
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς στον Δήμο Εμμανου-
ήλ Παππά.

2 Αποδοχή δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γε-
νικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας).

3 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου της Ηώς Υπα-
παντής Αγγελή, Καθηγήτριας Α΄ βαθμίδας του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

4 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Ανδρέα 
Αλεξόπουλου, Επίκουρου Καθηγητή του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής.

5 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Αθανα-
σίου Τριανταφύλλου, Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

6 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών στον MATUBBAR ΟΗΑΒ του Lai Miah.

7 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

8 Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Δή-
μου Σαμοθράκης.

9 Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (Applied 
Bioinformatics & Data Analysis) του Τμήματος 
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

10 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 114054 
ΕΞ 2021/17-09-2021 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείο 
Οικονομικών.

11 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 182/2/
13-11-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 5309).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 105584 (1)
Ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς στον Δήμο Εμμανου-

ήλ Παππά. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
 α. Του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 171) και ιδίως της 
παρ. 4 του άρθρου 59, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2
του άρθρου 121 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την 
εφαρμογή των - Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 5).

β. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α΄ 113).

γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

δ. Tου π.δ. 147/2017«Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

ε. Tου π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάρτιση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

στ. Tου π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου και 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

2. Το υπ’ αρ. 9335/15-09-2021 αίτημα του Δήμου Εμ-
μανουήλ Παππά για ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς στην 
Κοινότητα Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 4497/2017, 
τη συνημμένη 70/2021 (ΑΔΑ: ΩΤΗ8ΩΡΩ-Ζ1Γ) απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Εμμανουήλ Παππά, καθώς 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

12 Οκτωβρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4722

62423

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ62424 Τεύχος B’ 4722/12.10.2021

και το απόσπασμα από την υπ’ αρ. 8/2021 τακτική συνε-
δρίαση της 30ης Αυγούστου 2021 του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Εμμανουήλ Παππά.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Επιτρέπεται η ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς στην Κοι-

νότητα Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, 
πριν την πλήρη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πλη-
ροφοριακού Συστήματος Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης 
(ΟΠΣΠΑ), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 59 του
ν. 4497/2017.

2. Η ίδρυση της νέας λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα 
Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά θα διε-
νεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του
ν. 4497/2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   

Ι

(2)  
 Αποδοχή δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γε-

νικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας).   

 Με την υπό στοιχεία Φ.894/34/19435/Σ.1198/
28-09-2021/ΔΕΠ/4ο ΕΓ, απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), 
όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 32 του ν. 4223/ 
2013 (Α΄287) και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 28 του
ν. 4484/2017 (Α΄ 110), έγινε αποδεκτή η δωρεά στη Ζ΄ 
ΜΑΚ από την εταιρεία «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ» για τοποθέτηση 
κουφωμάτων στους προκατασκευασμένους οικίσκους 
που βρίσκονται στο πεδίο βολής Κανδηλίου για τη Ζ΄ 
ΜΑΚ, συνολικού κόστους 9.300 € + ΦΠΑ.

  Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. Φ.146/121869/Z2 (3)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου της Ηώς Υπα-

παντής Αγγελή, Καθηγήτριας Α΄ βαθμίδας του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/ 

2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 114),

β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 258),

γ. τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας δι-
οίκησης» (Α΄ 133),

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

ε. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),

στ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (A΄ 119),

ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

η. το υπό στοιχεία 94774/Γ2/08-06-2018 έγγραφο της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού «Τοποθέ-
τηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων»,

θ. την υπ’ αρ. 59/07-02-2020 εγκύκλιο του Υπουργού 
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των 
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για 
την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων».

2. Την υπ’ αρ. 10676/11-02-2021 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την εξέλιξη της 
Ηώς-Υπαπαντής Αγγελή σε θέση Καθηγητή Α΄ βαθμίδας 
στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Εφαρ-
μοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του ως άνω Ιδρύμα-
τος, με γνωστικό αντικείμενο «Ελεύθερο Σχέδιο-Χρώμα» 
(Γ΄602).

3. Την υπ’ αρ. 54314/08-07-2021 αίτηση της Καθηγήτρι-
ας Α΄ βαθμίδας Ηώς-Υπαπαντής Αγγελή για τη μεταβολή 
του γνωστικού της αντικειμένου.

