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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

  Δυνάμει της υπ’ αρ. 77/20/2021 καταλογιστικής πρά-
ξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 03/06/2021, 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", αφορά λαθρεμπορία χύμα λε-
πτοκομμένου καπνού αθροιστικού καθαρού βάρους 
εξακοσίων ογδόντα (680  γρ.), από τον Λιανό Πέτρο 
του Βασιλείου και της Άννας, μέσα από σχετική αγγε-
λία για πώληση καπνού στην ιστοσελίδα www.car.gr, 
με τη διαδικασία της αποστολής - παραλαβής δύο δεμά-
των με αντικαταβολή (σχετικές η από 20/12/2019 Έκθε-
ση Ελέγχου - Πορισματική Αναφορά Β1 της Υπηρεσίας 
και η από 29/03/2019 Έκθεση Ελέγχου - Πορισματική 
Αναφορά Β1 της ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης), και δημοσιεύ-
εται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 του ιδίου 
ως άνω νόμου:

1) Προσδιορίστηκαν οι φόροι που αναλογούν στο αντι-
κείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των εκατό 
σαράντα επτά ευρώ και δέκα οχτώ λεπτών (147,18 €), εκ 
των οποίων Φ.Π.Α. 31,58€ και Ειδικός Φόρος Κατανάλω-
σης 115,60 €.

2) Επιβλήθηκε στους υπαιτίους πολλαπλό τέλος συ-
νολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €), ήτοι 
το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρ-
θρου 150 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται, κατά την 
είσπραξή του, σε Τ.Χ. και Ο.ΠΑ. (2,4%), σύμφωνα με τον 
Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου, εκ του οποίου ποσό 
επτακοσίων πενήντα (750 €) επιμερίστηκε στον ΛΙΑΝΟ 
ΠΕΤΡΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΝΝΑΣ, γεννηθέντα το 
έτος 1976 στη Βέροια Ημαθίας, με ΑΦΜ 076787853 πρώ-
ην κάτοικο Πατρίδας Ημαθίας ή Ολύμπου 15 Κοζάνη, 
και νυν αγνώστου διαμονής, βάσει του υπ’ αρ. 1507/19/ 
2679380/14-12-2019 εγγράφου του Αρχηγείου Ελληνι-
κής Αστυνομίας.

3) Ο ανωτέρω υπαίτιος κηρύχθηκε αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον συνυπόχρεος για την καταβολή του συνολικά 
επιβληθέντος πολλαπλού τέλους. 

4) Καταλογίστηκαν στους υπαίτιους οι ως άνω φορο-
λογικές επιβαρύνσεις ποσού εκατό σαράντα επτά ευρώ 
και δέκα οχτώ λεπτών (147,18 €), για τις οποίες κηρύ-
χθηκαν αλλελέγγυα και εις ολόκληρον συνυπόχρεοι για 
την καταβολή τους.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊστάμενη 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(2)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

  Δυνάμει της υπ’  αρ. 230/17/2021 καταλογιστικής 
πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 03/6/2021, 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 Κώ-
δικα’’, και αφορά λαθρεμπορία εξήντα (60) πακέτων τσιγά-
ρων, που διαπιστώθηκε την 23/9/2014 στη συμβολή των 
οδών Κ. Βάρναλη και Πίνδου στο Περιστέρι (σχετ. η υπό 
στοιχεία 3008/14/55-α/24-09-2014 μηνυτήρια αναφορά 
του Α’  Τ.Α. Περιστερίου), και δημοσιεύεται σύμφωνα με 
την παρ. 5 του άρθρου 152 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των διακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα 
τεσσάρων λεπτών (212,94 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός 
Δασμός τσιγάρων 24,54 €, Φ.Π.Α. τσιγάρων 43,20 €, ΕΦΚ 
τσιγάρων 145,20 €.

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, (επ) TARIK (ον) ΒΑΤΙ του 
SALIM γεν. 1/1/1988 στο Πακιστάν, κάτοχο του υπ’ αρ. 
62313 Δελτίου Πολιτικού Πρόσφυγα υπό αναγνώριση με 
ΑΦΜ 147049778, πρώην κάτοικο Περιστερίου στην οδό 
Ιδομενέως αρ. 7 ή 9 και νυν αγνώστου διαμονής, πολλα-
πλό 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 
υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, 
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 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ

Ι

(3)
Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία.

