 Επιβολή πολλαπλού τέλους εις βάρος του 
MOHAMMAD (ή NASIR) NASER (ή MUHAMMAD 
AHMAD) του NASIR AHMED (ή NASIR AHMAD), για 
λαθρεμπορική τελωνειακή παράβαση καπνικών.

8 Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Λεχαι-
νών υπαγόμενου στην Τοπική Διεύθυνση Β’ Ηλεί-
ας με έδρα την Αμαλιάδα.

9 Ένταξη του Ηρακλή Μουρίκη σε θέση Ε.ΔΙ.Π.

10 Συμπλήρωση του π.δ. 155/2009 «Έγκριση του 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου» (Α’ 197)

11 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για το Β’ 
Εξάμηνο του 2021, υπαλλήλων του Γενικού Νοσο-
κομείου Λιβαδειάς.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

12 Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ’ αρ. 49508/
29-7-2021 απόφαση της Συγκλήτου του Αριστο-
τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

13 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 1533/
17-9-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Αριστο-
τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ.  Κ5/111382 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ5/72109/

17-06-2021 «Κριτήρια και διαδικασία επιλο-

γής Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» από-

φασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-

των (Β’ 2606) .

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

της περ. β της παρ. 12 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020 
«Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κα-
τάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).

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

γ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

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

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

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

2. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογρα-
φής “Με εντολή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” 
στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων Αυτοτελών Διευθύν-
σεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και ορισμός 
διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των» (Β’ 8).

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

4. Την υπό στοιχεία Φ.1/γ/574/108758/Β1/06-09-2021 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση 
Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ -Τμήμα Γ’.

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

6. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία Κ5/
72109/17-06-2021 «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής 
Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων» απόφασης της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να διασφαλι-
σθεί η πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών Δημόσιων 
Ι.Ε.Κ., αποφασίζουμε:

«1. Την αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 8 της 
υπ’ αρ. Κ5/72109/17-06-2021 «Κριτήρια και διαδικασία 
επιλογής Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» απόφασης της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 2606) ως εξής:

«1. Σε περίπτωση εξάντλησης του αριθμού των προς 
τοποθέτηση Διευθυντών του αξιολογικού πίνακα, τα 
εναπομείναντα κενά επαναπροκηρύσσονται με έκδοση 
συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι οι 
οποίοι να διαθέτουν τα προσόντα των περ. β) και γ) της 

παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας, δύναται να γίνονται 
δεκτές και αιτήσεις υποψηφίων, οι οποίοι διαθέτουν δη-
μόσια ή εκπαιδευτική υπηρεσία μικρότερη των δέκα (10) 
ετών, καθώς και διοικητική ή και εκπαιδευτική εμπειρία 
στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, μικρό-
τερη των έξι (6) ετών. Όλοι οι υποψήφιοι για την πλήρω-
ση των κενών θέσεων κατατάσσονται στον αξιολογικό 
πίνακα κατά φθίνουσα σειρά συνολικής αξιολόγησης, 
όπως αυτή προκύπτει από την αξιολόγηση με βάση τα 
κριτήρια του άρθρου 4».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Κ5/72109/
17-06-2021 «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής Διευθυ-
ντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων» απόφαση της Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 9 Σεπτεμβρίου 2021

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι

   (2)
 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 

αξίας εξακοσίων πενήντα δύο ευρώ και πενήντα 

λεπτών (652,50 €) με Φ.Π.Α., της εταιρείας «ΜΕΓΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» προς το Πυ-

ροσβεστικό Σώμα.

  Με την υπό στοιχεία 46124 Φ.804.22/06-09-2021 
απόφαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγεί-
ου του Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 
(Α’ 185), «Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζου-
σών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», καθώς και της 
παρ. 5 του άρθρου 85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδε-
κτή η πρόταση δωρεάς της εταιρείας «ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» εκτιμώμενης αξίας εξακοσίων 
πενήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (652,50 €) με 
Φ.Π.Α., που αφορά έξι (06) ελαστικά επίσωτρα διαστά-
σεων 225/R15C στην ΔΙ.Π.Υ. ΑΘΗΝΩΝ, για την κάλυψη 
των αναγκών του 6ου Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ.

  Ο Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Ι

   (3)
 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 

αξίας δύο χιλιάδων εξακοσίων τέσσερα ευρώ 

(2.604,00 €) με Φ.Π.Α., της εταιρείας «ΓΕΡΜΑ-

ΝΟΣ» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

  Με την υπό στοιχεία 48644 οικ. Φ.804.22/18-08-2021 
απόφαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου 
του Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 
185), «Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών 
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κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», καθώς και της παρ. 5 
του άρθρου 85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η 
πρόταση δωρεάς της εταιρείας «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» εκτιμώ-
μενης αξίας δύο χιλιάδων εξακοσίων τέσσερα ευρώ 
(2.604,00 €) με Φ.Π.Α., που αφορά διακόσια (200) τεμά-
χια power banks στην Υ.ΔΙ.Π.ΥΛ., για την κάλυψη των 
αναγκών του Πυροσβεστικού σώματος.