4. Την απόφαση της από 09-07-2021 14ης Συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονι-
κής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την οποία εγκρί-
νεται κατά πλειοψηφία η μεταβολή του γνωστικού αντι-
κειμένου της ως άνω Καθηγήτριας Α΄ βαθμίδας, καθώς 
και τη σύμφωνη γνώμη της από 08-07-2021 Συνέλευσης 
του Γ΄ Τομέα Μαθημάτων Χώρου και Εικαστικών Τεχνών.

5. Το υπ’ αρ. 72984/17-09-2021 (Α.Π. Υ.ΠΑΙ.Θ.117414/
Ζ2/20-09-2021) έγγραφο της Πρυτανείας του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής που αφορά στη μεταβολή γνωστι-
κού αντικειμένου της Ηώς-Υπαπαντής Αγγελή.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμέ-
νου της Ηώς-Υπαπαντής Αγγελή του Νικολάου, μέλους 
ΔΕΠ, Καθηγήτριας Α΄ βαθμίδας στο Τμήμα Εσωτερικής 
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Αρχιτεκτονικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και 
Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, από 
«Ελεύθερο Σχέδιο-Χρώμα» σε «Ζωγραφική».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Προϊστάμενος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. Φ.146/121858/Z2 (4)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Ανδρέα 

Αλεξόπουλου, Επίκουρου Καθηγητή του Πανεπι-

στημίου Δυτικής Αττικής. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/ 

2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 114),

β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 258),

γ. τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της Kεντρικής Δημόσιας 
Διοίκησης» (Α΄ 133),

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

ε. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), 

στ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (A΄ 119),

ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

η. το υπ’ αρ. 94774/Γ2/08-06-2018 έγγραφο της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού «Τοποθέτηση Προϊ-
σταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,

θ. την υπ’ αρ. 59/07-02-2020 εγκύκλιο του Υπουργού 
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των 
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων 
για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πρά-
ξεων».

2. Την υπ’ αρ. 38673/13-05-2021 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τη μονιμοποίηση 
του Ανδρέα Αλεξόπουλου σε θέση μέλους Δ.Ε.Π. βαθ-

μίδας Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομι-
κών και Κοινωνικών Επιστημών του ως άνω Ιδρύματος, 
με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική και Διοικητική 
Ανάπτυξη μέσω νέων Τεχνολογιών» (Γ΄ 1185).

3. Την υπ’ αρ. 52271/05-07-2021 αίτηση του Επίκουρου 
Καθηγητή Ανδρέα Αλεξόπουλου για τη μεταβολή του 
γνωστικού του αντικειμένου.

4. Την απόφαση της από 14-07-2021 8ης Συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρημα-
τοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών 
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής με την οποία εγκρίνεται ομόφωνα η μεταβο-
λή του γνωστικού αντικειμένου του ως άνω Επίκου-
ρου Καθηγητή, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη της από
14-07-2021 3ης Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Μαθη-
μάτων Οργάνωσης και Διοίκησης, Οικονομικών και Νο-
μικών.

5. Το υπ’ αρ. 72988/17-09-2021 (Α.Π. Υ.ΠΑΙ.Θ. 117404/
Ζ2/20-09-2021) έγγραφο της Πρυτανείας του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής που αφορά στη μεταβολή γνωστι-
κού αντικειμένου του Ανδρέα Αλεξόπουλου.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Ανδρέα Αλεξόπουλου του Σοφοκλή, μέλους ΔΕΠ 
βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικο-
νομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, από «Οικονομική και Διοικητική Ανά-
πτυξη μέσω νέων Τεχνολογιών» σε «Τοπική Ανάπτυξη 
και Διοίκηση».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ   
Ι

 Αριθμ. Φ.146/121850/Ζ2 (5)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Αθανα-

σίου Τριανταφύλλου, Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/

2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 114),

β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 258),

γ. τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
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νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας 
Διοίκησης» (Α΄ 133), 

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

ε. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),

στ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (A΄ 119),

ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

η. το υπ’ αρ. 94774/Γ2/08-06-2018 έγγραφο της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού «Τοποθέτηση Προϊ-
σταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,

θ. την υπ’ αρ. 59/07-02-2020 εγκύκλιο του Υπουργού 
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των 
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για 
την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων».

