
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 
Α.1192/19.8.2021 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1201/2020 
(Β΄ 3860) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τύπος και περιεχό-
μενο της δήλωσης απόδοσης τέλους ρυμουλκών 
και αλιευτικών πλοίων, με βάση τις διατάξεις του 
άρθρου 57 του ν. 4646/2019 “Φορολογική μεταρ-
ρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλά-
δα του αύριο” (Α΄ 201), καθορισμός των δικαιολο-
γητικών που συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε 
άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή 
των διατάξεων αυτών» (Β΄ 3869).

2 Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων 
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των 
υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική 
Αλληλεγγύη  - Προσχολική Αγωγή Καβάλας», για 
το έτος 2022.

3 Μετονομασία του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργα-
στήριο Κοινωνιολογίας της Νεότητας, του Ελεύθε-
ρου Χρόνου και του Αθλητισμού» του Τμήματος 
Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε «Εργαστήριο 
Κριτικής Εγκληματολογικής Μελέτης και Έρευ-
νας» (ΕΚΕΜΕ) και καθορισμός του εσωτερικού κα-
νονισμού του.

4 Ένταξη της ΛΑΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ, υπηρετούντος 
μέλους του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λίας σε κενή οργανική θέση Εργαστηριακού Διδα-
κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος.

5 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2382/33669/2018 
(Β΄ 4916) απόφασης του Κανονισμού Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο: «Αρχιτεκτονική και Αστι-
κός Σχεδιασμός» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Πατρών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1078 (1)
   Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 

Α.1192/19.8.2021 κοινής απόφασης των Υπουρ-

γών Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-

λιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1201/2020 

(Β΄ 3860) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τύπος και περιεχό-

μενο της δήλωσης απόδοσης τέλους ρυμουλκών 

και αλιευτικών πλοίων, με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 57 του ν. 4646/2019 “Φορολογική μεταρ-

ρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλά-

δα του αύριο” (Α΄ 201), καθορισμός των δικαιολο-

γητικών που συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε 

άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμο-

γή των διατάξεων αυτών» (Β΄ 3869).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201), σχετικά 

με τον προσδιορισμό και καταβολή τέλους ρυμουλκών 
και αλιευτικών πλοίων.

2. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α΄ 181).

3. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(Α΄ 114).

4. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).

5. Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).

6. Της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/22.3.2017 
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός 
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της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» 
(Β΄ 968).

7. Της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 
υπουργικής απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δη-
μοσίων Εσόδων [2] του Υπουργείου Οικονομικών» 
(Β΄ 130 και Β΄ 372) και της υπό στοιχεία Δ6Α 1145867 
ΕΞ2013/27.9.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονο-
μικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 2417), σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016.

8. Της υπ’ αρ. 1/20.1.2016 πράξης του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/20.12.2017 απόφα-
ση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση 
της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 
5294/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

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

10. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

11. Του π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 19).

12. Του π.δ. 97/2017, «Οργανισμός Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).

13. Της υπ’ αρ. 339/2019 κοινής απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστο-
λο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

14. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

15. Της παρ. 1 του άρθρου 1 «Σύσταση Γενικής Γραμμα-
τείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας 
στο Υπ. Οικονομικών» του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και ειδικών Γραμματει-
ών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

16. Της υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

17. Της υπό στοιχεία Α.1201/31.8.2020 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(Β΄ 3860).

18. Της υπό στοιχεία Α.1192/19.8.2021 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Οικονομικών - Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(Β΄ 3869) και

β. Την ανάγκη αναγνώρισης της αργίας λόγω έλλειψης 
εργασιών ή επισκευών στα υπό ελληνική σημαία αλιευ-

τικά πλοία και πλοιάρια για τους μήνες από 1.1.2021 έως 
19.8.2021, διάστημα για το οποίο δεν υπήρχε πρόβλεψη 
κατάθεσης Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης και δεν 
χορηγήθηκαν από τις λιμενικές αρχές πιστοποιητικά /
βεβαιώσεις αργίας.

γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στο τέλος του άρθρου 2 «Μεταβατική περίοδος», της 

υπό στοιχεία Α.1192/19.8.2021 (Β΄ 3869) κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“Τα πιστοποιητικά  / βεβαιώσεις αργίας που δεν 
έχουν χορηγηθεί από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές 
και αφορούν στο χρονικό διάστημα από 1.1.2021 μέ-
χρι 19.8.2021 θα χορηγούνται με βάση τα διατιθέμενα 
στοιχεία κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 1 
της παρούσης και θα γίνονται δεκτά από τις αρμόδιες 
φορολογικές αρχές”.

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  Ναυτιλίας
Οικονομικών και Νησιωτικής Πολιτικής

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Ι

Αριθμ. 178033 (2)
    Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμε-

νων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας 

των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινω-

νική Αλληλεγγύη - Προσχολική Αγωγή Καβάλας», 

για το έτος 2022.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Το άρθρο 116 του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση 
του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας  - Ενίσχυση της Συμμε-
τοχής  - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - 
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Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργά-
νωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και 
την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 133) 
και την υπό στοιχεία 42203/εγκ.27/13.8.2018 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), καθώς 
και την υπ’ αρ. 14138/15.5.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών για το διορισμό του Συντονι-
στή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
και την υπ’ αρ. 34012/25.5.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 435) όμοια από-
φαση ανανέωσης της θητείας του.

4. Το άρθρο 24 του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  - Θράκης» 
(Α΄  235), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 79 του 
ν. 4182/2013 (Α΄ 185).

5. Την υπ’ αρ. 71351/14.12.2010 (εγκύκλιο 41) και την 
υπ’ αρ. 74895/30.12.2010 (εγκύκλιο 60) του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης.

6. Την υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρο 3 του άρθρου 
2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση 

του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄ 94) 
και την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110), 
όπως ισχύουν.

7. Τον ν. 2738/1999 «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις 
στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων 
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».

8. Τον ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

9. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005, το οποίο ρυθμίζει 
τον έλεγχο των δαπανών.

10. Το υπό στοιχεία οικ.2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 έγ-
γραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

11. Το υπ’ αρ. 2936/15.6.2022 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προσχολική Αγωγή 
Καβάλας», αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων 
που υπηρετούν στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλ-
ληλεγγύη - Προσχολική Αγωγή Καβάλας», για το έτος 
2022, ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

5 Κοινωνικών Λειτουργών ΤΕ 7
2 Φυσιοθεραπευτών ΤΕ 7
2 Νοσηλευτών ΤΕ 7
1 Εργοθεραπευτών ΤΕ 7
3 Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ 7

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική 
Αλληλεγγύη - Προσχολική Αγωγή Καβάλας» οικ. έτους 2022 στον Κ.Α.10.6422.0001 ποσού 800,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Καβάλα, 27 Ιουνίου 2022

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

Αριθμ. 14626 (3)
    Μετονομασία του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργα-

στήριο Κοινωνιολογίας της Νεότητας, του Ελεύ-

θερου Χρόνου και του Αθλητισμού» του Τμή-

ματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε «Ερ-

γαστήριο Κριτικής Εγκληματολογικής Μελέτης 

και Έρευνας» (ΕΚΕΜΕ) και καθορισμός του εσω-

τερικού κανονισμού του.

  Η ΠΡΥΤΑΝΙΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

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

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

2. Την υπ’ αρ. 127425/Ζ1/26.7.2018 (ΑΔΑ: 6ΝΙ04653ΠΣ-
Χ5Κ) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
463).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), 
όπως ισχύουν.

4. Το π.δ. 296/2002 «Ίδρυση εργαστηρίων «Κοινωνι-
ολογίας της Νεότητας, του Ελεύθερου Χρόνου και του 
Αθλητισμού» και «Κοινωνιολογίας της Εργασίας και Επαγ-
γελμάτων σχετικών με τις Νέες Τεχνολογίες» στο Τμήμα 
Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού 
τους κανονισμού» (Α΄ 264).
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5. Την απόφαση της υπ’ αρ. 128/6.4.2022 συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας θέμα 3.3. 
«Αίτημα για μετονομασία Εργαστηρίου ΕΚΝΕΧΑ».