 Ο Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Ι

 (4)
    Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας τριακοσίων ευρώ (300,00€) με Φ.Π.Α., της «ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» προς το 

Πυροσβεστικό Σώμα.

  Με την υπό στοιχεία 48638 Φ.804.22/17-08-2021 
απόφαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγεί-
ου του Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 
(Α’ 185), «Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζου-
σών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», καθώς και της 
παρ. 5 του άρθρου 85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή 
η πρόταση δωρεάς της εταιρίας «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» εκτιμώμενης αξίας τριακοσίων ευρώ 
(300,00€) με Φ.Π.Α., που αφορά εκατόν πενήντα (150) 
στρώματα ύπνου τύπου sleeping bag, για την κάλυψη 
των αναγκών του Πυροσβεστικού σώματος.

 Ο Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Ι

 (5)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους εις βάρος του 

MOHAMMAD (ή NASIR) NASER (ή MUHAMMAD 

AHMAD) του NASIR AHMED (ή NASIR AHMAD), για 

λαθρεμπορική τελωνειακή παράβαση καπνικών. 

 Με την υπ’ αρ. 47/2018 (MRN: 18GRYK37020000046-3) 
Καταλογιστική Πράξη του Προϊσταμένου του Τελωνεί-
ου Βόλου, που εκδόθηκε την 20.11.2018, επιβλήθηκε 
εις βάρος του (επ) MOHAMMAD (ή NASIR) (ov) NASER 
(ή MUHAMMAD AHMAD) του NASIR AHMED (ή NASIR 
AHMAD) και της RASULA ΒΙΒΙ ή SOFIE με ΑΦΜ 169523652, 
κάτοχο του υπ’ αρ. 474780/26.09.2018 δελτίου αιτούντος 
Διεθνή Προστασία ισχύος έως 26.03.2019, αγνώστου 
διαμονής, πολλαπλό τέλος ποσού ύψους 2.567,13 € πλέ-
ον των τελών χαρ/μου και ΟΓΑ 61,61 €, ήτοι συνολικού 
ύψους 2.628,74 €, για λαθρεμπορική τελωνειακή παρά-
βαση καπνικών που προβλέπεται και τιμωρείται από τις 
συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 26, 53, 54 παρ. 1, 
56 παρ. 1,2, 94, 95 παρ. 1, 96, 101, 106, 107, 109 παρ. 1-5, 
111, 119A παρ. 2, 142 παρ. 2 και παρ. 4, 150, 155 παρ. 
παρ. 1β’ και 2ζ’ και επόμενα του ν. 2960/2001, διότι την 
15.03.2018, περί ώρα 10:00, σε γενόμενη έρευνα, που 
διενεργήθηκε από όργανα της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Μαγνησίας/Υποδ/νση Ασφάλειας Βόλου, στη συμβολή 

των οδών 2ας Νοεμβρίου και Ζάχου στο Βόλο, βρέθη-
κε να κατέχει με σκοπό τη διάθεσή τους προς πώληση, 
συνολικά 118 λαθραία πακέτα τσιγάρων των είκοσι τσι-
γάρων έκαστο, ήτοι περιέχοντα συνολικά 2.360 τεμάχια 
τσιγάρων, τα οποία δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία 
φόρου κατανάλωσης. Ο ανωτέρω παράνομα απέκτησε 
και κατείχε τη συγκεκριμένη ποσότητα αφορολόγητων 
τσιγάρων γνωρίζοντας ότι επρόκειτο για λαθραία ποσό-
τητα και ότι δεν είχαν καταβληθεί γι’ αυτή οι αναλογού-
σες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, ποσού 855,71 €, 
τις οποίες απώλεσε το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο MOHAMMAD (ή NASIR) NASER (ή MUHAMMAD 
AHMAD) του NASIR AHMED (ή NASIR AHMAD) έχει δικαί-
ωμα προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Βόλου εντός τριάντα (30) ημερών από την κατά νόμο 
δημοσίευση της παρούσας πράξης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, η οποία είναι άμεσα εκτελεστή (παρ. 7 
άρθρο 152 του ν. 2960/2001).

  Ο Προϊστάμενος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΜΙΡΗΣ

Ι

   (6)
 Επιβολή πολλαπλού τέλους εις βάρος του 

MOHAMMAD (ή NASIR) NASER (ή MUHAMMAD 

AHMAD) του NASIR AHMED (ή NASIR AHMAD), για 

λαθρεμπορική τελωνειακή παράβαση καπνικών. 

