
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

2 Επιβολή πολλαπλών τελών στον SAJAWAL (επ) 
MOHAMAD (oν) του ASLAM.

3 Επιβολή προστίμου στον ΚΑΡΠΑΘΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ 
του ΙΩΑΝΝΗ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ για τελωνειακή πα-
ράβαση.

4 Τροποποίηση απόφασης Σύστασης - Συγκρότη-
σης Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου.

5 Ορισμός Αναπληρωτή Πρύτανη του Εθνικού Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου και ανάθεση αρμοδιοτή-
των του.

6 Ένταξη υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., σε 
θέση της κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστη-
ριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ).

7 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Γενετική, Βελτίωση Φυτών και 
Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού» του Τμή-
ματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολο-
γίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

8 Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Δ.Ι.Π. 
ΠΕ κατηγορίας στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. (με έδρα τις Σέρρες).

9 Κατανομή μιας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Δ.Ι.Π. 
ΠΕ κατηγορίας στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχα-
νικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

  Δυνάμει της 531/12/2018 πράξης του Προϊσταμένου 
του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε την 02η.07.2018, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 152 
παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδ. ζ΄ του ν. 2960/2001 

«Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», αφορά λαθρεμπορία 125 
πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε την 02η.08.2012 
στην Αθήνα Αττικής (σχετ. η με αριθμ. 1020/57880/1/
03-08-2013 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφα-
λείας Εξαρχείων), και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρ-
θρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο 
συνολικό ποσό των τετρακοσίων δεκαοκτώ ευρώ και 
είκοσι ενός λεπτών (418,21 €), εκ των οποίων Εισαγω-
γικός Δασμός 45,77 €, Φ.Π.Α. 84,51 € και Ειδικός Φόρος 
Κατανάλωσης 287,93 €.

2. Επιβλήθηκε στον SHORKAR HAMDI MIZAN του 
Asghar Ali και της Anwara Begum, γεν. 01-02-1987 στο 
Μπαγκλαντές, κάτοικος Αθηνών, οδός Γερανιού 26 και 
νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 165156217, πολλα-
πλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ 
(1.500,00 €), ήτοι το ελάχιστο σύμφωνα με τη διάταξη του 
άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο κατά την 
είσπραξή 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 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ. 

 Ο Προϊστάμενος 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 

Ι

(2)
   Επιβολή πολλαπλών τελών στον SAJAWAL (επ) 

MOHAMAD (oν) του ASLAM.

  Με την 139/2013/26-07-2018 καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου του Α΄ Τελωνείου Πειραιά (ημερομη-
νία έκδοσης 26-07-2018) καταλογίζονται σε βάρος του 
SAJAWAL (επ) MOHAMAD (ov) του ASLAM, αγνώστου 
διαμονής, τα παρακάτω ποσά:

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 5.995,71 ευρώ
Τ.Χ.(2%): 119.92 ευρώ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.): 23,98 ευρώ
Σύνολο: 6.139,61 ευρώ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Ήτοι έξι χιλιάδες εκατόν τριάντα εννέα ευρώ και εξήντα 
ένα λεπτά.

Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών προϊόντων (600 πακέτα τσιγάρων), 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 
παρ. 1(α) και (β), 2 (ζ) και 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001 και 
δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 
παρ. 5 του ίδιου ως άνω νόμου.

  Ο Προϊστάμενος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ

Ι

(3)
    Επιβολή προστίμου στον ΚΑΡΠΑΘΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ 

του ΙΩΑΝΝΗ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ για τελωνειακή 

παράβαση.

  Με την 4/05-09-2018 καταλογιστική πράξη του Ανα-
πληρωτή Προϊσταμένου του Τελωνείου Δράμας επιβλή-
θηκε πρόστιμο ύψους οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 8.000), 
πλέον 2,4% Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. επί του προστίμου, στον 
ΚΑΡΠΑΘΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 
με Α.Φ.Μ. 044791779, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, κατόχου του 
με αριθμό AM 914957/23-02-2016 Α.Δ.Τ., που τυγχάνει 
πρόσωπο αγνώστου διαμονής, σύμφωνα με βεβαίωση 
της αρμόδιας Κεντρικής Διεύθυνσης της Ασφάλειας 
της Ελληνικής Αστυνομίας, για απλή τελωνειακή παρά-
βαση, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 142 του 
ν. 2960/2001, η οποία περιγράφεται και τιμωρείται στο 
άρθρο 137 παρ. A4 περ. στ΄ εδ. β΄ και γ΄ του ν. 2960/2001 
σε συνδυασμό με την παρ. Α1 περ. α΄ του ίδιου άρθρου.