6. Την απόφαση της υπ’ αρ. 22/16.6.2022 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα 5.6. 
Μετονομασία του Εργαστηρίου «Κοινωνιολογίας της Νε-
ότητας, του Ελεύθερου Χρόνου και του Αθλητισμού» σε 
«Κριτική Εγκληματολογική Μελέτη και Έρευνα (ΕΚΕΜΕ)» 
του Τμήματος Κοινωνιολογίας και έγκριση του εσωτερι-
κού κανονισμού του.

7. Την Έκθεση Σκοπιμότητας μετονομασίας του Ερ-
γαστηρίου.

8. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου.
9. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προεδρικό 

διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού του Ιδρύματος ούτε σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την μετονομασία του εργαστηρίου του Τμήματος 
Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Εργαστήριο Κοινωνι-
ολογίας της Νεότητας, του Ελεύθερου Χρόνου και του 
Αθλητισμού» σε «Εργαστήριο Κριτικής Εγκληματολογι-
κής Μελέτης και Έρευνας» (ΕΚΕΜΕ) και τον καθορισμό 
του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του ως ακο-
λούθως:

Άρθρο 1
Μετονομασία Εργαστηρίου

Μετονομάζεται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου το Εργαστήριο «Κοινωνιολογίας της Νε-
ότητας, του Ελεύθερου Χρόνου και του Αθλητισμού», με 
ακρώνυμο «ΕΚΝΕΧΑ», σε «Εργαστήριο Κριτικής Εγκλημα-
τολογικής Μελέτης και Έρευνας», με ακρώνυμο «ΕΚΕΜΕ».

Το Εργαστήριο Κριτικής Εγκληματολογικής Μελέτης 
και Έρευνας (ΕΚΕΜΕ) εξυπηρετεί, υπό την οπτική της 
κριτικής εγκληματολογίας, τις εκπαιδευτικές και ερευνη-
τικές ανάγκες στα γνωστικά πεδία μελέτης των μορφών 
εγκληματικότητας στη σύγχρονη κοινωνία, των εμπει-
ριών και επιπτώσεων θυματοποίησης και κοινωνικής 
βλάβης, των διαδικασιών κοινωνικού ελέγχου και της 
εφαρμογής νέων μοντέλων αντιεγκληματικής πολιτικής.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα εσωτερικό κανονισμό, όπως αναλύεται στα πα-
ρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή - Σκοπός (και τομείς δραστηριότητας)

Το Εργαστήριο Κριτικής Εγκληματολογικής Μελέτης 
και Έρευνας (ΕΚΕΜΕ) έχει ως αποστολή:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο διδακτικών/εκπαιδευτικών και ερευνητικών ανα-
γκών του Τμήματος καθώς και άλλων τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε θέματα που εμπίπτουν στα 
γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

2. Την υποστήριξη προγραμμάτων δια βίου μάθησης 
που οργανώνονται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ή άλ-
λους οργανισμούς, σε θέματα συναφή με τα διδακτικά 
και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

3. Την οργάνωση αυτοχρηματοδοτούμενων εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων για κοινωνικούς επιστήμονες, στα 
υπό μελέτη αντικείμενά του.

4. Την έρευνα (σχεδιασμός, συλλογή, ανάλυση) και 
τεκμηρίωση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, σε 
επιμέρους πεδία μελέτης.

5. Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής 
έρευνας, σε συναφείς επιστημονικούς τομείς.

6. Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από 
εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς 
δραστηριότητας του Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία 
εξειδίκευσης των μελών του.

7. Την προαγωγή των διδακτικών και ερευνητικών 
συνεργασιών με Ερευνητικά Κέντρα και Ακαδημαϊκά 
Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής.

8. Τη συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα, με οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με 
επιστημονικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς φο-
ρείς, με διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις καθώς και 
με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα σε συναφή 
ερευνητικά και επιστημονικά αντικείμενα.

9. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερί-
δων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επι-
στημονικών εκδηλώσεων.

10. Την παραγωγή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα 
στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

11. Την παροχή σύγχρονου παιδαγωγικού και ερευνη-
τικού υλικού όπως η έκδοση άρθρων, περιοδικών, βιβλί-
ων και συλλογικών τόμων σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική 
μορφή.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το «Εργαστήριο Κριτικής Εγκληματολογικής Μελέ-
της και Έρευνας (ΕΚΕΜΕ)» στελεχώνεται από Διδακτικό 
και Ερευνητικό Προσωπικό του οποίου η επιστημονι-
κή ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και 
επιστημονικά ενδιαφέροντα του οικείου Εργαστηρίου, 
καθώς και από λοιπό Προσωπικό (π.χ. Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., 
Ε.Τ.Ε.Π., Διοικ. Προσωπικό, αλλά και Μεταδιδάκτορες 
ερευνητές και ερευνήτριες, υποψήφιους και υποψήφιες 
διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες 
του Τμήματος Κοινωνιολογίας και άλλων Τμημάτων, του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, των ΑΕΙ της Ελλάδας και της αλ-
λοδαπής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π., αντί-
στοιχου γνωστικού αντικειμένου, το οποίο ανήκει στην 
ακαδημαϊκή μονάδα, στην οποία ανήκει το Εργαστήριο. 
Η θητεία του/της Διευθυντή/ντριας είναι τριών (3) ετών. 
Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυ-
ντή/ντρια για περισσότερες από μία θητείες. Η ιδιότητα 
του/της Διευθυντή/ντριας δεν είναι ασυμβίβαστη με την 
ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού 
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οργάνου Α.Ε.Ι.. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να 
εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης 
του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προ-
κηρυσσόμενης θέσης.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια αναπληρώνεται, σε περίπτω-
ση απουσίας ή κωλύματος, από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου 
γνωστικού αντικειμένου, του ίδιου Εργαστηρίου και ειδι-
κότερα από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από 
την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι 
και τη βαθμίδα του επίκουρου.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Εργαστηρίου ασκεί τις αρ-
μοδιότητές του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως, 
ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μετα-
πτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η 
υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προ-
γράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η μέριμνα 
για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την 
οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του 
Εργαστηρίου, η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος 
για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά 
και τον κινητό εξοπλισμό, η υποβολή στη Συνέλευση 
του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των δραστη-
ριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου που 
σχετίζεται με το Εργαστήριο Κριτικής Εγκληματολογικής 
Μελέτης και Έρευνας (ΕΚΕΜΕ).

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο, για την υλοποίηση του έργου του, 
εγκαθίσταται σε χώρους του Πανεπιστημίου που παρα-
χωρούνται για την εγκατάσταση του εξοπλισμού του που 
είναι αναγκαίος για την πραγματοποίηση των ερευνητι-
κών και αναπτυξιακών προγραμμάτων καθώς και των 
εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων.

Άρθρο 7
Λειτουργία
(κανόνες λειτουργίας του Εργαστηρίου)

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο χώρο 
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του 
Εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής/τρια ενημερώνεται πριν από τη διε-
ξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στο 
πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων.

Άρθρο 8
Έσοδα - Πόροι

Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους 
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:

α. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή 
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς 
φορείς.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων. 

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/1984 
(Α΄ 53).

δ. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά 
Πρόσωπα.

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για 
τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

στ. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια. 
ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή:

• Αρχείο περιουσιακών στοιχείων (πάγιος εξοπλισμός).
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
• Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 

την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το 
Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Κριτι-
κής Εγκληματολογικής Μελέτης και Έρευνας (ΕΚΕΜΕ)» 
και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με το διακρι-
τικό του τίτλο. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του/
της Διευθυντή/τριας του εργαστηρίου αναγράφονται 
στους χώρους του τμήματος που είναι εγκατεστημένο 
το εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια στρόγγυλη σφραγίδα με αυτή του τμήματος 
και την προσθήκη του τίτλου του καθώς και του διακρι-
τικού τίτλου.