 Με την υπ’ αρ. 221/2018/2021 (MRN: 21GRYK370200
00109-4) Καταλογιστική Πράξη του Προϊσταμένου του 
Τελωνείου Βόλου, που εκδόθηκε την 10.09.2021, επι-
βλήθηκε εις βάρος του (επ) MOHAMMAD (ή NASIR) (ov) 
NASER (ή MUHAMMAD AHMAD) του NASIR AHMED (ή 
NASIR AHMAD) και της RASULA ΒΙΒΙ ή SOFIE με ΑΦΜ 
169523652, κάτοχο του υπ’ αρ. 474780/26.09.2018 δελτί-
ου αιτούντος Διεθνή Προστασία ισχύος έως 26.03.2019, 
αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος ποσού ύψους 
2.496,51 € πλέον των τελών χαρ/μου και ΟΓΑ 59,92 €, 
ήτοι συνολικού ύψους 2.556,43 €, για λαθρεμπορική 
τελωνειακή παράβαση καπνικών που προβλέπεται και 
τιμωρείται από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρ-
θρων 26, 53, 54 παρ. 1, 56 παρ. 1,2, 94, 95 παρ. 1, 96, 
101, 106, 107, 109 παρ. 1-5, 111, 119A παρ. 2, 142 παρ. 
2 και παρ. 4, 150, 155 παρ. παρ. 1β’ και 2ζ’ και επόμενα 
του ν. 2960/2001, διότι την 24.09.2018, περί ώρα 07:20, 
σε γενόμενη έρευνα, που διενεργήθηκε από όργανα της 
ομάδας ΔΙΑΣ της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας/
Υποδ/νση Ασφάλειας Βόλου, στη συμβολή των οδών 
Παπαδιαμάντη και Ξενοφώντος στο Βόλο, βρέθηκε να 
κατέχει και να διαθέτει προς πώληση, συνολικά 110 λα-
θραία πακέτα τσιγάρων των είκοσι τσιγάρων έκαστο, 
ήτοι περιέχοντα συνολικά 2.200 τεμάχια τσιγάρων τα 
οποία δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατα-
νάλωσης. Ο ανωτέρω παράνομα απέκτησε και κατείχε 
τη συγκεκριμένη ποσότητα αφορολόγητων τσιγάρων 
γνωρίζοντας ότι επρόκειτο για λαθραία ποσότητα και 
ότι δεν είχαν καταβληθεί γι’ αυτή οι αναλογούσες δασμο-
φορολογικές επιβαρύνσεις, ποσού 832,17 €, τις οποίες 
απώλεσε το Ελληνικό Δημόσιο.
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Ο MOHAMMAD (ή NASIR) NASER (ή MUHAMMAD 
AHMAD) του NASIR AHMED (ή NASIR AHMAD) έχει δικαί-
ωμα προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Βόλου εντός τριάντα (30) ημερών από την κατά νόμο 
δημοσίευση της παρούσας πράξης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, η οποία είναι άμεσα εκτελεστή (παρ. 7 
άρθρο 152 του ν. 2960/2001).

Ο Προϊστάμενος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΜΙΡΗΣ

Ι

(7)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους εις βάρος του 

MOHAMMAD (ή NASIR) NASER (ή MUHAMMAD 

AHMAD) του NASIR AHMED (ή NASIR AHMAD), 

για λαθρεμπορική τελωνειακή παράβαση 

καπνικών. 