      Με την υπ’ αρ. 170/2018/2019/26-03-2019 καταλο-
γιστική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του 
Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατ’ 
εφαρμογή των παρ. 1, 3 και 5 του άρθρου 152, της παρ. 1 
του άρθρου 150, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 142 και της 
παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελω-
νειακός Κώδικας» (Α΄ 265), επιβλήθηκε στον MOSTAFA 
HUSSEIN του SAID, υπ’ αρ. διαβατηρίου Α18685049 εκ-
δοθέντος στην Αίγυπτο την 16-07-2016, πολλαπλό τέλος 
ποσού δεκαεννέα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα οκτώ 
ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (19.348,89 €), πλέον Τ.Χ. 
και Ο.Γ.Α. (2,4%) ύψους τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων 
ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (464,37 €). Το πολλαπλό 
τέλος επιβλήθηκε για λαθρεμπορία καπνικών επειδή 
διαπιστώθηκε από τελωνειακούς υπαλλήλους της Υπη-

ρεσίας ότι κατά την άφιξή του την 25-07-2018 στον Δι-
εθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» από 
Κάιρο Αιγύπτου, με την πτήση A3 931, εισήγαγε εντός της 
Ελληνικής Επικράτειας είκοσι πέντε κιλά καπνό για ναρ-
γιλέ που δεν έφερε τις ένσημες ταινίες φορολογίας της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, από τις οποίες αποδεικνύεται 
η καταβολή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και 
η νόμιμη προέλευση των καπνικών ειδών. Με τον τρόπο 
αυτό επιχείρησε να στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση από δασμοφορολογικές επιβα-
ρύνσεις συνολικού ποσού έξι χιλιάδων τετρακοσίων σα-
ράντα εννέα ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (6.449,63 €).

  Ο Προϊστάμενος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ
Ι

(4)
Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία.

      Με την υπ’ αρ. 276/2013/2014/04-06-2014 καταλο-
γιστική πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του 
Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατ’ 
εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 142, του εδάφιου α 
της παρ. 1 του άρθρου 150, και της περ. α) της παρ. 1 του 
άρθρου 155 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), επιβλήθηκε στον 
MUHAMMAD TASLEEM, με αριθμό Πακιστανικού διαβα-
τηρίου KG563417, πολλαπλό τέλος, κατόπιν επιμερισμού 
του συνολικού ποσού, ποσού ογδόντα εννέα χιλιάδων 
επτακοσίων σαράντα ευρώ και πενήντα τριών λεπτών 
(89.740,53 €) συμπεριλαμβανομένου Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), 
για συμμετοχή του σε υπόθεση λαθρεμπορίας χρυσού, 
καθόσον στα Σπάτα Αττικής και συγκεκριμένα στον Διε-
θνή Αερολιμένα Αθηνών την 11-04-2012 κατά την άφιξή 
του στον Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» από το 
Ντουμπάι των Ενωμένων Αραβικών Εμιράτων, εισήγαγε 
στην Ελληνική Επικράτεια 11.020 γραμμάρια χρυσού 
με τρόπο που συνιστά το αδίκημα της λαθρεμπορίας 
(άνευ αδείας της αρμόδιας τελωνειακής αρχής). Με τον 
τρόπο αυτό επιχείρησε να στερήσει το Ελληνικό Δημό-
σιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση από δασμοφορολογικές 
επιβαρύνσεις συνολικού ύψους πενήντα οκτώ χιλιάδων 
τετρακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (58.425,00 €). Το σύνολο 
του πολλαπλού τέλους που επιβλήθηκε δια της ανωτέρω 
καταλογιστικής πράξης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν 
εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ενός 
ευρώ και έξι λεπτών (179.481,06 €), συμπεριλαμβανο-
μένου Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 2,4%, για την καταβολή του οποίου 
ο MUHAMMAD TASLEEM καθίσταται αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεος.

Ο Προϊστάμενος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ
Ι

(5)
Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία.