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 23 Ιουνίου 2022

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

Ι

Αριθμ. 14117/22/ΓΠ (4)
    Ένταξη της ΛΑΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ, υπηρετούντος 

μέλους του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Πανεπιστήμιο Θεσ-

σαλίας σε κενή οργανική θέση Εργαστηριακού 

Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 83/1984, όπως τροποποιήθηκε.
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2. Το π.δ. 167/1988 «Ίδρυση θέσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π. 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» (Α΄ 76).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195).

4. Την παρ. 3 της περ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 
(Α΄ 32).

5. Τις παρ. 18 και 20 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 2 του 
ν. 4076/2012 (Α΄ 159).

6. Την υπ’ αρ. 2702/5.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣ469Β7Ξ-ΧΧΕ) 
διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη για την αυτοδίκαια με-
τατροπή των θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π, κλάδου ΙΙ σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π.

7. Την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), 
όπως αντικαταστάθηκε με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 
27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

8. Την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
9. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29.7.2016 (ΑΔΑ: 

Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Οδηγίες 
σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή των περι-
εχομένων στα άρθρα 27 και 64 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) 
που αφορούν στις κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. 
και Ε.Τ.Ε.Π.».

10. Την υπό στοιχεία 127422/Ζ1/26.7.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
463) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη του Π.Θ.

11. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του ν. 4589/2019 
«Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελ-
λάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 13).

12. Το υπό στοιχεία 143349/Ζ2/21.10.2020 έγγραφο 
του ΥΠΑΙΘ «Σχετικά με εντάξεις διοικητικού προσωπικού 
και μελών Ε.Τ.Ε.Π. σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π.».

13. Την υπ’ αρ. 322/16.11.2021 αίτηση της ΛΑΤΟΥ ΧΑ-
ΡΙΚΛΕΙΑΣ, μόνιμου μέλους Ε.Τ.Ε.Π., κατηγορίας ΤΕ, του 
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχο-
λής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
προς την Κοσμητεία της εν λόγω Σχολής.

14. Το γεγονός ότι η ανωτέρω εντάχθηκε με την υπό 
στοιχεία 3737/19/ΓΠ/20.2.2019 (Γ΄ 451) διαπιστωτική 
πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από 
29.1.2019, σε αντίστοιχη της κατεχόμενης θέσης Ε.Τ.Ε.Π., 
στο Γενικό Τμήμα με έδρα τη Λαμία του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας.

15. Την υπ’ αρ. 222/27.9.2019 (Γ΄ 2159) απόφαση της 
Συγκλήτου για τη μετακίνηση της ΛΑΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ 
από το Γενικό Τμήμα Λαμίας στο Τμήμα Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών, 
σε μόνιμη οργανική θέση Ε.Τ.Ε.Π. της ίδιας κατηγορίας, 
κλάδου και ειδικότητας.

16. Την υπ’ αρ. 26/21.2.2022 (ΑΔΑ: Ρ43Ν469Β7Ξ-ΔΦ9) 
πράξη του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών 
για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.

17. Το υπ’ αρ. 54/11.3.2022 πρακτικό της Τριμελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ένταξη σε κατη-
γορία Ε.ΔΙ.Π. προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π.

18. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών στην υπ’ αρ. 31/16.3.2022 συνεδρίασή της 
σχετικά με την ένταξη της ΛΑΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ σε θέση 
Ε.ΔΙ.Π.

19. Την απόφαση της Συγκλήτου στην υπ’ αρ. 268/
15.4.2022 συνεδρίασή της για την κατανομή μιας (1) κε-
νής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., από τις υπάρχουσες κενές 
οργανικές θέσεις του Ιδρύματος, από το ΑΕΙ στο Τμήμα 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών 
Επιστημών.

20. Την από 6.5.2022 «Εκτίμηση δαπάνης» του Τμήμα-
τος Μισθοδοσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σχετικά 
με την ένταξη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. της ΛΑΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ.

