
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση του απολογισμού και του ισολογισμού 
οικονομικού έτους 2018 του εποπτευόμενου από 
το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φορέα 
Γενικής Κυβέρνησης «Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π.». 

2 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον όμιλο 
«VOLKSWAGEN AG», ενός (01) ηλεκτρικού οχήμα-
τος Volkswagen τύπου SUV, μοντέλου ID.4 Pure, 
με τον αντίστοιχο φορτιστή του και εγκατεστη-
μένο εξοπλισμό οχήματος λιμενικού περιπολικού, 
προς το Λιμεναρχείο Καλύμνου/Λιμενικό Σταθμό 
Αστυπάλαιας.

3 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία 
γυαλιών ηλίου στους 1. Ye Zhongqiu του Yuliang 
και της Qiuxiang, 2. Fan Jun του Ding Yin και της 
Xubing Ru, 3. Ye Zhongzhu του Yuliang και της 
Suiying και 4. Chen Liuyi του Shu Hai και της Yu 
Mei.

4 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία 
καπνικών στους Mehmood Hasnat του Salim και 
Μuhammad Iqbal του Αmeer Hussain.

5 Ίδρυση του αγγλόφωνου Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο «Application of Endoscopic Surgical 
Techniques in Gynecology (Εφαρμογή Ενδοσκο-
πικών Χειρουργικών Τεχνικών στη Γυναικολογία)» 
μεταξύ των Τμημάτων Ιατρικής (επισπεύδον) και 
Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΠΔΑ/133825/ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ (1)
   Έγκριση του απολογισμού και του ισολογισμού 

οικονομικού έτους 2018, του εποπτευόμενου από 

το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φορέα 

Γενικής Κυβέρνησης «Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π.».  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Tου ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’ 204), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του 
ν. 369/1976 (Α’ 164), και ιδίως του άρθρου 30 αυτού,

β) του π.δ. 205/1998 «Περί ορισμού του περιεχομένου 
και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού 
Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι-
καίου» (Α’ 163), το οποίο εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα 
με την παρ. 3γ του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) 
και την παρ. 5 του άρθρου 15 του π.δ. 54/2018 (Α’ 103), 

γ) του άρθρου 4 του ν. 2744/1999 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευού-
σης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 222), 

δ) του π.δ. 155/2001 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με 
την Εταιρεία Παγίων της Ε.ΥΔ.Α.Π. του άρθρου 4 του 
ν. 2744/1999» (Α’ 127), 

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4662/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
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και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), 

στ) των άρθρων 1, 2 και 7 του ν. 3833/2010 «Προστα-
σία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α’ 40), του 
άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010 (Α’ 65) και του άρθρου 2 
του ν. 3899/2010 (Α’ 212), 

ζ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112), 

η) της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4024/2011 «Συντα-
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012-2015» (Α’ 226), 

θ) του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισο-
δήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 167), 

ι) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), 

ια) του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2013-2016  - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016» (Α’ 222), όπως έχει 
επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του 
ν. 4127/2013 (Α’ 50), του άρθρου μόνου του ν. 4263/2014 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2015-2018» (Α’  117), του μέρους Ζ’ του 
ν. 4472/2017 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2018-2021» (Α’ 74), καθώς και του άρθρου 
119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της 
Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαισίο Δημοσιο-
νομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 105), 

ιβ) της παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133) και το γεγονός ότι συ-
ντρέχει κατεπείγων λόγος δημοσίευσης της παρούσας, 
δεδομένου ότι ο φορέας «Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π.» 
έχει στην κυριότητά του τις υποδομές υδροδότησης 
(φράγματα, ταμιευτήρες, εξωτερικά υδραγωγεία και 
αντλιοστάσια) για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου 
και σκοπός του είναι η λειτουργία και συντήρηση των 
παγίων που είναι στην κυριότητά του, ήτοι της διαχείρι-
σης, συντήρησης και λειτουργίας των ακινήτων που του 
έχουν μεταβιβαστεί, 

ιγ) του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208), 

ιδ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

ιε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και 

ιστ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 23). 