        Με την υπ’ αρ. 94/2019/2021/15-04-2021 καταλογι-
στική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του 
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Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατ’ 
εφαρμογή των παρ.  1, 3 και 5 του άρθρου 152, της 
παρ. 1 του άρθρου 150, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 
142 και της παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265), επιβλήθηκε 
στον AHMAD JARADAT του OSAMA, ήδη αγνώστου 
διαμονής σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1507/20/1097845/
28-05-2020 βεβαίωση αγνώστου διαμονής της Διεύθυν-
σης Δημόσιας Ασφάλειας - Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνο-
μίας, υπ’ αρ. διαβατηρίου 0142508 εκδοθέντος στην Ιορ-
δανία την 23-08-2018, πολλαπλό τέλος ποσού σαράντα 
έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά ευρώ και τριάντα 
τριών λεπτών (46.437,33 €), πλέον Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) 
ποσού χιλίων εκατόν δεκατεσσάρων ευρώ και πενήντα 
λεπτών (1.114,50 €). Το πολλαπλό τέλος επιβλήθηκε για 
λαθρεμπορία καπνικών επειδή διαπιστώθηκε από τελω-
νειακούς υπαλλήλους της Υπηρεσίας ότι κατά την άφιξή 
του την 29-04-2019 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 
«Ελευθέριος Βενιζέλος» από Αμμάν Ιορδανίας, με την 
πτήση A3 941, εισήγαγε εντός της Ελληνικής Επικρά-
τειας εξήντα κιλά καπνό για ναργιλέ που δεν έφερε τις 
ένσημες ταινίες φορολογίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
από τις οποίες αποδεικνύεται η καταβολή των δασμο-
φορολογικών επιβαρύνσεων και η νόμιμη προέλευση 
των καπνικών ειδών. Με τον τρόπο αυτό επιχείρησε να 
στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση από δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις συνολικού πο-
σού δεκαπέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα 
ευρώ και έντεκα λεπτών (15.479,11 €).

Ο Προϊστάμενος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ

Ι

(6)
Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία.

    Με την υπ’ αρ. 41/2018/2019/07-03-2019 καταλογι-
στική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τε-
λωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατ’ εφαρ-
μογή των παρ. 1, 3 και 5 του άρθρου 152, της παρ. 1 του 
άρθρου 150, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 142 και της 
παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελω-
νειακός Κώδικας» (Α΄ 265), επιβλήθηκε στον MOUSTAFA 
SAHIFA του ELSAYED (MOHAMED HASSAN), υπ’ αρ. δι-
αβατηρίου Α21282117 εκδοθέντος στην Αίγυπτο την 
23-09-2017, πολλαπλό τέλος ποσού έντεκα χιλιάδων 
οκτακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λε-
πτών (11.839,35 €), πλέον Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) ύψους 
διακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και δεκατεσσάρων 
λεπτών (284,14 €). Το πολλαπλό τέλος επιβλήθηκε για λα-
θρεμπορία καπνικών επειδή διαπιστώθηκε από τελωνει-
ακούς υπαλλήλους της Υπηρεσίας ότι κατά την άφιξή του 
την 01-12-2017 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευ-
θέριος Βενιζέλος» από Κάιρο Αιγύπτου, με την πτήση A3 
931, εισήγαγε εντός της Ελληνικής Επικράτειας δεκαπέ-
ντε κιλά καπνό για ναργιλέ και δύο κούτες με τσιγάρα, 
τα οποία δεν έφεραν τις ένσημες ταινίες φορολογίας της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, από τις οποίες αποδεικνύεται η 

καταβολή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και η 
νόμιμη προέλευση των καπνικών ειδών. Με τον τρόπο 
αυτό επιχείρησε να στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση από δασμοφορολογικές επιβα-
ρύνσεις συνολικού ποσού τριών χιλιάδων εννιακοσίων 
σαράντα έξι ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (3.946,35 €).

Ο Προϊστάμενος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ
Ι

(7)
Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία.

