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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Επιστημονικού Προσωπικού (πλην Ιατρικού) του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, κατά το έτος 2021» (Β΄ 875).

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/
293/13.3.2017 απόφασης της Αναπληρώτριας
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Kαθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και
Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου,
κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (Β’ 1157).

2

Έγκριση Α ‘Αναθεώρησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 του ΝΠΙΔ με την επωνυμία
«Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου».

3

Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) ALI
(όν.) AHTSHAM του LIAQAT και της AZRA, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

4

Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) ALI
(όν.) SHAMSHAD του SADDIQ και της MUKSOOD,
για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

5

Επιβολή πολλαπλών τελών στον MAHMOUD
SAMIR για λαθρεμπορία καπνικών.

6

Τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 2876/
27.12.2018 απόφασης της Συγκλήτου «Ίδρυση
και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων (MSc
in Artificial Intelligence and Data Analytics)»»
(Β’ 6199), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
4399/27.5.2020 (Β’ 2247) όμοια.

7

Ένταξη μέλους κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) σε θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

8

Τροποποίηση της απόφασης που λήφθηκε στην
5η/11.2.2021 συνεδρίαση (Θέμα 21ο) του Διοικητικού Συμβουλίου, με θέμα «Έγκριση εφημεριών

Αρ. Φύλλου 4415

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
9

Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 87527/
Ν1/19-7-2021 απόφαση απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 3598).

10

Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 74119/
Ν1/23-6-2021 απόφαση τoυ Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(Β΄ 3156).

11

Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.146/
73935/Ζ2/23-06-2021 απόφαση τoυ Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3156).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 63883
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/
293/13.3.2017 απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Kαθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και
Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης
βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (Β’ 1157).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Tων παρ. 2 και 4 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες Υπηρεσίες Παροχής Προστασίας από φορείς
Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (Α’ 213).
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2. Toυ άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
3. Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87).
4. Του π.δ 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168).
5. Του π.δ 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
6. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
Β.1. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).
2. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ. 11828/293/13.3.2017
απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και
Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών-Παιδικών-Βρεφονηπιακών
Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων)
από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη
χαρακτήρα» (Β’ 1157), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό
στοιχεία Δ11/οικ.60668/2734/24.12.2019 (Β’ 5210) και
Δ11/οικ.26396/920/30.06.2020 (Β’ 2837) και Δ11/οικ.
12830/Σ83/24.3.2021 (Β’ 1465) αποφάσεις.
3. Tην υπ’ αρ. οικ.62154/25.08.2021 εισηγητική έκθεση
τoυ Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Η παρ. 1 του άρθρου 18 της υπό στοιχεία Δ22/οικ.
11828/293/13.3.2017 (Β’ 1157) υπουργικής απόφασης
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι Μονάδες Φ.Π.Α.Δ. που ήδη λειτουργούν, οφείλουν να προσαρμοστούν πλήρως: α) έως την 31η Αυγούστου 2020 στις διατάξεις της παρούσας και του
Κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων, που αφορούν
στην κατηγορία χρήσης κτιρίων «Υγεία και Κοινωνική
Πρόνοια», και β) έως την 31η Αυγούστου 2022 στις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού που αφορούν στην
κατηγορία χρήσης «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια». Ειδικά
για τις Μονάδες των οποίων η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας έχει εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος των διατά-
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ξεων της υπό στοιχεία Π2β/οικ.2808/31.7.1997 (Β’ 645)
υπουργικής απόφασης, εφόσον αιτούνται αναθεώρηση
της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους, σύμφωνα με
το άρθρο 3 της παρούσας, οφείλουν να προσαρμοστούν
στις διατάξεις αυτής.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2021
Η Υφυπουργός
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
I