2. α. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του π.δ. 200/1999 
«Ίδρυση Παραρτημάτων, Σχολής και Τμημάτων Τεχνο-
λογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), μετονομασία 
Τ.Ε.Ι. και Τμήματος, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και 
λειτουργίας τους και σύσταση θέσεων προσωπικού»
(Α΄ 179) για τη μετονομασία του Τμήματος Ορυχείων της 
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κοζάνης σε 
Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος και τη μετο-
νομασία του Τ.Ε.Ι. Κοζάνης σε Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

β. Τις διατάξεις της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 4, 
του π.δ. 90/2013 «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων -
Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων 
και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών 
του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» (Α΄ 130) και του άρθρου 
9 του π.δ. 127/2013 «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
των π.δ. 102/2013 (Α’ 136), 95/2013 (Α’ 133), 94/2013 
(Α’ 132), 82/2013 (Α’ 123), 69/2013 (Α’ 119), 83/2013 
(Α’ 123), 100/2013 (Α’ 135), 87/2013 (Α’ 129), 90/2013 
(Α’ 130), 91/2013 (Α’ 131)» για τη συγχώνευση του Τμήματος 
Τεχνολογιών και Αντιρρύπανσης και του Τμήματος Γεωτε-
χνολογίας και Περιβάλλοντος σε Τμήμα Μηχανικών Περι-
βάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε.» της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

3. α. Την υπό στοιχεία Φ.1/Ε5/1957/18-11-1999 από-
φαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-
των για τον αναδιορισμό του Αθανασίου Τριανταφύλλου 
σε θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού της βαθμίδας του 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Προ-
στασίας-Αποκατάστασης Φυσικού και Εργασιακού Περι-
βάλλοντος Ορυχείων» του Τμήματος Ορυχείων του Τ.Ε.Ι. 
Δυτικής Μακεδονίας (πρώην Τ.Ε.Ι. Κοζάνης), αναδρομικά 
από 29-04-1998, ημερομηνία δημοσίευσης του αρχικού 
του διορισμού (Ν.Π.Δ.Δ. 73).

β. Την υπό στοιχεία Φ.18/Ε5/1616/28-06-2001 από-
φαση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-

μάτων για την αυτοδίκαιη μετατροπή της θέσης του 
Καθηγητή που κατείχε ο Αθανάσιος Τριανταφύλλου σε 
προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμή-
ματος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 
(Ν.Π.Δ.Δ. 145).

γ. Την υπ’ αρ. 43/19-12-2001 διαπιστωτική πράξη του 
Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας για τη μετατρο-
πή της προσωποπαγούς θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή 
του Αθανασίου Τριανταφύλλου σε μόνιμη τακτική θέση 
Καθηγητή του Τμήματος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλ-
λοντος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. 
Δυτικής Μακεδονίας (Ν.Π.Δ.Δ. 16/2002).

δ. Την υπ’ αρ. 5329/30-05-2019 απόφαση του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Έντα-
ξη των Μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του πρώην Τ.Ε.Ι. 
Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακε-
δονίας σύμφωνα με τον ν. 4610/2019» (Β΄ 2155) με την 
οποία ο Αθανάσιος Τριανταφύλλου εντάχθηκε σε θέση 
Καθηγητή Α΄ βαθμίδας στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών 
Πόρων του ως άνω Ιδρύματος.

4. Την υπ’ αρ. 723/20-07-2021 αίτηση του Καθηγητή Α΄ 
Βαθμίδας Αθανασίου Τριανταφύλλου για τη μεταβολή 
του γνωστικού του αντικειμένου.

5. Την απόφαση της από 27-07-2021 15ης Συνεδρία-
σης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών 
Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίνεται ομόφωνα 
η μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του ως άνω 
Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας, καθώς και το γεγονός ότι στο εν 
λόγω Τμήμα δεν υφίστανται Τομείς.