 Με την υπ’ αρ. 267/2018/2021 (MRN: 21GRYK370200
00110-0) Καταλογιστική Πράξη του Προϊσταμένου του 
Τελωνείου Βόλου, που εκδόθηκε την 10.09.2021, επι-
βλήθηκε εις βάρος του (επ) MOHAMMAD (ή NASIR) (ov) 
NASER (ή MUHAMMAD AHMAD) του NASIR AHMED (ή 
NASIR AHMAD) και της RASULA ΒΙΒΙ ή SOFIE με ΑΦΜ 
169523652 κάτοχο του υπ’ αρ. 474780/26.09.2018 δελτί-
ου αιτούντος Διεθνή Προστασία ισχύος έως 26.03.2019, 
αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος ποσού ύψους 
13.655,88 € πλέον των τελών χαρ/μου και ΟΓΑ 327,74 
€, ήτοι συνολικού ύψους 13.983,62 €, για λαθρεμπορι-
κή τελωνειακή παράβαση καπνικών που προβλέπεται 
και τιμωρείται από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρ-
θρων 26, 53, 54 παρ. 1, 56 παρ. 1,2, 94, 95 παρ. 1, 96, 
101, 106, 107, 109 παρ. 1-5, 111, 119A παρ. 2, 142 παρ. 
2 και παρ. 4, 150, 155 παρ. παρ. 1β’ και 2ζ’ και επόμενα 
του ν. 2960/2001, διότι την 16.10.2018, περί ώρα 21:10, 
σε γενόμενη έρευνα, που διενεργήθηκε από όργανα της 
ομάδας ΟΠΚΕ της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας/
Υποδ/νση Ασφάλειας Βόλου, στο 8ο χλμ. Βόλου-Λάρισας, 
με κατεύθυνση το Βόλο, βρέθηκε να κατέχει συνολικά 
580 λαθραία πακέτα τσιγάρων των είκοσι τσιγάρων έκα-
στο, ήτοι περιέχοντα συνολικά 11.600 τεμάχια τσιγάρων, 
τα οποία δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατα-
νάλωσης. Ο ανωτέρω παράνομα απέκτησε και κατείχε 
τη συγκεκριμένη ποσότητα αφορολόγητων τσιγάρων 
γνωρίζοντας ότι επρόκειτο για λαθραία ποσότητα και 
ότι δεν είχαν καταβληθεί γι’ αυτή οι αναλογούσες δασμο-
φορολογικές επιβαρύνσεις, ποσού 4.551,96 €, τις οποίες 
απώλεσε το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο MOHAMMAD (ή NASIR) NASER (ή MUHAMMAD 
AHMAD) του NASIR AHMED (ή NASIR AHMAD) έχει δικαί-
ωμα προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Βόλου εντός τριάντα (30) ημερών από την κατά νόμο 
δημοσίευση της παρούσας πράξης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, η οποία είναι άμεσα εκτελεστή (παρ. 7 
άρθρο 152 του ν. 2960/2001).

  Ο Προϊστάμενος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΜΙΡΗΣ

    Αριθμ. 351141 (8)
Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Λε-

χαινών υπαγόμενου στην Τοπική Διεύθυνση Β’ 

Ηλείας με έδρα την Αμαλιάδα. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 51 και των άρθρων 57 και 

59 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-
λειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

β) Του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α’ 8) και ιδίως του άρθρου 
35 αυτού.

2. Την υπ’ αρ. 47557/06.07.2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί 
έναρξης λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ 
Β’ Ηλείας με έδρα την Αμαλιάδα (Β’ 3052).

3. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων 
εντός των ορίων των Δήμων Ήλιδας, Πηνειού και Ανδρα-
βίδας - Κυλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του e- ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

Τη σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Λεχαι-
νών υπαγόμενου στην Τοπική Διεύθυνση Β’ Ηλείας με 
έδρα την Αμαλιάδα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Διοικητής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΦΕΞΗΣ

Ι

    Αρ. 53872/29-7-21 (9)
Ένταξη του Ηρακλή Μουρίκη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 15 θ του άρθρου 15 του 

ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 114), του άρθρου 29 και της περ. δ της παρ. 3 
του άρθρου 79 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 39 του ν. 
4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) και την περ. ε.αα 
της παρ. 1 του άρθρου 16 ν. 4559/2018, την παρ. 2 του 
άρθρου 64 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 83) καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 27 του ιδίου νόμου.
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2. Την περ. 5 της παρ.  3 και  του άρθρου 68 του 
ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώ-
σεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομο-
θεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και 
της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων» (Α’ 32).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 118/2002 «Βαθ-
μολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των 
μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
μάτων» (Α’ 99).

4. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 διευκρι-
νιστική εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «Οδηγίες σχετικά με την 
υλοποίηση και την εφαρμογή των περιεχομένων στο 
άρθρο 27 και στο άρθρο 64 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’83) που αφορούν 
στις κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.», 
όπως αναδιατυπώθηκε με το υπό στοιχεία 35125/Ζ2/
1-3-2018 έγγραφο του ΥΠΕΘ.

5. Την υπ’ αρ. 1830/25-8-2020 πρυτανική πράξη διο-
ρισμού του Η. Μουρίκη σε θέση ΠΕ Κλάδου Ιατρών Ψυ-
χιάτρων με τριετή θητεία, του Αιγινητείου Νοσοκομείου 
(Γ’ 1555).

6. Την υπ’ αρ. 9770/22-2-2021 αίτηση για ένταξη σε 
θέση Ε.ΔΙ.Π. του Η. Μουρίκη, υπαλλήλου ΠΕ Κλάδου Ια-
τρών Ψυχιάτρων με τριετή θητεία του Αιγινητείου Νοσο-
κομείου, κατόχου διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό 
αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που 
θεραπεύει το Ίδρυμα.

7. Την από 26-2-2021 απόφαση της Συνέλευσης της 
Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ιδρύ-
ματος, περί ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής 
για την ένταξη του Η. Μουρίκη σε θέση μέλους Ε.ΔΙ.Π.