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/411599
(2)
Έγκριση Α ‘Αναθεώρησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 του ΝΠΙΔ με την επωνυμία
«Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 7, 8 και 10 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες
Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α’ 314).
β) Το άρθρο 90 του Κώδικα της 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 (Α’ 133).
γ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).
δ) Το άρθρο 63 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10
του ν. 4337/2015 (Α’ 129).
ε) Του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύστασης του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
στ) To π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
ζ) Του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την
ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 105).
η) Της παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
σε συνδυασμό με τον επείγοντα χαρακτήρα της δημοσίευσης, αφού η αναμόρφωση αφορά στη χρήση ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του.
2. Την υπό στοιχεία 2/26549/ΔΠΓΚ/2018 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αντικειμενικοί λόγοι, εξωγενείς παράγοντες και διαδικασία αναθεώρησης
των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των φορέων του
Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005» (Β’ 1288).
3. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αρ. 1509/25.6.2021
Συνεδρίασης του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, το οποίο διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 6977/
27.07.2021 έγγραφο του φορέα.
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4. Το υπό στοιχεία 291600/ΔΠΓΚ/26-8-2021 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την
έγκριση χρήσης ταμειακών διαθεσίμων του Ελληνικού
Κέντρου Κινηματογράφου.
5. Τη σχετική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την Α’ Αναθεώρηση του προϋπολογισμού του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» έτους 2021, τα βασικά οικονομικά μεγέθη
του οποίου, σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα
Λογαριασμών - ΕSA, έχουν ως εξής:
Εγκεκριμένος
Π/Υ 2021
Α’ Αναθεώρηση 2021
ΕΣΟΔΑ:
4.815.000 €
7.235.000 €
ΕΞΟΔΑ:
4.636.000 €
9.434.360 €
ΙΣΟΖΥΓΙΟ:
179.000 €
-2.199.360 €
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2. α) Το αρνητικό ισοζύγιο θα καλυφθεί με ισόποση
χρήση ταμειακών διαθεσίμων.
β) Ειδικότερα, η εξειδίκευση αυτού, κατά λογαριασμό,
αποτυπώνεται στο συνημμένο πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης υπουργικής απόφασης.
3. Εντέλλεται η Διοίκηση του εν λόγω φορέα να συνεργαστεί με τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής
Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ώστε
να αναπροσαρμοστούν σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση
οι κατηγορίες εσόδων και εξόδων που περιλαμβάνονται
στους λογαριασμούς του συνημμένου πίνακα, κοινοποιώντας παράλληλα τα στοιχεία στη Διεύθυνση Εποπτευομένων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και
Χορηγιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
4. Η Διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις
από τους εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους,
λαμβάνοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς
τον σκοπό αυτό.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2021
Η Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
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(3)
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) ALI
(όν.) AHTSHAM του LIAQAT και της AZRA, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.
Με την υπ’ αρ. 649/2018/23-08-2021 καταλογιστική
πράξη του Προϊσταμένου του Γ’ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, επιβάλλονται σε βάρος του (επ.) ALI (όν.)
AHTSHAM του LIAQAT και της AZRA, γεν. 18/05/1994 στο
Πακιστάν, κατόχου του υπ’ αρ. 388930 Δελτίου Αιτούντος
Διεθνή Προστασία, εκδοθέντος στις 17/05/2018 με ημερομηνία λήξης στις 17/11/2018, από του Περιφερειακό
Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης, κατοίκου Θεσσαλονίκης,
επί της οδού Αγίου Δημητρίου αρ. 5 και ήδη αγνώστου
διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού χιλίων πεντακοσίων
εβδομήντα ενός ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (1.571,
35 €), πλέον τελών χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή (1.040) τεμαχίων τσιγάρων και 0,450 κιλών καπνού,
πράξη που χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή παράβασηλαθρεμπορία, κατά την έννοια των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, και 155
παρ. 1β’ και 2ζ’ του ν. 2960/2001.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις
οικείες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
(ν. 2717/1999, Α΄ 97).
Ο Προϊστάμενος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
I