    Με την υπ’ αρ. 17/2019/23-04-2019 καταλογιστική 
πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Τελωνεί-
ου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατ’ εφαρμογή 
της παρ. 1 του άρθρου 152, του εδάφιου α της παρ. 1, 
του άρθρου 150, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 142 και 
της περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265), επιβλήθηκε 
στον AMGAD MOHAMED NASR MOHAMED, με Α.Φ.Μ. 
145225408, πολλαπλό τέλος ποσού είκοσι χιλιάδων ενε-
νήντα έξι ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (20.096,88 €), 
πλέον Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) ποσού τετρακοσίων ογδόντα 
δύο ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (482,33 €). Το πολλα-
πλό τέλος επιβλήθηκε για λαθρεμπορία καπνικών επειδή 
κατά την αναχώρησή του την 26-01-2019 από τον Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς το Μι-
λάνο Ιταλίας με την πτήση ΑΖ 725, κατείχε και διακινούσε 
εντός της Ελληνικής Επικράτειας 32.200 τεμάχια τσιγάρα 
τα οποία είχαν εισαχθεί ή τεθεί στην κατανάλωση κατά 
τρόπο που συνίστατο στο αδίκημα της λαθρεμπορίας, 
ήτοι δεν έφεραν τις ένσημες ταινίες φορολογίας της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας, από τις οποίες αποδεικνύεται η 
καταβολή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και η 
νόμιμη προέλευση των καπνικών ειδών. Με τον τρόπο 
αυτό επιχείρησε να στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση από δασμοφορολογικές επιβα-
ρύνσεις ποσού έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα οκτώ 
ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (6.698,96 €).

Ο Προϊστάμενος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ
Ι

(8)
Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία.

    Με την υπ’ αρ. 150/2015/2018/26-11-2018 καταλογι-
στική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τε-
λωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατ’ εφαρ-
μογή των παρ. 1, 3 και 5 του άρθρου 152, της παρ. 1 του 
άρθρου 150, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 142, της παρ. 1 
του άρθρου 155 και της παρ. 2 του άρθρου 119Α του 
ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265), 
επιβλήθηκε στον ABDELMAJED HIND, πολλαπλό τέλος 
ποσού δεκατριών χιλιάδων δεκαεπτά ευρώ και ενενήντα 
λεπτών (13.017,90 €), πλέον Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) ύψους τρι-
ακοσίων δώδεκα ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (312,42 
€). Το πολλαπλό τέλος επιβλήθηκε για λαθρεμπορία
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καπνικών καθόσον στα Σπάτα Αττικής και συγκεκριμέ-
να στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, την 01-06-2015, 
υπάλληλοι της Υπηρεσίας προέβησαν στον έλεγχο ενός 
χαρτοκιβωτίου που είχε αφιχθεί από Ντόχα με την πτήση 
QR 201/15-04-2015 (Tag Number QR892149) στο όνομα 
του ανωτέρω επιβάτη και προσκομίστηκε για έλεγχο 
από υπάλληλο της εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης 
SWISSPORT. Κατά τον έλεγχο ανευρέθησαν δεκατέσσε-
ρα (14) κιλά καπνού για κάπνισμα, που δεν έφερε τις 
ένσημες ταινίες φορολογίας της Ελληνικής Δημοκρατίας 
από τις οποίες αποδεικνύεται η καταβολή των δασμοφο-
ρολογικών επιβαρύνσεων και η νόμιμη προέλευση των 
καπνικών ειδών. Με τον τρόπο αυτό επιχείρησε να στε-
ρήσει το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
από δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις συνολικού ποσού 
τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και 
τριάντα λεπτών (4.339,30 €).

Ο Προϊστάμενος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ

Ι

(9)
Επιβολή πολλαπλού τέλους.

      Με την υπ’ αρ. 280/2019/12-09-2020 καταλογιστική 
πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελω-
νείου Θεσ/νίκης, που εκδόθηκε στις 12-10-2020, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 
5 του άρθρου 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζου-
με στον (επ) ΡΕΡΑ (ον) FLORENC του MUSTAFA κάτοχο 
της υπ’ αρ. 032487675 Αλβανικής ταυτότητας πρόσω-
πο αγνώστου διαμονής για την υπηρεσία σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 1507/20/350675 βεβαίωση αγνώστου του 
Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., πολλαπλά τέλη που ανέρχονται 
στο ποσό των 1500 ευρώ για τελωνειακή παράβαση των 
παρ. 1β και 2ζ του άρθρου 155 σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/2001. Κατά της άνω 
πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης εντός 30 ημερών 
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως.

  Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ

Ι

(10)
Επιβολή πολλαπλού τέλους.

      Με την υπ’ αρ. 281/2019/12-09-2020 καταλογιστική 
πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελω-
νείου Θεσ/νίκης, που εκδόθηκε στις 12-10-2020, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του 
ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 
5 το άρθρο 152 του ίδιου ως άνω νόμου, καταλογίζουμε 
στον (επ) ΡΕΡΑ (ον) ILIR του MUSTAFA κάτοχο της υπ’ αρ. 

033474077 Αλβανικής ταυτότητας πρόσωπο αγνώστου 
διαμονής για την υπηρεσία σύμφωνα με την υπ’  αρ. 
1507/20/350675 βεβαίωση αγνώστου του Αρχηγείου 
της ΕΛ.ΑΣ., πολλαπλά τέλη που ανέρχονται στο ποσό 
των 1500 ευρώ για τελωνειακή παράβαση της παρ. 1β 
και 2ζ του άρθρου 155 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του 
άρθρου 150 του ν. 2960/2001. Κατά της ως άνω πράξης 
επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικη-
τικού Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης εντός 30 ημερών από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ
Ι

Αριθμ. απόφ. 33/47 (11)
    Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο: «Διαχείριση Υδρομετεω-

ρολογικών Καταστροφών» του Τμήματος Πολι-

τικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 13 του 

ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 114), οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες 
της Συγκλήτου. 

2. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΥΟΔΔ 490/2018), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσά-
ρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022. 

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και ιδίως τα 
άρθρα 30 «Γενικές διατάξεις»,31 «Όργανα διοίκησης 
των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης 
και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και 
υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν 
φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 
«Πόροι - χρηματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά ή διι-
δρυματικά Π.Μ.Σ. - Διδακτορικές Σπουδές με συνεπίβλε-
ψη» καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85. 

4. Τις διατάξεις της περ. δ) της παρ. 6 και της παρ. 7 του 
άρθρου 19 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες Διατάξεις» (Α΄ 38). 

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195). 

6. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334). 

7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος» (Α’ 189). 
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8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) 
και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 

9. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημά-
των, ίδρυση - συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» (Α΄ 124). 

10. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πα-
νεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 16/17-03- 2021). 

11. Την υπ’ αρ. 2/27/01-04-2021 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

12. Το υπ’ αρ. 1415/12-5-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 τη λει-
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχο-
λής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο: 
«Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Καταστροφών», ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ορ-
γανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο: «Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Καταστροφών» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν. 

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στην «Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών 
Καταστροφών». 

Άρθρο 3
Γνωστικό Αντικείμενο 

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι: η πρόγνω-
ση, η προστασία και η αντιμετώπιση ή μετριασμός των 
υδρομετεωρολογικών καταστροφών. 

Σκοπός του προγράμματος είναι: (α) Η μελέτη των 
ακραίων μετεωρολογικών και κλιματικών φαινόμενων, 
όπως πλημμύρες, ξηρασίες, τυφώνες, κ.α. (β) Η προαγω-
γή της επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται διεθνώς 
στο πεδίο αυτό της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανι-
κού. (γ) Η δημιουργία επιστημόνων - ερευνητών που θα 
έχουν την υποδομή και τα απαραίτητα εφόδια για την 
παραγωγή ανεξάρτητης και πρωτότυπης επιστημονικής 
έρευνας και για την προσφορά εξειδικευμένου έργου. (δ) 
Η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών της 
χώρας σε τεχνικά έργα Πολιτικού Μηχανικού σε σχέση 

με την αντιμετώπιση των υδρομετεωρολογικών κατα-
στροφών, με την παροχή εξειδικευμένων στελεχών για 
τη μελέτη, την ανάλυση, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση 
των έργων αυτών. 

Άρθρο 4
Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος 

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική 
γλώσσα, αλλά είναι δυνατή η συνολική ή μερική διάρ-
θρωση των σπουδών στην αγγλική γλώσσα, όταν ο αριθ-
μός των ξενόγλωσσων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά 
μάθημα υπερβαίνει τους πέντε (5). Η γλώσσα συγγραφής 
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η ελ-
ληνική και σε ειδικές περιπτώσεις η αγγλική. 