Κατά της πράξης αυτής ο καταλογιζόμενος δικαιούται 
να ασκήσει προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 152 παρ. 6 του ν. 2960/2001 και 66 του Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999).

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΕΛΙΔΗΣ

Ι 

   Αριθμ. 117693/8337 (4)
Τροποποίηση απόφασης Σύστασης - Συγκρότη-

σης Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 249, 251 και 253 του 

ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ.  3 του άρθρου 30 του 
ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α΄/27-2-2016) «Εθνικό Μητρώο 
Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική 
διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγω-
γών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία 

και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και 
άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες 
του άρθρου 171 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27-5-2016) 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 51 του ν. 4407/2016.

3. Τις αριθμ. 49947/22-07-2015 (ΦΕΚ 1666/τ.  Β΄/
10-08-2015) και 92066/27-12-2016 (ΦΕΚ 4343/τ.  Β΄/
30-12-2016) αποφάσεις του ασκούντα καθήκοντα Γενι-
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με 
θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερι-
κής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

4. Το άρθρο 276 του ν.  4555/2018 (ΦΕΚ  133/τ.  Β΄/
19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-
Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα Κλει-
σθένης Ι) - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης 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) το οποίο 
τροποποίησε το εδάφιο γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 51 
του ν. 4407/2016.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τις πιστώ-
σεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί-
ου, δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 
του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ. Α΄), τα Υπηρεσιακά Συμβού-
λια λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας 
των οικείων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από 
υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία 
πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους.

6. Την αριθμ. 97247/10072/13-9-2016 απόφαση με 
θέμα «Σύσταση-Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» η οποία δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 3105/τ. Β΄/28-9-2016, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την παρ. 1 της αριθμ. 97247/10072/
13-9-2016 απόφασης με θέμα «Σύσταση-Συγκρότη-
ση Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου» η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3105/τ. Β΄/
28-9-2016 ως εξής:

1. Συγκροτούμε στην έδρα της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο 
αποτελείται από:

α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους και τους αναπλη-
ρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου 
Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης και υπάγονται 
στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Θα ληφθεί υπόψη η εκπροσώπηση των φύλων 
κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 251 του 
ν. 3582/2010.

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και 
τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί 
από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών 
εκπροσώπων.
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Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 97247/10072/13-9-2016 
απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ερμούπολη, 4 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Περιφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

Ι

    Αριθμ. 45089 (5)
Ορισμός Αναπληρωτή Πρύτανη του Εθνικού Με-

τσόβιου Πολυτεχνείου και ανάθεση αρμοδιοτή-

των του.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
α) την παράγραφο 13α, του άρθρου 84, του ν. 4485/ 

2017
β) την παράγραφο 17, του άρθρου 8, του ν. 4009/2011 

που ίσχυε κατά την δημοσίευση του ν. 4485/2017 
γ) την παράγραφο 13β, του άρθρου 8, του ν. 4009/2011 

όπως ισχύει 
δ) την περίπτωση (γ), της παραγράφου 1, του άρθρου 

15, του ν. 4485/2017 
ε) το γεγονός ότι ο Αναπληρωτής Πρύτανης Ακαδημαϊ-

κών Υποθέσεων και Διοικητικής Μέριμνας Καθηγητής Δ. 
Παπαντώνης αφυπηρέτησε την 31η Αυγούστου 2018, με 
αποτέλεσμα να απομένουν δύο Αναπληρωτές Πρύτανη 

στ) την Πράξη Πρύτανη, με αρ. 44509/03-09-2018 με 
θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή Πρύτανη ΕΜΠ και Ανάθεση 
Αρμοδιοτήτων του» 

ζ) την απόφαση της Συγκλήτου της 6ης/2018 συνεδρί-
ασης της 05-09-2018, θέμα 2, με την οποία εγκρίνεται η 
Πράξη του Πρύτανη με αριθμ. 44509/03-09-2018 

η) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της προαναφερό-
μενης απόφασης του Πρύτανη δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋ-
πολογισμού του Ε.Μ.Π. (άρθρο 29Α του ν. 1558/1985, 
που προστέθηκε το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 και τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α του ν. 2469/1997) 
αποφασίζει ως εξής, αποφασίζει:

1. Ορίζει ως Αναπληρωτή Πρύτανη του Εθνικού Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου τον Καθηγητή της Σχολής Αγρο-
νόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Μαρίνο Κάβουρα 
του Δημητρίου με τίτλο: Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδη-
μαϊκών Υποθέσεων και Διοικητικής Μέριμνας.

2. Αναθέτει σε αυτόν την αρμοδιότητα και το δικαίωμα 
υπογραφής για τα θέματα της Διεύθυνσης Σπουδών, της 
Διεύθυνσης Διοικητικού, της Διεύθυνσης Μέριμνας, της 
Βιβλιοθήκης, των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων καθώς και 
το δικαίωμα υπογραφής για:

• Θέματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών 
και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, όπως εγγραφές και κα-
τατάξεις πτυχιούχων ή αλλοδαπών φοιτητών, καθώς και 
συμβάσεις με υπότροφους μεταπτυχιακούς φοιτητές ή 

ζητημάτων σχετικών με χορήγηση δανείων, υποτροφιών 
και βραβείων σε φοιτητές του Ιδρύματος, μετά από τις 
σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

• Υπηρεσιακές μεταβολές του Προσωπικού της Κε-
ντρικής Διοίκησης, των Γραμματειών των Σχολών, της 
Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης, του Κέντρου Δικτύων και του 
Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

• Εγκρίσεις για την έκδοση και διανομή διδακτικών 
συγγραμμάτων σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων των 
αρμοδίων οργάνων.

• Τήρηση διαδικασιών και παροχή στατιστικών και 
απολογιστικών στοιχείων για θέματα σπουδών.

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Πρύτανης 
αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Καθη-
γητή Ιωάννη Λ. Πασπαλιάρη, εφόσον αυτός κωλύεται 
ή απουσιάζει από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγητή 
Ευάγγελο Ι. Σαπουντζάκη και εφόσον και αυτός κωλύεται 
ή απουσιάζει από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγητή 
Μαρίνο Δ. Κάβουρα.

4. Με την παρούσα ανακαλείται η παρ. 4, της πρά-
ξης Πρύτανη με αριθμό 14646/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2310/
26-07-2016), η οποία αναφέρεται στην αναπλήρωση του 
Πρύτανη.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

Ι

    Αριθμ. 34981 (6)
Ένταξη υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., 

σε θέση της κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργα-

στηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ). 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  

 Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 

διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο-
ποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», και 
ειδικότερα τα άρθρα 29 και 79 του ανωτέρω νόμου
(ΦΕΚ Α΄ 195/2011).

2. 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 Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ειδικότερα το άρ-
θρο 68 του ανωτέρω νόμου περί ρυθμίσεως θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, παράγραφος 3 Ειδικές κατηγορίες διδακτικού 
και εργαστηριακού προσωπικού των Α.Ε.Ι. παρ. 4, 5
(ΦΕΚ Α΄ 32/2014).

3. Τις διατάξεις του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την 
ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ52384 Τεύχος Β’ 4272/27.09.2018

ση και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 66 του 
ανωτέρω νόμου (ΦΕΚ Α΄ 159/2016), όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει με τις διατάξεις του ν. 4452/2017 «Ρύθμιση 
θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατά-
ξεις» και ειδικότερα το άρθρο 20 του ανωτέρω νόμου 
(ΦΕΚ Α΄ 17/2017).

4. Τις διατάξεις των παρ. 4 έως 8 του άρθρου 2 του 
π.δ. 117/2002 (ΦΕΚ Α΄ 99/2002).

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις», άρθρο 27 παρ. 1, 2 και 3 
(ΦΕΚ Α΄ 83/2016).

6. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 «Δι-
αχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογι-
κές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων» ( ΦΕΚ Α΄ 176/2015).