(4)
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) ALI
(όν.) SHAMSHAD του SADDIQ και της MUKSOOD,
για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.
Με την υπ’ αρ. 636/2018/23-08-2021 καταλογιστική
πράξη του Προϊσταμένου του Γ’ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης, επιβάλλονται σε βάρος του (επ.) ALI (όν.) SHAMSHAD
του SADDIQ και της MUKSOOD, γεν. 03/03/1997 στο
Πακιστάν, κατόχου του υπ’ αρ. 371849 Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία, εκδοθέντος στις 18/04/2018
με ημερομηνία λήξης στις 08/10/2018, από του Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης, κατοίκου
Θεσσαλονίκης και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά
τέλη ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), πλέον τελών χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή 260
τεμαχίων τσιγάρων, πράξη που χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία, κατά την έννοια των
συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2, 142
παρ. 2, και 155 παρ. 1β’ και 2ζ’ του ν. 2960/2001.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις
οικείες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
(ν. 2717/1999, Α΄ 97).
Ο Προϊστάμενος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
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(5)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον MAHMOUD
SAMIR για λαθρεμπορία καπνικών.
Με την υπ’ αρ. 01/2020/30-08-2021 καταλογιστική
πράξη της Διευθύντριας του Τελωνείου Σύρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
155 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με την
παρ. 5 του άρθρου 152 του προαναφερόμενου νόμου, ο
MAHMOUD (επ.) SAMIR (ον.) του Seifaldin και της Lama,
γεννηθείς την 07-01-1998, με αριθμό φακέλου ΔΚΑ
05/000534868, αγνώστου διαμονής, κρίθηκε υπαίτιος
λαθρεμπορίας καπνικών, καθόσον βρέθηκαν στην κατοχή του συνολικά σαράντα τέσσερα (44) πακέτα τσιγάρα,
περιέχοντος είκοσι τσιγάρα έκαστο και συγκεκριμένα
α) εννέα (9) πακέτα τσιγάρα μάρκας MARLBORO GOLD,
β) είκοσι πέντε (25) πακέτα τσιγάρα μάρκας COOPER
και γ) δέκα (10) πακέτα τσιγάρα μάρκας CAMEL, χωρίς
να φέρουν την προβλεπόμενη ταινία σήμανσης ελέγχου φόρου και κατανάλωσης καπνού του Υπουργείου
Οικονομικών ή άλλης ξένης αντίστοιχης αρχής. Για την
πράξη του αυτή του επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη, που
ανέρχονται στο ύψος των χιλίων πεντακοσίων τριάντα
έξι ευρώ (1.536,00€), τα οποία συμπεριλαμβάνουν και τα
τέλη χαρτοσήμου. Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται
η κατάθεση προσφυγής, εντός τριάντα (30) ημερών από
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΦΙΛΗ
I

Αριθμ. 4688
(6)
Τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ’ αρ.
2876/27.12.2018 απόφασης της Συγκλήτου
«Ίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών
Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
με τίτλο "Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων (MSc in Artificial Intelligence and Data
Analytics)"» (Β’ 6199), όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αρ. 4399/27.5.2020 (Β’ 2247) όμοια.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως των άρθρων 30 επ., που αφορούν στον Δεύτερο κύκλο σπουδών, του Κεφαλαίου ΣΤ και ειδικότερα της παρ. 6 του
άρθρου 32, καθώς και του άρθρου 85 και του άρθρου
88 αυτού.
2. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και
την υπό στοιχεία 227378/Ζ1/22-12-2017 διευκρινιστική