8. Την από 26-3-2021 εισήγηση της Τριμελούς Ειση-
γητικής Επιτροπής που ορίσθηκε από την Συνέλευση 
της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Ιδρύματος για την ως άνω ένταξη.

9. Την από 22-4-2021 απόφαση της Συνέλευσης της 
Ιατρικής Σχολής, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του 
Η. Μουρίκη σε θέση Ε.ΔΙ.Π και διαπιστώθηκε ότι το γνω-
στικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής του είναι 
συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει 
το Ίδρυμα.

10. Το υπ’ αρ. 26559/27-4-2021 έγγραφο της Ιατρικής 
Σχολής.

11. Την από 27-5-2021 απόφαση της Πανεπιστημιακής 
Συγκλήτου.

12. Την υπό στοιχεία 1172/Ε2244/11-9-2017 γνωμο-
δότηση της Προϊσταμένης του Γραφείου Νομικού Συμ-
βούλου του Ιδρύματος.

13. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του ενδι-
αφερόμενου.

14. Την υπ’ αρ. 42747/22-6-2021 βεβαίωση της ΓΔΟΥ 
του Ιδρύματος.

15. Το υπό στοιχεία Φ.1/Α/349/80788/Β1/6-7-2021 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και 
ΜΠ.Δ.Σ της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, αποφασίζουμε:

Την ένταξη του Ηρακλή Μουρίκη του Χρήστου, υπαλ-
λήλου ΠΕ Κλάδου Ιατρών Ψυχιάτρων με τριετή θητεία 
του Αιγινητείου Νοσοκομείου, κατόχου διδακτορικού 
διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές 
με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα, 
σε κενή οργανική θέση της προβλεπόμενης στο άρθρο 
29 του ν. 4009/2011 κατηγορίας μέλους Εργαστηρια-
κού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος, 
ΠΕ κατηγορίας Γ’ βαθμίδας, με αντίστοιχη κατάργηση 
της θέσης που κατείχε, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Ο εντασσόμενος υπάλληλος κατανέμεται στην Ιατρική 
Σχολή της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ιδρύματος.

Με την παρούσα πράξη ανακαλείται η υπ’ αρ. 3393/
30-6-2021 όμοια, λόγω εκδόσεως του υπό στοιχεία 
Φ.1/Α/349/80788/Β1/6-7-2021 εγγράφου της Διεύθυν-
σης Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠ.Δ.Σ της ΓΔΟΥ του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των: 5183/31-8-2021).

  Αθήνα, 27 Ιουλίου 2021

O Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι

   Αριθμ. 17995 (10)
Συμπλήρωση του π.δ. 155/2009 «Έγκριση του 

Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανε-

πιστημίου Αιγαίου» (Α’ 197) .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας» (Α’ 31), 

2. Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του 
π.δ. 160/2008 (Α΄ 220) και με τις διατάξεις των άρ-
θρων 13  - 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
(ν. 2690/1999, Α΄ 45),

3. Τις διατάξεις του π.δ. 155/2009 «Έγκριση του Εσω-
τερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου.» (Α’ 197), 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 13, 14 και 84 του 
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 114),

5. Τις διατάξεις των άρθρων 34, 38 και 56 του ν. 4777/
2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προ-
στασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του 
ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25),

6. Τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 22 του άρθρου 
80 του ν. 4009/2011 (Α’  195), όπως ισχύει, σύμφωνα 
με τις οποίες… γ) Έως την έναρξη ισχύος του κατά το 
άρθρο 5 Οργανισμού κάθε Ιδρύματος και του κατά το 
άρθρο 6 Εσωτερικού του Κανονισμού, τα θέματα που 
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προβλέπονται σε αυτούς ρυθμίζονται με αποφάσεις της 
Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως…

7. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Εσωτερικός Κα-
νονισμός του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 8 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),

8. Το γεγονός ότι οι λοιπές διατάξεις του π.δ. 155/2009 
δεν προσκρούουν στο ν. 4777/2021,

9. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 42/13.9.2021 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου θέμα 3.1. «Συμπλήρωση του π.δ. 155/2009 
«Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Α’ 197),

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού ή της κρατικής επιχορήγησης του Ιδρύ-
ματος, αποφασίζει:

Τη συμπλήρωση του π.δ. 155/2009 «Έγκριση του Εσω-
τερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου» (Α’ 197), όπως ισχύει, με την προσθήκη άρθρου 67 
«Ρυθμίσεις θεμάτων υπέρβασης της ανώτατης χρονικής 
διάρκειας φοίτησης, μερικής φοίτησης και διακοπής φοί-
τησης» ως εξής:

Άρθρο 67
Ρυθμίσεις θεμάτων υπέρβασης της ανώτατης 
χρονικής διάρκειας φοίτησης, μερικής φοίτησης 
και διακοπής φοίτησης

1. Ο/Η φοιτητής/τρια δύναται να αιτηθεί την κατ’ 
εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας 
φοίτησης για σοβαρούς λόγους υγείας, που ανάγονται 
στο πρόσωπο του/της φοιτητή/τριας ή στο πρόσωπο 
συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή 
προσώπου με το οποίο ο/η φοιτητής/τρια έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης.