6. Το υπ’ αρ. 96/06-09-2021 (Α.Π. Υ.ΠΑΙ.Θ.111960/Ζ2/ 
10-09-2021) έγγραφο της Πρυτανείας του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας που αφορά στη μεταβολή 
γνωστικού αντικειμένου του Αθανασίου Τριανταφύλλου.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικει-
μένου του Αθανασίου Τριανταφύλλου του Γεωργίου, 
μέλους ΔΕΠ, Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας στο Τμήμα Μηχα-
νικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, από «Τεχνολογίες 
Προστασίας Αποκατάστασης Φυσικού και Εργασιακού 
Περιβάλλοντος Ορυχείων» σε «Αέρια και Σωματιδιακή 
Ρύπανση, Μετεωρολογία, Μετρήσεις και Μοντελοποί-
ηση, Περιβαλλοντικός Αντίκτυπος από την Αξιοποίηση 
Ενεργειακών Πόρων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ   
Ι

 (6) 
 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών στον MATUBBAR ΟΗΑΒ του Lai Miah   .

 Δυνάμει της υπ’ αρ. 217/19/2021 καταλογιστικής πρά-
ξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που εκδό-
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θηκε στις 22-09-2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
2 του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της παρ. 
2 του άρθρου 119Α και της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 2
του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα», αφορά λαθρεμπορία τριάντα επτά (37) πακέ-
των τσιγάρων, που διαπιστώθηκε στις 10-07-2015 στην 
Αθήνα Ν. Αττικής (σχετ. η υπ’ αρ. 1057/9/10/11-07-2015 
μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Ακρο-
πόλεως), 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 εκατόν τριάντα ενός ευρώ και τριάντα 
ενός λεπτών (131,31 €), ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 15,13 €,
Φ.Π.Α. 26,64 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 89,54 € 
(Πάγιος Ε.Φ. Κ. 61,05 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ 28,49 €).

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο MATUBBAR (επ.) ΟΗΑΒ (ον.) 
του Lai Miah και της Soua ή Sona Bibi, γεν. την 1512.1984 
στο Μπαγκλαντές, πρώην κάτοικο Πειραιά Αττικής, οδός 
Κανάρη αρ. 80, και νυν αγνώστου διαμονής, κάτοχο του 
υπό στοιχεία EG0395484 διαβατηρίου Μπαγκλαντές, με 
Α.Φ.Μ. 146829853, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού 
χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το ελάχιστο, 
σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 150 του 
ν. 2960/2001, το οποίο κατά την είσπραξη του υπόκειται 
σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με τον Κώδικα περί 
Τελών Χαρτοσήμου.

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

 Η Προϊσταμένη

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ   

Ι

 (7) 
 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών. 

 Δυνάμει της υπ’ αρ. 50/2072021 καταλογιστικής πρά-
ξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που εκ-
δόθηκε την 28-09-2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της 
παρ. 2 του άρθρου 119Α και της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 2
του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα», αφορά λαθρεμπορία χύμα λεπτοκομμένου κα-
πνού αθροιστικού καθαρού βάρους χιλίων οχτακοσίων 
είκοσι γραμμαρίων (1.820 γρ.), από τον Λιανό Πέτρο του 
Βασιλείου και της Άννας, μέσα από σχετική αγγελία για 
πώληση καπνού στην ιστοσελίδα www.car.gr, με τη διαδι-
κασία της αποστολής - παραλαβής δέματος με αντικατα-
βολή στις 10/3/2015 στην Αθήνα στην οδό Σωζοπόλεως 
78-80 (σχετικές η από 11-09-2020 Έκθεση Ελέγχου -
Πορισματική Αναφορά (Β1) της Υπηρεσίας μας και η από 
29-03-2019 Έκθεση Ελέγχου - Πορισματική Αναφορά 
(Β1) της ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης), και δημοσιεύεται σύμ-
φωνα με το άρθρο 152 § 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1) Προσδιορίστηκαν οι φόροι που αναλογούν στο 
αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των 
τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και ενενήντα δύο λε-
πτών (393,92€), εκ των οποίων Φ.Π.Α. 84,52 € και Ειδικός 
Φόρος Κατανάλωσης 309,40 €.