εγκύκλιο της εν λόγω εγκυκλίου.
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3. Την υπ’ αρ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» (Α’ 189) και ιδίως των άρθρων 14 και 15.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
6. Το π.δ. 88/2013 «Μετονομασία του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,
συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση-συγκρότηση σχολών» (Α’ 129).
7. Το υπ’ αρ. 16646/9.7.2020 έγγραφο του Συμβουλίου
Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η πιστοποίηση του Τμήματος Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
8. Την υπ’ αρ. 2876/27.12.2018 απόφαση της Συγκλήτου «Ίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο “Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων (MSc in Artificial
Intelligence and Data Analytics)”» (Β’ 6199).
9. Την υπ’ αρ. 4399/27.5.2020 (Β’ 2247) απόφαση της
Συγκλήτου, σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 6
και 11 της υπ’ αρ. 2876/27.12.2018 (Β’ 6199) απόφασης
της Συγκλήτου.
10. Την απόφαση της υπ’ αρ. 15/15.4.2021 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας
σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ’ αρ.
2876/27.12.2018 (Β’ 6199) απόφασης της Συγκλήτου,
όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 4399/27.5.2020
(Β’ 2247) όμοια.
11. Την απόφαση της υπ’ αρ. 2/24.6.2021 συνεδρίασης
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί της έγκρισης τροποποίησης του
άρθρου 11 της υπ’ αρ. 2876/27.12.2018 (Β’ 6199) απόφασης της Συγκλήτου περί ίδρυσης του Π.Μ.Σ. με τίτλο
«Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων (MSc
in Artificial Intelligence and Data Analytics)», όπως αυτό
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 4399/27.5.2020 (Β’ 2247)
όμοια.
12. Την απόφαση της υπ’ αρ. 21/30.6.2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
το υπ’ αρ. 4070/6.7.2021 έγγραφο του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με το οποίο διαβιβάζεται
στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων το απόσπασμα πρακτικού της ανωτέρω
συνεδρίασης της Συγκλήτου και το γεγονός ότι μέχρι
σήμερα δεν ελήφθη καμία σχετική απάντηση.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε την τροποποίηση του άρθρου 11 της
υπ’ αρ. 2876/27.12.2018 απόφασης της Συγκλήτου «Ίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, με τίτλο “Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων (MSc in Artificial Intelligence and Data
Analytics)”» (Β’ 6199), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την
υπ’ αρ. 4399/27.5.2020 (Β’ 2247) όμοια, ως ακολούθως:
«Άρθρο 11
Προϋπολογισμός
Η παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. θα είναι δωρεάν για τους
φοιτητές και τις φοιτήτριες. Το Π.Μ.Σ. δεν θα έχει έσοδα
από τέλη φοίτησης ή εγγραφής, ενώ οι διδάσκοντες/
ουσες σε αυτό δεν θα αμείβονται. Οδοιπορικά μπορεί να
καταβάλλονται σε διδάσκοντες/ουσες και προσκεκλημένους/ες ομιλητές/ήτριες εκτός Θεσσαλονίκης.
Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. προέρχεται από τους πόρους που αναφέρονται στο άρθρο 37 του ν. 4485/2017
(Α’ 114), κατά κύριο λόγο από το 30% των εσόδων των
Π.Μ.Σ. με δίδακτρα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
(παρ. 4 περ. β), αποκλειομένης της παρ. 2 (τέλη φοίτησης).
Οι ετήσιες ανάγκες του Π.Μ.Σ. εκτιμώνται ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης
Σύνολο
1