Η αίτηση κατατίθεται από τον/την φοιτητή/τρια (ηλε-
κτρονικά/με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο/ταχυδρομικά/
αυτοπροσώπως, μέσω ΚΕΠ), πριν από τη λήξη της ανώ-
τατης χρονικής διάρκειας φοίτησης, στη Γραμματεία 
του Τμήματος, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά 
τεκμηρίωσης α) της ύπαρξης θεμάτων υγείας και β) της 
ύπαρξης συγγένειας ή συμφώνου συμβίωσης, στην περί-
πτωση κατά την οποία οι λόγοι υγείας δεν ανάγονται στο 
πρόσωπο του/της φοιτητή/τριας. Οι σοβαροί λόγοι υγεί-
ας θα πρέπει να αποδεικνύονται με έγγραφο δημόσιου 
νοσοκομείου ή αρμόδιας ειδική επιτροπής νοσοκομείου. 
Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για την έγκριση 
ή τη μη έγκριση της αίτησης καθώς και για το χρονικό 
διάστημα της επιπλέον φοίτησης.

Επιπλέον υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας 
φοίτησης μπορεί να εγκριθεί εκ νέου με την άνω διαδι-
κασία, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι σοβαροί 
λόγοι υγείας.

2. Οι φοιτητές/τριες που αποδεδειγμένα εργάζονται 
τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα, οι φοιτη-
τές/τριες με αναπηρία, καθώς και οι αθλητές/τριες που 
υπάγονται στις περιπτώσεις, όπως αυτές προβλέπονται 
στην ισχύουσα νομοθεσία, δύνανται, ύστερα από αίτησή 
τους προς την Κοσμητεία της Σχολής τους, να εγγρά-
φονται ως φοιτητές/τριες μερικής φοίτησης. Η αίτηση 

μαζί με τα έγγραφα που αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις 
οι οποίες συντρέχουν για τη δυνατότητα μερικής φοί-
τησης κατατίθενται (ηλεκτρονικά/με εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο/ταχυδρομικά/αυτοπροσώπως, μέσω ΚΕΠ) στη 
Γραμματεία της οικείας Σχολής το αργότερο έως τη λήξη 
της περιόδου των εγγραφών του Τμήματος.

Ειδικότερα:
α. Φοιτητές/τριες που εργάζονται τουλάχιστον είκοσι 

(20) ώρες την εβδομάδα οφείλουν να προσκομίσουν τη 
σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη/τριας 
καθώς και ένσημα για ασφαλισμένους/ες στον ιδιωτικό 
τομέα.

β. Φοιτητές/τριες με αναπηρία οφείλουν να προσκο-
μίσουν βεβαίωση διαπίστωσης της αναπηρίας από Κέ-
ντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή από επταμελή 
υγειονομική επιτροπή δημόσιου νοσοκομείου. Φοιτητές/
τριες που έχουν εγγραφεί με την ειδική κατηγορία των 
φοιτητών/τριών με αναπηρία, δεν απαιτείται να προ-
σκομίσουν επιπλέον δικαιολογητικά από αυτά που είχαν 
αρχικά προσκομίσει για την εγγραφή τους.

γ. Φοιτητές/τριες αθλητές/τριες, οφείλουν να προσκο-
μίσουν βεβαίωση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, 
ή την Ολυμπιακή Επιτροπή, κατά περίπτωση, στην οποία 
θα πιστοποιείται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η ένταξη 
σε καθεστώς μερικής φοίτησης.

Οι βεβαιώσεις των περιπτώσεων α’ και γ’, θα πρέπει να 
κατατίθενται εκ νέου στη Γραμματεία της Κοσμητείας, 
στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, ώστε να διαπιστώ-
νεται αν εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι για την 
ένταξη σε καθεστώς μερικής φοίτησης.

Για τη μερική φοίτηση απαιτείται απόφαση της Κο-
σμητείας για την οποία ενημερώνεται η Γραμματεία του 
Τμήματος στο οποίο ανήκει ο/η φοιτητής/τρια.