2) Επιβλήθηκε στους υπαιτίους πολλαπλό τέλος συνο-
λικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €), ήτοι το 
ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 § 1 
του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται, κατά την είσπραξη 
του, σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με τον Κώδικα περί 
Τελών Χαρτοσήμου, εκ του οποίου:

Α) ποσό επτακοσίων πενήντα (750 €) επιμερίστηκε 
στον VARDANIDZE BESIKI του DAVID, γεννηθέντα στις 
08-08-1986 στην Γεωργία, κάτοχο του διαβατηρίου με 
αριθμό 16ΒΑ44649, της άδειας διαμονής Ε03182910 
και του ΑΦΜ 142121466, πρώην κάτοικο Αθήνα Αττι-
κής, οδός Σωζοπόλεως αρ. 78-80 ή Ν. Μεταξά 9 και νυν 
αγνώστου διαμονής, παραλήπτη του υπό κρίση δέματος, 
και Β) ποσό επτακοσίων πενήντα (750 €) επιμερίστη-
κε στον ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΝΝΑΣ, 
γεννηθέντα το έτος 1976 στη Βέροια Ημαθίας, με ΑΦΜ 
076787853 πρώην κάτοικο Πατρίδας Ημαθίας ή Ολύ-
μπου 15 Κοζάνη, και νυν αγνώστου διαμονής, αποστολέα 
του υπό κρίση δέματος.

3) Οι ανωτέρω υπαίτιοι κηρύχθηκαν αλληλέγγυοι και 
εις ολόκληρον συνυπόχρεοι για την καταβολή του συ-
νολικά επιβληθέντος πολλαπλού τέλους.

4) Καταλογίστηκαν στους υπαίτιους οι ως άνω φορο-
λογικές επιβαρύνσεις ποσού τριακοσίων ενενήντα τριών 
ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (393,92 €) για τις οποίες 
κηρύχθηκαν αλληλέγγυα 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 
δημοσίευσης της στο Φ.Ε.Κ. 

 Η Προϊστάμενη

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ   

Ι

(8)  
 Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Δή-

μου Σαμοθράκης.   

 Με την υπ’ αρ. 129/21-09-2021 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Σαμοθράκης Ν. Έβρου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του 
ν. 4368/2016 (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
87 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), αυξάνεται το ωράριο ερ-
γασίας των κάτωθι υπαλλήλων του Δήμου Σαμοθράκης, 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου 
μερικής απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών - 
Σχολικών Μονάδων, από δύο και μισή ώρες (2:30) ημε-
ρησίως σε πλήρους απασχόλησης οχτώ (8) ωρών, ήτοι 
σαράντα ώρες εβδομαδιαίως.
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ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Αρ. αίτησης περί μετατροπής 
της σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ

μερικής απασχόλησης σε ΙΔΟΧ 
πλήρους απασχόλησης

Αρ. βεβ. εγγραφής στο 
Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού 

Δημοσίου

Γαρυφαλλιά Μουταφίδου Χρήστος 4281/31.08.2021 7490919971/03-11-2020

Μαρία Καπέλα Ξενοφών 4280/31-08-2021 9573111511/03-11-2020

(Αρ. βεβ. περί ύπαρξης πιστώσεων του Αυτοτελούς Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σαμοθράκης
Ν. Έβρου: 4640/21-09-2021).

(Αρ. απόφ. του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Κομοτηνής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης: 217309/24-09-2021) .

 Με εντολή Συντονιστή
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Νομικών Προσώπων Κομοτηνής

ΣΥΜΕΩΝ ΠΕΤΡΙΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 52/51 (9)
Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟ-

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» 

(Applied Bioinformatics & Data Analysis) του Τμή-

ματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχο-

λής Επιστημών Υγείας, του Δημοκριτείου Πανε-

πιστημίου 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 εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 114), οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της 
Συγκλήτου.

2. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1/31.08.2018 διαπιστω-
τική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (ΥΟΔΔ 490/31-08-2018), με την οποία δια-
πιστώνεται η εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του 
Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 01-09-2018 έως 
31-08-2022 (ΥΟΔΔ 490).

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» καθώς και τις μεταβα-
τικές διατάξεις του άρθρου 85.

4. Τις διατάξεις της περ. δ της παρ. 6 και την 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 διεθνο-

ποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
(Α΄ 195).