21. Την υπό στοιχεία 2/9854/ΔΠΓΚ/6.2.2017 (ΑΔΑ: 
ΩΖ18Η-563) εγκύκλιος του Γ.Λ.Κ.

22. Το υπό στοιχεία 3578/Β3/14.6.2022 έγγραφο της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑI.Θ.

23. Το υπό στοιχεία 74373/Ζ2/16.6.2022 έγγραφο 
του Τμήματος Β΄ Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού της 
Διεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης του 
Υ.ΠΑΙ.Θ.

24. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της ανωτέ-
ρω, αποφασίζουμε:

την ένταξη της ΛΑΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
μόνιμου μέλους του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας ΤΕ, του Τμήματος 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε κενή 
οργανική θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπι-
κού (Ε.ΔΙ.Π.), κατηγορίας ΤΕ, για εργαστηριακό - εφαρ-
μοσμένο διδακτικό έργο, του Τμήματος Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επειδή είναι κάτοχος συνα-
φούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησής της και διαθέτει τα προβλεπόμε-
να στην παρ. 2γ του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως 
ισχύει σήμερα, τυπικά προσόντα, σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 27 του ν. 4386/2016.

Η θέση που κατείχε η ανωτέρω ως μέλος Ε.Τ.Ε.Π. κα-
ταργείται.

Η διανυθείσα προϋπηρεσία της ανωτέρω λαμβάνεται 
υπόψη για κάθε υπηρεσιακή και μισθολογική συνέπεια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βόλος, 23 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. 47942 (5)
    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2382/33669/2018 

(Β΄ 4916) απόφασης του Κανονισμού Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «Αρχιτεκτονική και 

Αστικός Σχεδιασμός» του Τμήματος Αρχιτεκτό-

νων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Πατρών. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
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άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ειδικότερα τα άρθρα 30 
έως και 37, 45 και 85.

2. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1 EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπό-
νησης διδακτορικών διατριβών - λοιπά θέματα».

3. Τον ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).

4. Την παρ. 3ε, του άρθρου 9, του ν. 3685/2008 «Θε-
σμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (Α΄ 148).

5. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως τροπο-
ποιήθηκαν.

6. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Της υπ’ αρ. 2382/33669 (Β΄ 4916) και 205/23.6.2022 
αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.

8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχι-
τεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 13/18.5.2022).

9. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση υπ’ 
αρ. 48/20.6.2022).

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

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 2382/33669/2018 
(Β΄ 4916) απόφασης του Κανονισμού Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με 
τίτλο: «Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός», όπως 
ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 11. 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Η παρ. 11.3 τροποποιείται ως ακολούθως:
11.3 Δωρεάν Φοίτηση (απαλλαγή φοιτητών από τέλη 

φοίτησης)
«Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μετα-

πτυχιακοί φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα, 

εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό 
διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυ-
τοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), 
το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του 
εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, 
σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσι-
ευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.
ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή 
σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσό-
μενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα 
τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών 
που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν 
το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται 
με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν 
το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών 
φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο 
Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
επιλογής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Σε καμία περίπτωση 
η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής 
σε Π.Μ.Σ Δεν δικαιούνται απαλλαγή όσοι μεταπτυχια-
κοί φοιτητές λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή. 
Το ποσό των € 500 που καταβάλλεται εντός 10 ημερών 
από τη γνωστοποίηση της αποδοχής του υποψηφίου 
στο Π.Μ.Σ. αντιπροσωπεύει διοικητικά έξοδα εγγραφής 
στο πρόγραμμα και δεν επιστρέφεται εάν ο υποψήφιος 
λάβει απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης στο πρόγραμ-
μα ή αλλάξει γνώμη ως προς τη συμμετοχή του στο
Π.Μ.Σ.».

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι διατάξεις θα ισχύσουν για όσους θα εγγραφούν στο 

πρόγραμμα από το ακαδ. έτος 2022-2023 και έπειτα.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 2382/33669/2018 

(Β΄ 4916) απόφαση της Συγκλήτου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 24 Ιουνίου 2022

O Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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