Για τους/τις φοιτητές/τριες που φοιτούν υπό καθεστώς 
μερικής φοίτησης, κάθε εξάμηνο προσμετράται ως μισό 
ακαδημαϊκό εξάμηνο και δεν μπορούν να δηλώνουν 
προς παρακολούθηση και να εξετάζονται σε αριθμό με-
γαλύτερο από το ήμισυ των μαθημάτων του εξαμήνου 
τα οποία προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών του 
Τμήματός τους, εφαρμοζόμενης, και στην περίπτωση 
αυτή, της ανώτατης διάρκειας φοίτησης σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι φοιτητές/τριες δύνανται να επανέρχονται σε κα-
θεστώς κανονικής φοίτησης με την ως άνω διαδικασία, 
μετά από αίτησή τους στη Γραμματεία της Κοσμητεία της 
Σχολής, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά. 
Σε αυτήν την περίπτωση, για την απρόσκοπτη συνέχιση 
της φοίτησης του/της φοιτητή/τριας, η επάνοδός του/
της σε καθεστώς κανονικής φοίτησης δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί στο μέσο του εξαμήνου.

3. Οι φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα να διακόψουν 
τη φοίτησή τους, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαί-
νει τα δύο (2) έτη.

Ο/Η φοιτητής/τρια υποβάλλει (ηλεκτρονικά/με εξουσιο-
δοτημένο πρόσωπο/ταχυδρομικά/αυτοπροσώπως, μέσω 
ΚΕΠ) αίτηση διακοπής φοίτησης στη Γραμματεία της Κο-
σμητείας της οικείας Σχολής για όσα εξάμηνα, συνεχόμε-
να ή μη, επιθυμεί αρκεί να μην υπερβαίνουν τα τέσσερα 
(4) εξάμηνα. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον 
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χρόνο διακοπής της φοίτησης. Τα εξάμηνα αυτά δεν προ-
σμετρώνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Με τη λήξη 
της διακοπής, ο/η φοιτητής/τρια επανέρχεται σε καθεστώς 
κανονικής φοίτησης, με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
που κατείχε πριν από τη διακοπή της φοίτησης.

Ο/Η φοιτητής/τρια υποβάλλει αίτηση διακοπής φοί-
τησης το αργότερο έως τη λήξη της περιόδου των εγ-
γραφών του Τμήματος, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων 
(π.χ. σοβαρής ασθένειας).

Η αίτηση περιλαμβάνει το αιτούμενο χρονικό διάστη-
μα διακοπής καθώς και τους λόγους (π.χ. λόγοι υγείας, 
ανωτέρας βίας, προσωπικοί, οικογενειακοί, οικονομικοί 
λόγοι κ.τ.λ.). Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα σχετικά 
δικαιολογητικά από αρμόδιες δημόσιες αρχές ή οργα-
νισμούς, από τα οποία αποδεικνύονται σοβαροί λόγοι 
υγείας του/της αιτούντος/ουσας ή συγγενών του/της 
μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος, λόγοι στράτευ-
σης ή σοβαροί οικονομικοί λόγοι κ.τ.λ. Σε περίπτωση 
ανωτέρας βίας ή προσωπικών λόγων, μπορεί να κατατε-
θεί υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία να 
περιγράφονται οι λόγοι χωρίς να απαιτούνται επιπλέον 
δικαιολογητικά.

Για τη διακοπή της φοίτησης απαιτείται απόφαση της 
Κοσμητείας για την οποία ενημερώνεται η Γραμματεία 
του Τμήματος στο οποίο ανήκει ο/η φοιτητής/τρια.

Η άρση της διακοπής φοίτησης είναι δυνατή με την 
ίδια ως άνω διαδικασία, μετά από αίτηση του/της φοι-
τητή/τριας στη Γραμματεία της Κοσμητεία της Σχολής, 
χωρίς να απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά. Σε αυτήν 
την περίπτωση, για την απρόσκοπτη συνέχιση της φοίτη-
σης του/της φοιτητή/τριας κατά την επάνοδό του/της, η 
διακοπή της αναστολής δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί 
στο μέσο του εξαμήνου.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 
από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για όλους/ες τους/τις 
φοιτητές/τριες ανεξάρτητα από το έτος εισαγωγής τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 14 Σεπτεμβρίου 2021

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

Ι

    Aριθμ. απόφ. 16 (11)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για το Β’ 
Εξάμηνο του 2021, υπαλλήλων του Γενικού Νο-
σοκομείου Λιβαδειάς. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
Α). 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 

(Α΄ 176).
Β). Τις εισηγήσεις των κάτωθι τμημάτων:
1. Της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Λιβαδειάς.
2. Της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Λιβαδειάς.
3. Των Εργαστηρίων του Γ.Ν. Λιβαδειάς.