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα 
και στη θερινή περίοδο (εντατικό πρόγραμμα). 

Άρθρο 6
Πιστωτικές Μονάδες 

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συ-
νολικά 75. 

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας 

Η διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα είναι μέχρι και 
το ακαδημαϊκό έτος 2025 - 2026. 

Άρθρο 8
Κόστος Λειτουργίας 

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), το 
70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αφο-
ρά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο πόσο 
των τριάντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (39.200 €) 
και αναλύεται ως εξής: 

ΕΞΟΔΑ Ποσό 
σε € 

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 5.000

2 Δαπάνες αναλωσίμων 5.000

3 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 5.000

4 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του ΠΜΣ 

6.000

5 Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης 12.000

6 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιό-
τητας - προβολής, μεταφράσεων, αγοράς εκ-
παιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, 
δαπάνες εργασιών πεδίου 

6.200

ΣΥΝΟΛΟ 39.200
Το συνολικό ύψος των δαπανών του προγράμμα-

τος υπολογίζεται με βάση το ποσοστό 30% των φοι-
τητών που απαλλάσσεται από την καταβολή των 
τελών φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
35 του ν. 4485/2017. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι 
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απαλλαγής καταβολής διδάκτρων είναι λιγότεροι από 
30%, θα προκύψουν αυξήσεις και ο ΕΛΚΕ του Ιδρύματος 
θα μπορεί να εισπράττει τα επιπλέον ποσά. 

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και δι-
οικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά εργασία 
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους. 

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτεται από 
δίδακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές 
κ.λπ. 

Στον παρόν Π.Μ.Σ. δεν προβλέπονται αμοιβές του τα-
κτικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 
του Ιδρύματος. 

Άρθρο 9
Τέλη Φοίτησης 

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 2.000 ευρώ. 

Άρθρο 10 
Ειδικές Διατάξεις 

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Κομοτηνή, 1 Απριλίου 2021 

Ο Πρύτανης 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 31/47 (12)
    Έγκριση ίδρυσης του Διιδρυματικού Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΒΙ-

ΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» (“BIOMEDICAL 

INFORMATICS”) του Τμήματος Ιατρικής της Σχο-

λής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανε-

πιστημίου Θράκης και του Αθηνά - Ερευνητικό 

Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πλη-

ροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ 

ΑΘΗΝΑ). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΥΟΔΔ 490/2018), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσά-
ρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022. 

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και ιδίως τα άρθρα 30 
«Γενικές διατάξεις»,31 «Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.», 
32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης και πιστωτι-
κές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις 
μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - υπο-
τροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι - χρη-
ματοδότηση Π.Μ.Σ.», 43 «Διατμηματικά ή διιδρυματικά 

ΠΜΣ καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 
85 (Α΄114). 

3. Τις διατάξεις της περ. δ) της παρ. 6 και της παρ. 7 του 
άρθρου 19 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες Διατάξεις» (Α΄ 38). 

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195). 

5. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 4334) «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών». 

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) 
και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 

8. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημά-
των, ίδρυση - συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» (Α΄ 124). 

9. Την υπό στοιχεία 194660/Β7/02-12-2014 (Β΄ 3353) 
υπουργική απόφαση που αφορά στην έγκριση ίδρυσης 
και λειτουργίας του Διιδρυματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.. 

10. Την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/19-03-2018 (Β΄ 972) 
υπουργική απόφαση που αφορά την ρύθμιση θεμάτων 
ίδρυσης κοινών ΠΜΣ και εκπόνησης διδακτορικών δια-
τρίβων με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών ΑΕΙ και ανα-
γνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής. 

11. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
δύο (2) Ιδρυμάτων. 

12. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης (συνεδρία 6/23-02-2021) και το απόσπασμα 
πρακτικών υπ’ αρ. 288ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του ΕΚ 
Αθηνά (01-03-2021). 

13. Την υπ’ αρ. 1/27/01-04-2021 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.. 

14. Το υπ’ αρ. 1162/02-08-2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης. 