7. Την από 19.09.2017 απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής 
περί ορισμού της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής και 
την εισήγηση αυτής.

8. Την από 29.01.2018 απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής, 
περί ένταξης της Μιζάρα Αρετής σε θέση ΕΤΕΠ.

9. Την από 09.06.2017 βεβαίωση του Δ/ντή του Τομέα 
«Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος» της Σχολής, που 
αφορά στη τριετή παροχή εργαστηριακού έργου της 
Μιζάρα Αρετής.

10. Την με αριθμ. 26725/05.07.2017 αίτηση προς έντα-
ξη σε θέση ΕΤΕΠ της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών της 
υπαλλήλου ΙΔΑΧ με ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού-Οικονο-
μικού Μιζάρα Αρετής.

11. Τις ανακύπτουσες λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύ-
ματος.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

13. Το με αριθμ. 93596/Β1/07.06.2018 έγγραφο της Γε-
νικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ, στην 
οποία αναφέρεται ότι η εν λόγω ένταξη δεν προκαλεί 
επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό του ΥΠΠΕΘ, δι-
απιστώνει:

Ότι η υπάλληλος του Ιδρύματος με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με ειδικότητα ΠΕ 
Διοικητικού-Οικονομικού Μιζάρα Αρετή του Βασιλείου, 
εντάσσεται σε συνιστώμενη οργανική θέση της κατη-
γορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π) και σε μόνιμη θέση της Α΄ βαθμίδας, της Σχολής 
Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου.

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ ΥΠΕΠΘ: 5449/13-08-2018)
Με τη δημοσίευση της παρούσης συνιστάται η ως άνω 

θέση ένταξης και ταυτόχρονα καταργείται η οργανική 
θέση που κατέχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

    Αριθμ. 31421 (7)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Γενετική, Βελτίωση Φυτών 

και Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού» του 

Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δα-

σολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αρι-

στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 13-4-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 
άρθρων 32 και 85 παρ. 2α.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ. Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοι-
πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄  114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/
9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυ-
ση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση δια-
τάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ. Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης με αριθμό 
Φ.5/89656/Β3/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466/τ. Β΄/13-8-2007): 
«Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώ-
ρευσης Πιστωτικών Μονάδων».

6. Τη με αριθμό 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ. Β΄/
24-2-2015) απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκρι-
ση της αριθμ. 17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 
περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., με-
ταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη 
και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη».

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεω-
πονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 784/22-03-2018).

8. Την θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-04-2018 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.
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9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασο-
λογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο: «Γενετική, Βελτί-
ωση Φυτών και Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού», 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογί-
ας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ οργανώνει και 
λειτουργεί από ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Γενετική, Βελτίω-
ση Φυτών και Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο: Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) «Γενετική Βελτίωση και Παραγωγή Πολλαπλασια-
στικού Υλικού» έχει ως γνωστικά αντικείμενα τη Γενετική 
και τη Βελτίωση των Φυτών με χρήση συμβατικών μεθό-
δων, μοριακών εργαλείων και Βιοτεχνολογίας, που είναι 
απαραίτητα για την κατανόηση των αρχών και μεθόδων 
που διέπουν τη βελτιωτική διαδικασία και παραγωγή 
πολλαπλασιαστικού υλικού. Περιλαμβάνονται νέα αντι-
κείμενα όπως η Γονιδιωματική και η Φαινομική ανάλυση 
όπως αυτά ενσωματώνονται στη βελτιωτική διαδικασία.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) είναι οι απόφοιτοι του προγράμματος να απο-
κτήσουν δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για 
την επιτυχή δραστηριοποίησή τους στον ερευνητικό, 
εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τομέα της γεωργικής 
φυτικής παραγωγής. Ειδικότερα, θα είναι σε θέση να 
ανταποκρίνονται στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση 
ενός σύγχρονου βελτιωτικού προγράμματος δημιουρ-
γίας νέων ποικιλιών, να κατανοούν και να ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την εγγραφή νέων 
βελτιωμένων ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο και να 
εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις παραγωγής πολλαπλασια-
στικού υλικού. Επίσης θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό 
υπόβαθρο που θα τους επιτρέπει να διεξάγουν εξειδι-
κευμένη και πρωτότυπη έρευνα στο ευρύτερο πεδίο της 
Γενετικής και της Βελτίωσης των φυτών που θα οδηγεί 
στην απόκτηση Διδακτορικού διπλώματος παρέχοντας 
τη δυνατότητα για τη συνέχιση των σπουδών τους στην 
Ελλάδα και αποφυγή απώλειας των διακεκριμένων πτυ-
χιούχων στο εξωτερικό.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) απο-
νέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο 
«Γενετική, Βελτίωση Φυτών και Παραγωγή Πολλαπλασι-
αστικού Υλικού».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωπο-
νίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Βιολογίας, 
Βιοτεχνολογίας ή συναφών Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστη-
μίων και ΤΕΙ ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομο-
ταγών τμημάτων της αλλοδαπής.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται 
σε φοιτητή, του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ-
κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί 
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα 
με το ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80/τ. Α΄/01-04-2005).

Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήμα-
τος Γεωπονίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/ 
2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο 
ένας κατ΄ έτος.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Το ΠΜΣ είναι εντατικό και η χρονική διάρκεια για την 
απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και 
μία θερινή περίοδος.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 105. Οι συστηματικές 
σπουδές αφορούν την υποχρεωτική παρακολούθηση και 
την εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα από τα οποία έξι (6) 
είναι Υποχρεωτικά (Υ) και τα υπόλοιπα τέσσερα (4) κατ’ 
επιλογή (Ε). Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά 
εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΜΣ «ΓΕΝΕΤΙΚΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Τίτλος μαθήματος ECTS
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Βιομετρία (Υ) 8
Μοριακή Βελτίωση και Βιοτεχνολογία (Υ) 8

Ερευνητική προσέγγιση (Υ) 7
Φυτογενετικοί πόροι και πολλαπλασιαστικό 

υλικό (Ε) 7

Εφαρμογές Κυτταρογενετικής στη Βελτίωση 
των φυτών (Ε) 7

Μάθημα από άλλο ΠΜΣ (Ε) 7
Ελάχιστο Απαιτούμενο Όριο ECTS 30

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Κλασσική Βελτίωση και εφαρμοσμένα 

βελτιωτικά προγράμματα (Υ) 8

Παραγωγή, τεχνολογία, διαχείριση και 
εμπορία σπόρων και πολλαπλασιαστικού 

υλικού (Υ)
8
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Βιοδιαγνωστικές μέθοδοι και ολιστικές 
(-omics) τεχνολογίες (Ε) 7

Μάθημα από άλλο ΠΜΣ (Ε) 7
Μάθημα από άλλο ΠΜΣ (Ε) 7

Ελάχιστο Απαιτούμενο Όριο ECTS 30
ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Εκπόνηση Ερευνητικής Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας 15

Ελάχιστο Απαιτούμενο Όριο ECTS 15
Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Ποσοτική και πληθυσμιακή γενετική ανάλυση 
με χρήση μοριακών δεδομένων (Υ) 8

Βελτίωση για αντοχή στις καταπονήσεις (Ε) 7
Βιοπληροφορική επεξεργασία δεδομένων 

μεγάλης κλίμακας από φαινοτυπική και 
γενοτυπική ανάλυση (Ε)

7

Μάθημα από άλλο ΠΜΣ (Ε) 7
Εκπόνηση Ερευνητικής Μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής Εργασίας 15

Ελάχιστο Απαιτούμενο Όριο ECTS 30
Γενικό Σύνολο ECTS 105

Γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της ερευνητικής 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνι-
κή και η Αγγλική (μπορούν να δίνονται διαλέξεις στην 
αγγλική γλώσσα στα πλαίσια συμμετοχής του ΠΜΣ στα 
προγράμματα ανταλλαγών της Ε.Ε. -Erasmus κ.λπ.).