Αποφασίζει και εγκρίνει την υπερωριακή απασχόλη-
ση είκοσι πέντε (25) ατόμων μόνιμου προσωπικού στα 
τμήματα της Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας, για 
το Β’ εξάμηνο του 2021 και δέκα (10) ατόμων ΙΔΟΧ, για 
εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών.

Από τους ανωτέρω αναφερόμενους υπαλλήλους θα 
εργασθούν υπερωριακά μόνο όσοι χρειασθούν για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και η απασχόληση 
αυτών δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες/ανά μήνα 
ως εξής:

α) 85 άτομα για τη Νοσηλευτική Υπηρεσία του Γ.Ν. 
Λιβαδειάς.

β) 25 άτομα για τη Διοικητική Υπηρεσία του Γ.Ν. Λι-
βαδειάς.

γ) 8 άτομα για την Τεχνική Υπηρεσία του Γ.Ν. Λιβαδειάς.
ε) 10 άτομα ΙΔΟΧ
στ) 5 άτομα βοηθητικό προσωπικό.
ι) 1 άτομο Αορίστου Χρόνου.
Θα απασχοληθούν υπερωριακά μόνον όσοι χρεια-

στούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών 
αναγκών και η απασχόληση αυτών δεν θα υπερβαίνει 
τις καταγεγραμμένες ώρες.

Η δαπάνη που θα προκύψει ύψους 25.800,00 € θα κα-
λυφθεί από τον ΚΑΕ 0261.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λιβαδειά, 30 Ιουλίου 2021

  Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(12)
      Στην υπ’ αρ. 49508/29-7-2021 απόφαση της Συγκλήτου 

του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά 
με την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι 
Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» του Τμήματος 
Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3763), διορθώνεται:

από το εσφαλμένο:

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας - Τέλη Φοίτησης

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 32, 35 και 37 του ν. 4485/2017 
ανέρχεται συνολικά σε δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ 
(14.000,00 €) και αναλύεται ως ακολούθως:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογι-
σμικού 150,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε με-
ταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες 700,00 €
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3. Δαπάνες αναλωσίμων 300,00 €
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων/-
ουσών του Π.Μ.Σ. 250,00 €
5. Δαπάνες μετακίνησης φοιτητών/-τριών 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς 300,00€

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσω-
πικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων 
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ. 

800,00 €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπι-
κού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην ορ-
γάνωση του Π.Μ.Σ. 

0,00 €

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 800,00 €

9. Αμοιβές προσωπικού για την εποπτεία 
εργασιών και πρακτικών ασκήσεων 600,00€

10. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης 2.600,00 €

11. Λοιπές δαπάνες, (έξοδα δημοσιότητας - 
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών 
πεδίου, κ.λπ.). 

360,00 €

12. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 2.940,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 9.800,00 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 
φοίτησης που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των χιλί-
ων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00 €) για όλη τη διάρκεια 
φοίτησης στο Π.Μ.Σ.

στο ορθό:

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας - Τέλη Φοίτησης

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 32, 35 και 37 του ν. 4485/2017 
ανέρχεται συνολικά σε εννιά χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 
(9.800.00 €) και αναλύεται ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λο-
γισμικού 150,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες 700,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 300,00 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων/-
ουσών του Π.Μ.Σ. 250,00 €

5. Δαπάνες μετακίνησης φοιτητών/-τριών 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς 300,00€

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσω-
πικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων 800,00 €

και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ. 

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσω-
πικού των ΑΕ.Ι. που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ. 

0,00 €

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 800,00 €

9.Αμοιβές προσωπικού για την εποπτεία 
εργασιών και πρακτικών ασκήσεων 600,00€

10. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης 2.600,00 €

11. Λοιπές δαπάνες, (έξοδα δημοσιότη-
τας  - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 
εργασιών πεδίου, κ.λπ.). 

360,00 €

12. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 2.940,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 9.800,00 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 
φοίτησης που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των χιλί-
ων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00 €) για όλη τη διάρκεια 
φοίτησης στο Π.Μ.Σ.

(Από το   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης) 

Ι

(13)
     Στην υπ’ αρ. 1533/17-9-2020 απόφαση της Συγκλήτου 

του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχε-
τικά με την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική-Προληπτική Ιατρι-
κή και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας» του Τμήματος Ια-
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4355), διορθώνεται:

το εσφαλμένο:

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Πρόληψη και Δημόσια Υγεία» ή «Ποι-
ότητα στη Φροντίδα Υγείας» ανάλογα με την επιλογή 
ειδίκευσης κάθε φοιτητή/-τριας.

στο ορθό:

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική 
και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας» σε μία από τις δύο 
ειδικεύσεις:

α. «Πρόληψη και Δημόσια Υγεία» ή
β. «Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας».

(Από το  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης)    

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02044522909210008*
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