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 τη 
λειτουργία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε 
συνεργασία με το Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτο-
μίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινω-
νιών και της Γνώσης (ΕΚ ΑΘΗΝΑ) με τίτλο «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» (“BIOMEDICAL INFORMATICS”), ως 
ακολούθως: 
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Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις 

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) σε συ-
νεργασία με το Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας 
στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών 
και της Γνώσης (ΕΚ ΑΘΗΝΑ) συνδιοργανώνουν και λει-
τουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Διιδρυ-
ματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο: «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» (“BIOMEDICAL 
INFORMATICS”) σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Βιοϊατρική Πληροφορική» 
(“BIOMEDICAL INFORMATICS”). 

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο 

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού 
επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις Επιστήμες 
Υγείας και συγκεκριμένα η μεταπτυχιακή εξειδίκευση 
στα πεδία της Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοπληροφο-
ρικής. Η διδασκαλία θα περιλαμβάνει τόσο τη θεωρητική 
προσέγγιση στο πεδίο της ροής/ανάλυσης της πληρο-
φορίας σε βιοϊατρικά συστήματα/δεδομένα όσο και την 
εφαρμογή τεχνολογιών πληροφοριακής στο πλαίσιο της 
πρακτικής εργαστηριακής προσέγγισης στη βιοπληρο-
φορική και ιατρική πληροφορική. 

Οι σκοποί του Δ.Π.Μ.Σ. είναι: 
1. Η εξειδίκευση και η επιστημονική κατάρτιση απο-

φοίτων των Επιστημών Υγείας και Πληροφορικής - Μη-
χανικής με γνώσεις και δεξιότητες που στοχεύουν στη 
μεθοδική μελέτη επιστημονικών και τεχνολογικών ζη-
τημάτων πληροφορικής ανάλυσης βιοϊατρικών συστη-
μάτων/δεδομένων. 

2. Η διά βίου εκπαίδευση, η παροχή και επικαιροποί-
ηση γνώσεων νέων αντικειμένων της επιστήμης της 
βιοϊατρικής πληροφορικής σε στελέχη και προσωπικό 
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στοχεύοντας στην απο-
τελεσματική αντιμετώπιση επιστημονικών και τεχνολο-
γικών προβλημάτων, αυξάνοντας την παραγωγικότητα 
και καλύπτοντας επαρκώς τις αυξανόμενες ανάγκες της 
χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. Η προαγωγή της βιοϊατρικής επιστήμης και η μέγι-
στη δυνατή στο εύρος εφαρμογή της στην τεχνολογία, 
στην παραγωγή, στη βιομηχανία και στη διοίκηση. 

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος 

Η γλώσσα της διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλω-
ματικής εργασίας1 είναι η Ελληνική ή η Αγγλική. 

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. 

1 Μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής

Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα 
(90).

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας 

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2029 - 2030. 

Άρθρο 8
Κόστος Λειτουργίας 

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α΄114) το 
70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. 
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό 
των δεκαεννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (19.600 €) και 
αναλύεται ως εξής: 

ΕΞΟΔΑ Ποσό 
σε €

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογι-
σμικού 

6.000

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 5.000

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

3.600

9α Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης 3.000

9β Αμοιβές τεχνικής υποστήριξης 2.000

ΣΥΝΟΛΟ 19.600
Το συνολικό ύψος των δαπανών του προγράμματος 

υπολογίζεται με βάση το ποσοστό 30% των φοιτη-
τών που απαλλάσσεται από την καταβολή των τελών 
φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του 
ν. 4485/2017. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι απαλ-
λαγής καταβολής διδάκτρων είναι λιγότεροι από 30%, 
θα προκύψουν αυξήσεις και ο ΕΛΚΕ του Ιδρύματος θα 
μπορεί να εισπράττει τα επιπλέον ποσά. 

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και δι-
οικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά εργασία 
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους. 

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτεται από 
δίδακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές 
κ.λπ. 

Άρθρο 9
Τέλη φοίτησης 

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 2.000 ευρώ. 

Άρθρο 10
Ειδικές Διατάξεις 

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 Κομοτηνή, 1 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02025751606210008*
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