2. Τις αποφάσεις υπό στοιχεία: 
α) 2/2179/ΔΠΓΚ/09-01-2018 απόφαση του Αναπληρω-

τή Υπουργού Οικονομικών «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα 
εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλε-
σης» (Β’ 23) και 

β) ΔΠΔΑ/80665/3875/Φ.ΕΥΔ.ΠΑΓ./29-12-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση 
του Προϋπολογισμού έτους 2018 του εποπτευόμενου 
φορέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
"ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ"». (Β’ 149) 

3. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών υπό 
στοιχεία: 

α) 2/47972/0026/ΔΠΔΣΜ/15-6-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-
4ΕΓ) «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσε-
ων» και β) 2/2176/ΔΠΓΚ/09-01-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΗΘΗ-827)  
«Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018». 

4. Τον έλεγχο που διενεργήθηκε από εταιρεία ορκω-
τών λογιστών, σύμφωνα με την από 22-03-2019 καταρ-
τισθείσα σύμβαση μεταξύ του φορέα «Εταιρεία Παγίων 
Ε.ΥΔ.Α.Π.» και της ελεγκτικής εταιρείας, βάσει της υπ’ 
αρ. 09/15-03-2019 απόφασης του Προέδρου της και σε 
συνέχεια της υπ’ αρ. 12/14-03-2017 απόφασης του Διοι-
κητικού της Συμβουλίου. 

5. Το υπ’ αρ. οικ. 308/25-04-2019 έγγραφο του φορέα 
«Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π.» προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
συνοδευόμενο από τον απολογισμό έτους 2018, τον Ει-
δικό Απολογισμό ίδιου έτους και τον προϋπολογισμό 
έτους 2019. 

6. Το υπ’ αρ. οικ.162/05-03-2021 έγγραφο του φορέα 
«Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π.», με θέμα: «Οικονομικές κα-
ταστάσεις χρήσης 2018», συνοδευόμενο από: 

α) την υπ’ αρ. 01/22-01-2021 απόφαση του Διοικητικού 
του Συμβουλίου, 

β) την Έκθεση Ελέγχου των οικονομικών του καταστά-
σεων της 4ης διαχειριστικής χρήσης (01-01-2018 έως 
31-12-2018) από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, 

γ) τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα της 4ης διαχειρι-
στικής χρήσης από 01-01-2018 έως 31-12- 2018, 

δ) το προσάρτημα ισολογισμού της 31-12-2018, της 
4ης διαχειριστικής χρήσης, 

ε) την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον 
Ισολογισμό της 31-12-2018, 

στ) τον λογαριασμό γενικής εκμετάλλευσης της χρή-
σης οικονομικού έτους 2018 και 

ζ) τον απολογισμό εσόδων και εξόδων της χρήσης 
οικονομικού έτους 2018, αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε τον απολογισμό και τον ισολογισμό του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π.» οικονομικού έτους 
2018, όπως αποτυπώνεται κατωτέρω: 

Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018: 
ΕΣΟΔΑ: 
1. Ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2017: 
 1.050.325,56 €
2. Πραγματοποιθέντα έσοδα οικονομικού έτους 2018: 
 4.195.429,18 €
Σύνολο:  5.245.754,74 €
ΕΞΟΔΑ: 
1. Πραγματοποιηθέντα έξοδα οικονομικού έτους 2018: 
 611.266,95 €
Σύνολο:  611.266,95 €
TAΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ οικονομικού έτους 2018: 
 4.634.487,79 €
Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (31.12.2018): 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ:  364.952.593,43 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ:  364.952.593,43 €
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Παπάγου 24 Μαΐου 2021 

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ι

(2)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον όμιλο 

«VOLKSWAGEN AG», ενός (01) ηλεκτρικού οχή-

ματος Volkswagen τύπου SUV, μοντέλου ID.4 

Pure, με τον αντίστοιχο φορτιστή του και εγκα-

τεστημένο εξοπλισμό οχήματος λιμενικού περι-

πολικού, προς το Λιμεναρχείο Καλύμνου/Λιμενι-

κό Σταθμό Αστυπάλαιας. 

 Με την υπ’ αρ. 2824.76/36248/2021/24.05.2021 από-
φαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 
του ν. 4182/2013, καθώς, επίσης, και τις διατάξεις των 
άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή 
η από 04-05-2021 επιστολή της εταιρείας VOLKSWAGEN 
AG, αναφορικά με τη δωρεά ενός (01) ηλεκτρικού οχήμα-
τος Volkswagen τύπου SUV, μοντέλου ID.4 Pure, με τον 
αντίστοιχο φορτιστή του και εγκατεστημένο εξοπλισμό 
οχήματος λιμενικού περιπολικού, προς το Λιμεναρχείο 
Καλύμνου/Λιμενικό Σταθμό Αστυπάλαιας, συνολικής κα-
θαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) τριάντα τεσσάρων χιλιάδων 
πεντακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (34.535,00 €). Η δράση 
αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «Αστυπάλαια: 
έξυπνο και Πράσινο Νησί», που υλοποιείται σε συνέχεια 
του Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας και του Ομίλου VOLKSWAGEN.

  Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 

(3)
   Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία 

γυαλιών ηλίου στους 1. Ye Zhongqiu του Yuliang 

και της Qiuxiang, 2. Fan Jun του Ding Yin και της 

Xubing Ru, 3. Ye Zhongzhu του Yuliang και της 

Suiying και 4. Chen Liuyi του Shu Hai και της Yu 

Mei. 

 Δυνάμει της υπ’ αρ. 575/19/2021 καταλογιστικής πρά-
ξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών, που εκδό-
θηκε στις 20.1.2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της παρ. 2 
του άρθρου 119Α και της περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 
155 του ν. 2960/2001 “Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας”, 
αφορά λαθρεμπορία ενενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων 
τεμαχίων (92.200) γυαλιών ηλίου, που διαπιστώθηκε στις 
21.11.2014 στην Αθήνα (σχετ. η από 30.10.2015 Πορι-
σματική Αναφορά του Σ.Δ.Ο.Ε., Π.Δ. Αττικής - Αιγαίου), 
και δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 
152 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των τριάντα μίας χιλιάδων δεκαέξι ευρώ και 
ενενήντα οκτώ λεπτών (31.016,98 €), ήτοι Εισαγωγικός 
Δασμός 3.385,75 € και Φ.Π.Α. 27.631,23 €, που αντιστοιχεί 
στα κατασχεθέντα γυαλιά ηλίου.

2. Επιβλήθηκε στους υπαίτιους α) Ye Zhongqiu του 
Yuliang και της Qiuxiang, με ΑΦΜ 126968259 κατόχου του 
υπ’ αρ. G20210372 Διαβατηρίου Κίνας, γεν. 08-08-1972, 
με τελευταία γνωστή διεύθυνση κατοικίας την οδό 
Κολοκυνθούς αρ. 26, στην Αθήνα και νυν αγνώστου 
διαμονής, β) Fan Jun του Ding Yin και της Xubing Ru, 
με Α.Φ.Μ. 302262017 κατόχου του με αρ. G40130313 
Διαβατηρίου Κίνας, γεν. 04-05-1973, με τελευταία γνω-
στή διεύθυνση κατοικίας την οδό Πλ. Ελευθερίας αρ. 7, 
στην Αθήνα και νυν αγνώστου διαμονής, γ) Ye Zhongzhu 
του Yuliang και της Suiying, με Α.Φ.Μ. 126252190 κα-
τόχου του υπ’ αρ. G47342579 Διαβατηρίου Κίνας, γεν 
05-12-1968 ή 05-02-1968 στην Κίνα, με τελευταία γνωστή 
διεύθυνση κατοικίας στην οδό Ζήνωνος αρ. 8, στην Αθή-
να και νυν αγνώστου διαμονής και δ) Chen Liuyi του Shu 
Hai καιβτης Yu Mei, με Α.Φ.Μ. 115645914 κατόχου του 
υπ’ αρ. G49620614 Διαβατηρίου Κίνας, γεν. 01-06-1962 
στην Κίνα, με τελευταία γνωστή διεύθυνση κατοικίας 
την οδό Σατωβριάνδρου αρ. 31, στην Αθήνα και νυν 
αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού 
ενενήντα τριών χιλιάδων πενήντα ευρώ και ενενήντα 
τεσσάρων λεπτών (93.050,94€), ήτοι Εισαγωγικός Δα-
σμός 3.385,75 € και Φ.Π.Α. 27.631,23 €, ήτοι το τριπλάσιο 
των διαφυγόντων δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη 
διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 150 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, 
και το οποίο επιμερίζουμε στους ανωτέρω, ως εξής:

1. στην Ye Zhongqiu του Yuliang και της Qiuxiang, με 
ΑΦΜ 126968259, ποσό είκοσι τριών χιλιάδων διακοσί-
ων εξήντα δύο ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών 
(23.262,74 €),
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2. στον Fan Jun του Ding Yin και της Xubing Ru, με 
Α.Φ.Μ. 302262017, ποσό είκοσι τριών χιλιάδων διακοσί-
ων εξήντα δύο ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών 
(23.262,74 €),

3. στην Ye Zhongzhu του Yuliang και της Suiyin, με 
Α.Φ.Μ. 126252190 είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων εξή-
ντα δύο ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (23.262,73 €)

4. Chen Liuyi του Shu Hai και της Yu Mei, με Α.Φ.Μ. 
115645914, ποσό είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων εξή-
ντα δύο ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (23.262,73 €)

3. Κηρύχθηκαν οι ανωτέρω υπαίτιοι αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον συνυπόχρεοι για την καταβολή του συνολικά 
επιβληθέντος πολλαπλού τέλους.