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ΄ 
ανώτατο όριο στους είκοσι (20) μεταπτυχιακούς/ές φοι-
τητές/τριες ετησίως.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον Κανονισμό Με-
ταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη 
Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 
13-04-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Γεωπονίας και άλλων Τμημάτων του 
ΑΠΘ και άλλων ΑΕΙ και Ερευνητές Ινστιτούτων της ημε-
δαπής ή της αλλοδαπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικο-
τεχνική υποδομή κυρίως του εργ. Γενετικής και Βελτίω-
σης των Φυτών αλλά και γενικά του Τμήματος Γεωπονίας 
του ΑΠΘ που βρίσκεται τόσο στο κεντρικό κτίριο όσο 
και στο Αγρόκτημα, το εργαστήριο διαθέτει τόσο το βα-
σικό όσο και εξειδικευμένο εξοπλισμό ενός σύγχρονου 
ερευνητικού εργαστηρίου μοριακών αναλύσεων (ζυγοί 
ακριβείας, πιπέτες ακριβείας, αποστακτικές, μικροσκό-

πια, αυτόκαυστα, ψυγεία, καταψύκτες, θάλαμοι επώασης, 
θάλαμοι ανάπτυξης φυτών, τράπεζες νηματικής ροής, 
φυγόκεντροι, συσκευές ηλεκτροφόρησης και φωτογρά-
φησης νουκλεικών οξέων, PCR, Real-time HRM PCR κ.λπ.) 
σε δύο εργαστηριακούς χώρους στην πανεπιστημιού-
πολη και έναν στο αγρόκτημα. Γενικότερα στο Τμήμα 
Γεωπονίας είναι διαθέσιμος εξοπλισμός που περιλαμβά-
νει συστήματα χρωματογραφκής ανάλυσης (HPLC -RID/
DAD, GC-ECD/FID, GC-NPD, Purge & Trap-GC-MS) εφοδι-
ασμένα με αυτόματους δειγματολήπτες, FTIR, ELISA, σύ-
στημα Υγρής Χρωματογραφίας (HPLC- UWD), υπέρυθρο 
αναλυτή αερίων, συσκευές ηλεκτροφόρησης πρώτης και 
δεύτερης διάστασης (2D-PAGE), σύστημα σάρωσης και 
αποτύπωσης πηκτών, PCR πραγματικού χρόνου (real-
time PCR, R-T PCR), θερμοκυκλοποιητή PCR, ψυχόμενη 
φυγόκεντρο, σύστημα κάθετης και οριζόντιας ηλεκτρο-
φόρησης, συσκευή UV εμφάνισης gels, μικροσκόπια, 
στερεοσκόπια και περιφερειακό εξοπλισμό εργαστηρί-
ου. Επίσης διαθέτει λογισμικό Στατιστικής Επεξεργασί-
ας XLSTAT 2015.6.01, και Λογισμικό για Μετα-Ανάλυσης 
MetaWin 2.1. Τέλος, διαθέτει υπαίθριες εκτάσεις καθώς 
και θερμοκήπια καλλιέργειας, υδροπονίας, ελκυστήρες, 
φρέζες, ψυχόμενους χώρους διατήρησης νωπών προϊό-
ντων, εξοπλισμένους χώρους προετοιμασίας ανάλυσης 
δειγμάτων, βοηθητικούς χώρους υποστήριξης και σημα-
ντικό αριθμό προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και βιβλιοθήκες που επιτρέπουν την άμεση ενημέρωση 
φοιτητών και του προσωπικού. Επιπλέον, θα αποκτηθούν 
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική 
Μακεδονία (2014-2020)», στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης 
και της καινοτομίας» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία»: 
α) Σύστημα ολοκληρωμένης φαινοτυπικής και γενο-
τυπικής αποτύπωσης και ανάλυσης-phenogenomics, 
β) Θερμιδόμετρο καύσης, γ) Σπεκτροραδιόμετρο, δ) Μη 
επανδρωμένο αερομοντέλο, ε) Μη επανδρωμένο πολυ-
κόπτερο, στ) Ηλεκτρονικό υπολογιστή για λειτουργία με 
σπεκτροραδιόμετρο, αερομοντέλο και πολυφασματική 
κάμερα και ζ) Σύστημα προσδιορισμού χαρακτηριστι-
κών του ριζικού συστήματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) θα 
λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι 
και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το συνολικό ετήσιο λειτουργικό κόστος του ΠΜΣ 
υπολογίζεται σε 10.000,00 €, το οποίο θα καλύπτεται 
από δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, 
πόρους από ερευνητικά προγράμματα που θα χορηγού-
νται σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Γεωπονίας, πόρους από 
κάθε άλλη νόμιμη αιτία που θα χορηγούνται σε μέλη ΔΕΠ 
του Τμήματος Γεωπονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017.
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Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ ανέρχεται σε 
10.000,00 €, συνολικά 50.000,00 € για την πενταετία, και 
αναλύεται ως εξής:

Ετήσιος Προϋπολογισμός

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ/ΕΥΡΩ
1. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, 
Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα 2.000,00 €

2. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 5.000,00 €
3. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία 3.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΤΟΥΣ 10.000,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ/ΕΥΡΩ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 1.500,00 €

2. Δαπάνες αναλωσίμων 3.500,00 €
3. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς

1.000,00 €

4. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 2.000,00 €

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

2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 10.000,00 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Πενταετίας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ/ΕΥΡΩ
1. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, 
Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα 10.000,00 €

2. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 25.000,00 €
3. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία 15.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 50.000,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ/ΕΥΡΩ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 7.500,00 €

2. Δαπάνες αναλωσίμων 17.500,00 €
3. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς

5.000,00 €

4. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 10.000,00 €

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

10.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 50.000,00 €

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για τους φοιτητές 
του ΠΜΣ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχια-
κών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 27 Ιουλίου 2018 

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ  
Ι

   Αριθμ. 391 (8)
Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Δ.Ι.Π. 

ΠΕ κατηγορίας στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. (με έδρα τις Σέρρες).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 2965/29 και 30-8-2018)

  Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 29 του ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει 6,
β) την προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση με αριθ-

μό 2962/6 και 7-8-2018) με θέμα «Μετατροπή θέσεων από 
την κατηγορία ΤΕ στην κατηγορία ΠΕ του κλάδου Ε.ΔΙ.Π.»,

γ) το έγγραφο με αριθμό 31688/21-8-2018 του Τμήμα-
τος Λοιπού Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοι-
κητικών Υπηρεσιών στο οποίο περιλαμβάνεται σχετική 
εισήγηση του Πρύτανη του Α.Π.Θ., με συνημμένα τα έγ-
γραφα με αριθμό 1077/12-6-2018 της Γραμματείας του 
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
Σερρών και το έγγραφο με αριθμό 32410/3608/1202/
6-3-2018 της Διεύθυνσης Διοικητικού του Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης,

δ) ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Δ.Ι.Π., 
ΠΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού (έδρα Σέρρες) της Σχολής Επιστημών 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ., από τις υφι-
στάμενες κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύματος προκει-
μένου να πραγματοποιηθεί η μετάταξη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, 
του άρθρου 27 παρ. 1 και 6 του ν. 4386/2016 και των άρ-
θρων 7 και 8 του π.δ. του 147/2009, της Χρυσοβαλάντως 
Στανελούδη του Σταματίου, μέλους Ε.ΔΙ.Π., ΠΕ κατηγο-
ρίας, από το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο Τμήμα 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (έδρα Σέρ-
ρες) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 5 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ52388 Τεύχος Β’ 4272/27.09.2018

    Αριθμ. 392 (9)
Κατανομή μιας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Δ.Ι.Π. 

ΠΕ κατηγορίας στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχα-

νικών. 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 2965/29 και 30-8-2018)

 Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 29 του ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει,
β) το έγγραφο με αριθμό 31689/21-8-2018 του Τμή-

ματος Λοιπού Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Δι-
οικητικών Υπηρεσιών στο οποίο περιλαμβάνεται σχετι-
κή εισήγηση του Πρύτανη του ΑΠΘ, με συνημμένα τα 
έγγραφα με αριθμό 732/3-4-2018 της Γραμματείας του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και το έγγραφο με 
αριθμό 12750/1238/449/2-11-2017 της Διεύθυνσης Δι-
οικητικού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και

γ) ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Δ.Ι.Π., 
ΠΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., από τις υφιστάμενες 
κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύματος, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η μετάταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 27 παρ. 1 και 6, του Ν. 4386/2016 και των άρ-
θρων 7 και 8 του π.δ. του 147/2009, του Δημητρίου Χρη-
στοφορίδη του Σάββα, μέλους Ε.ΔΙ.Π., ΠΕ κατηγορίας, 
από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 
στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 5 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ  

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