Διοικητική στήριξη

15.000€

2

Έξοδα παρουσίασης εργασιών
φοιτητών/τριών σε διεθνή
επιστημονικά συνέδρια/συμπόσια/
workshops ή για δημοσίευση άρθρων
σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με
τέλη δημοσίευσης

12.000€

3

Δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού

6.000€

4

Δαπάνες αναλωσίμων

1.000€

5

Έξοδα μετακίνησης διδασκόντων/
ουσών και προσκεκλημένων
ομιλητών/ριών

3.500€

6

Έξοδα δημοσιότητας - προβολής
Σύνολο εξόδων

500€
38.000€

Τα παραπάνω ποσά είναι τα μέγιστα ανά κατηγορία
δαπάνης, με τα οριστικά ποσά να διαμορφώνονται με
βάση τις πραγματικές ανάγκες κάθε έτους, αλλά και τη
δυνατότητα χρηματοδότησης, χωρίς να διατηρείται απαραίτητα η αναλογία μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών
δαπανών.
Ο προϋπολογισμός ισχύει από την έναρξη λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Ο προϋπολογισμός του Π.Μ.Σ. μπορεί να
αναμορφώνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 31 Αυγούστου 2021
Ο Πρύτανης
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ
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Αριθμ. 20964
(7)
Ένταξη μέλους κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) σε θέση
κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών
και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1. Τις διατάξεις του π.δ. 746/1970 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (Α΄ 267).
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195)
και ειδικότερα τα άρθρα 29 και 79.
3. Τις διατάξεις του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα,
διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής
και εθνικής νομοθεσίας 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) και ειδικότερα την
παρ. 3 του άρθρου 68.
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4264/
2014 (Α΄ 118), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του
άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4452/
2017 (Α΄ 17).
7. Τις διατάξεις ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 142).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 118/2002 «Βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών του ειδικού
και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 99).
9. Την υπό στοιχεία 59950/Ζ2/06.04.2017 εγκύκλιο
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με
θέμα «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή των περιεχόμενων στο άρθρο 20 του ν. 4452/2017
(Α’ 17) διατάξεων, που αφορούν στις κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας».
10. Την υπό στοιχεία 131955/Ζ1/3.8.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 465)
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τριών (3)
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
11. Την υπό στοιχεία 2810/17.10.2018 (Γ΄ 1301) πράξη απόφαση ένταξης του Παππά Θεοδώρου του Κωνσταντίνου στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
12. Την υπ’ αρ. 687/10.12.2020 αίτηση ένταξης σε θέση
κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.), του Παππά Θεοδώρου, μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
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13. Το υπ’ αρ. 153/12.02.2021 έγγραφο της Κοσμητείας
της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου ορίζει Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή για την ένταξη του υπηρετούντος μέλους
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που
θεραπεύει η Σχολή, στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).
14. Την υπ’ αρ. 179/12.04.2021 εισήγηση της Τριμελούς
Εισηγητικής Επιτροπής.
15. Την υπ’ αρ. πράξη 191/14.04.2021 (απόφαση
28/13.04.2021) της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, περί ένταξης του Παππά
Θεοδώρου, σε θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και
Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
16. Το Μεταπτυχιακό δίπλωμα του υπό ένταξη μέλους
Ε.Τ.Ε.Π.
17. Την υπ’ αρ. 15439/21.04.2021 βεβαίωση του Ιδρύματός μας αναφορικά με τον αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας δικαιολογητικών του Παππά.
18. Το γεγονός ότι υφίσταται κενή οργανική θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).
19. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων (υπ’ αρ. 1100/20.01.2021 απόσπασμα πρακτικών) για την κατανομή μίας θέσης Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
20. Το υπ’ αρ. 64935/Β1/04.06.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
21. Τις ανακύπτουσες λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος,
διαπιστώνουμε:
Την ένταξη του Παππά Θεοδώρου του Κωνσταντίνου,
υπηρετούντος μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας Τ.Ε., κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο συναφές
με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, σε κενή οργανική θέση, κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ/Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 4213/15.07.2021).
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 25 Αυγούστου 2021
Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
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Αριθμ. απόφ. 24/19.8.2021
(8)
Τροποποίηση της απόφασης που λήφθηκε στην
5η/11.2.2021 συνεδρίαση (Θέμα 21ο) του Διοικητικού Συμβουλίου, με θέμα «Έγκριση εφημεριών
Επιστημονικού Προσωπικού (πλην Ιατρικού) του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, κατά το έτος 2021» (Β΄ 875).
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ
Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (A΄ 176) και το άρθρο
12 του ν. 4316/2014 (A΄ 270).
2) Την απόφαση που έλαβε κατά την υπ’ αρ.
5η/11.2.2021 συνεδρίασή του (Θέμα 21ο) (Β΄ 875), με
την οποία εγκρίθηκε η πραγματοποίηση εφημεριών του
Επιστημονικού Προσωπικού (πλην Ιατρικού) που υπηρε-
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τεί στο Νοσοκομείο, για τη διασφάλιση της εύρυθμης και
ασφαλούς λειτουργίας του, για το χρονικό διάστημα από
1.1.2021 έως 31.12.2021, με ετήσια δαπάνη μέχρι το ανώτατο όριο που καθορίζεται στην υπ’ αρ. 4081/28.1.2021
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1.2.2021) (ΑΔΑ:ΨΠΙ3ΟΡ1Ο-ΧΣ2)
απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.Πε Μακεδονίας και
Θράκης σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε για εφημερίες
Επιστημονικού προσωπικού του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, το ποσό
των 154.078€ για 1.250 ημέρες εφημερίας.
3) Το από 15.7.2021 (αρ. πρωτ. Νοσοκομείου: 28461/
15.7.2021) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 4ης
ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης, με το οποίο ζητήθηκαν
στοιχεία εξαμήνου για εφημερίες, υπερωρίες, νυχτερινά
και εξαιρέσιμα προσωπικού νοσοκομείων αρμοδιότητάς
της.
4) Το υπ’ αρ. 28461/20.7.2021 έγγραφο του ΠΓΝΘ
ΑΧΕΠΑ, με το οποίο διαβιβάστηκαν πίνακες με τα ζητούμενα στοιχεία, στους οποίους περιλαμβάνονταν και
τα κατωτέρω:

Εφημερίες Επιστημονικού προσωπικού πλην ιατρικού

Ποσό σε €

Ποσό που έχει
εξοφληθεί από
το Νοσοκομείο

Ποσό που
υπολείπεται για
να βγει το έτος
2021 σύμφωνα
με ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΕΛΛΕΙΜΑ/
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Ποσό που
υπολείπεται για
να βγει το έτος
2021 σύμφωνα
με προβολή
12μήνου

ΕΛΛΕΙΜΑ/
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΗ
12ΜΗΝΟΥ

……

……

……

……

……

……

154.078,00

48.320,46

105.757,54

30.000,00

115.969,10

38.108,90

……

……

……

……

……

……

5) Την υπ’ αρ. 31238/30.7.2021 απόφαση του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4081/28-1- 2021 (ΑΔΑ:ΨΠΙ3ΟΡ1Ο-ΧΣ2) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφασης του Διοικητή της
4ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης: «Καθιέρωση ανά Νοσοκομείο της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, ωρών, ποσών,
και αριθμού προσωπικού για Εφημερίες Ιατρικού Προσωπικού - Επιστημονικού Προσωπικού - καθώς και για Υπερωρίες - Νυχτερινά - Εξαιρέσιμα Λοιπού Προσωπικού, έτους 2021» (ΑΔΑ: Ω0ΡΓΟΡ1Ο-5Λ4), η οποία κοινοποιήθηκε
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Νοσοκομείο στις 30.7.2021 (αρ. πρωτ. του Νοσοκομείου: 30489/2.8.2021)
και σύμφωνα με την οποία, στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ κατανεμήθηκε εκ νέου ποσό 136.078€ (Μείωση 18.000€) για την
καταβολή εφημεριών επιστημονικού προσωπικού (πλην Ιατρικού), για το χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως
31.12.2021 για 1.250 ημέρες εφημερίας σε 30 άτομα.
6) Την αναγκαιότητα διενέργειας εφημεριών από το εν λόγω προσωπικό του Νοσοκομείου, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ασφαλής λειτουργία του σε 24ωρη βάση.
7) Το γεγονός ότι η ανωτέρω δαπάνη ανώτατου συνολικού ποσού 136.078€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Νοσοκομείου οικονομικού έτους 2021 (ΚΑΕ 0261, 0263).
8) Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. αποφάσισε ομόφωνα:
Την έγκριση
Της τροποποίησης της απόφασης που έλαβε κατά την υπ’ αρ. 5η/11.2.2021 συνεδρίασή του (Θέμα 21ο) (Β΄ 875) και
την πραγματοποίηση εφημεριών του Επιστημονικού Προσωπικού (πλην Ιατρικού) που υπηρετεί στο Νοσοκομείο, για
τη διασφάλιση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας του, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως 31.12.2021,
με ετήσια δαπάνη μέχρι το ανώτατο όριο που καθορίζεται στην υπ’ αρ. 31238/30.7.2021 (ΑΔΑ: Ω0ΡΓΟΡ1Ο-5Λ4)
απόφαση του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε
για εφημερίες Επιστημονικού προσωπικού του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ το ποσό των 136.078€ για 1.250 ημέρες εφημερίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)
Στην υπό στοιχεία 87527/Ν1/19-7-2021 απόφαση της
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 3598), στη
σελίδα 48034, στην A΄ στήλη, στους στίχους 15 εκ των
άνω διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «Μαρούσι, 19 Ιουλίου 2020»
στο ορθό: «Μαρούσι, 19 Ιουλίου 2021».
(Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)
Ι

(10)
Στην υπό στοιχεία 74119/Ν1/23-6-2021 απόφαση τoυ
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
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(Β΄ 3156), στη σελίδα 40656, στην Α’ στήλη, στους στίχους 18 εκ των άνω και στους στίχους 22 εκ των κάτω,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «42937/Ν1/14-4-2021»
στο ορθό: «42934/Ν1/14-4-2021».
(Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)
Ι

(11)
Στην υπό στοιχεία Φ.146/73935/Ζ2/23-06-2021
απόφαση τoυ Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (Β’ 3156) στη σελίδα 40660, στη β’ στήλη,
στον 33ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:«… του Κωνσταντίνου……»
στο ορθό: «…του Λαζάρου…»
(Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02044152509210012*