6. Την υπ΄αρ. 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική από-
φαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολο-
γισμού 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).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 
63/2005, Α΄ 98), το οποίο 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 Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 18/
23-06-2021).

11. Την υπ’  αρ. 3/31/08-07-2021 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΘ.

12. Το υπ’ αρ. 510/07-04-2021 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενε-
τικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, 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 Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
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Θράκης, με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (Applied Bioinformatics & 
Data Analysis), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (Applied Bioinformatics & 
Data Analysis), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (Applied Bioinformatics & Data 
Analysis).

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η Βιοπληρο-
φορική και η Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική στη Μο-
ριακή Βιολογία και τη Γενετική, καθώς και η Ανάλυση 
Δεδομένων της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής. 
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι: η παροχή υψηλού επιπέδου με-
ταπτυχιακής εκπαίδευσης, η προετοιμασία άριστα εκπαι-
δευμένων επιστημόνων καθώς και η υψηλού επιπέδου 
κατάρτιση τους με απώτερο σκοπό τη σταδιοδρομία 
στην Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική και την Ανάλυση 
Δεδομένων και συγκεκριμένα στους τομείς αιχμής που 
αυτά καλύπτουν. Επίσης προετοιμάζει τους φοιτητές και 
τις φοιτήτριες για την αγορά εργασίας όπου υπάρχει αυ-
ξημένη ανάγκη διεπιστημονικότητας καθώς και για την 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής αναπτύσσοντας την 
κριτική, αναλυτική, συνθετική τους ικανότητα, καθώς 
και την ικανότητα συγγραφής επιστημονικών κειμένων.

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα της διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλω-
ματικής εργασίας είναι η ελληνική και η αγγλική.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

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

Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 
εβδομήντα πέντε (75).

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει 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. 
αφορά τις λειτουργικές δαπάνες του ΠΜΣ ανέρχεται στο 
ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα 
ευρώ (29.750 €) για κάθε κύκλο του προγράμματος και 
αναλύεται ως εξής:

ΕΞΟΔΑ Ποσό 
σε €

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 4.950

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 2.500

Δαπάνες αναλωσίμων 2.300

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 2.000

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού 
των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και
ινστιτούτων που συμμετέχουν
στην οργάνωση του ΠΜΣ

12.500

Αμοιβές τεχνικής υποστήριξης 4.000

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα
δημοσιότητας- προβολής, μεταφράσεων, 
αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου

1.500

Συνολικό ύψος δαπανών 29.750

Το συνολικό ύψος των δαπανών του προγράμματος 
υπολογίζεται με βάση το ποσοστό 30% των φοιτητών 
που απαλλάσσεται από την καταβολή των τελών φοί-
τησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 
4485/2017. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι απαλλαγής 
καταβολής διδάκτρων είναι λιγότεροι από 30%, θα προ-
κύψουν 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 Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από 
δίδακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές 
κ.λπ.

Άρθρο 9
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 2.500 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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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02047221210210008*

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 20 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ   

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)  
   Στην υπό στοιχεία 114054 ΕΞ 2021/17-09-2021 από-

φαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής 
του Υπουργείο Οικονομικών «Τροποποίηση της υπό στοι-
χεία 98482 ΕΞ 2021/09-08-2021 απόφασης: «Σύσταση, 
συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για 
την ανάπτυξη του δεύτερου βαθμού της λειτουργικής 
ταξινόμησης για το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσι-
ονομικής Στρατηγικής 2023-2026 σε επίπεδο Γενικής Κυ-

βέρνησης», η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Β΄ 4343), στη σελίδα 57947 διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «I. … στην παράγραφο Β του διατακτι-
κού περίπτωση ΙΙ ως εξής…»,

στο ορθό: «I. … στην παράγραφο Β του διατακτικού 
περίπτωση ΙΙΙ ως εξής …». 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   

Ι

(11)  

   Στην υπ’ αρ. 182/2/13-11-2020 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που δημοσιεύ-
τηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 5309) στη 
σελίδα 58925 στην Α στήλη και στο στίχο 35 εκ των άνω, 
διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «Επίκουρου Καθηγητή»,
στο ορθό: «Αναπληρωτή Καθηγητή».   

(Από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
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