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. 

 Η Προϊσταμένη 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ

Ι

(4)
    Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών στους Mehmood Hasnat του Salim και 

Μuhammad Iqbal του Αmeer Hussain .

 Δυνάμει της υπ’ αρ. 53/17/2021 καταλογιστικής πράξης 
της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε 
στις 20.1.2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της παρ. 2 του 
άρθρου 119Α και της περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 155 
του ν. 2960/2001 “Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας”, αφορά 
λαθρεμπορία χιλίων (1.000) πακέτων τσιγάρων συνολικά, 
διαφόρων μαρκών, που διαπιστώθηκε στις 14.11.2015 
στην Αθήνα (σχετ. η υπ’ αρ. 3008/14/77/15-11-2015 μη-
νυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Ομονοίας), 
και δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 
152 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εν-
νέα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (3.659,95 €), ήτοι 
Εισαγωγικός Δασμός 461,95€, Φ.Π.Α. 748,00 € και Ειδικός 
Φόρος Κατανάλωσης 2.450,00 €, που αντιστοιχεί στα 
κατασχεθέντα τσιγάρα.

2. Επιβλήθηκε στους υπαίτιους πολλαπλό τέλος συ-
νολικού ποσού δέκα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα 
εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (10.979,85 €), 
ήτοι το τριπλάσιο των διαφυγόντων δασμών και φόρων, 
σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 150 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, εκ του οποίου ποσό πέντε χιλιάδων 
τετρακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και ενενήντα τριών λε-
πτών (5.489,93 €), επιμερίστηκε στον Mehmood Hasnat 
του Salim και της Νasir Ahtar, γεν. την 6.7.1977 στo Πακι-
στάν, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αβέρωφ αρ. 11, και 

νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 159117353, και ποσό 
επίσης πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ 
και ενενήντα δύο λεπτών (5.489,92 €), στον Μuhammad 
Iqbal του Αmeer Hussain και της Μariam Bibi, γεν. την 
1.1.1973 στo Πακιστάν, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός 
Αλκιβιάδου αρ. 7, και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 
165453678.

3. Κηρύχθηκαν οι ανωτέρω υπαίτιοι αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον συνυπόχρεοι για την καταβολή του συνολικά 
επιβληθέντος πολλαπλού τέλους.

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.

  Η Προϊσταμένη 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ

Ι

Aριθμ. 29624 (5)
    Ίδρυση του αγγλόφωνου Διατμηματικού Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) 

με τίτλο «Application of Endoscopic Surgical 

Techniques in Gynecology (Εφαρμογή Ενδο-

σκοπικών Χειρουργικών Τεχνικών στη Γυναικο-

λογία)» μεταξύ των Τμημάτων Ιατρικής (επισπεύ-

δον) και Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών 

Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανε-

πιστημίου εν Θεσσαλονίκη» (Α΄ 154), με τον οποίο ιδρύ-
θηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως 
«Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε 
σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το 
άρθρο 7 του ν. 3108/1954 (Α΄ 314). 

2. Τις διατάξεις του π. δ. 98/2013 «Κατάργηση του Γε-
νικού Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση, μετονομασία 
και ανασυγκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης» (Α΄ 134, διόρθωση σφάλματος 
Α΄ 140) και τις διατάξεις του π.δ. 74/2017 «Μετονομα-
σία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητι-
σμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 
(Α΄ 106). 

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), ιδίως των άρθρων 
31-37 και 43-45. 

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος» (Α΄ 189), και ιδίως τα άρθρα 14 και 15. 
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5. Τις διατάξεις των άρθρων 75-78 του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτω-
ση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 184). 

6. Τις υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία: 
α) 216772/Ζ1/8-12-2017 «Τρόπος κατάρτισης του 

αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών» (Β΄ 4334) και 

β) 131757/Ζ1/2-8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής 
από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β΄ 3387). 

7. Το υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/5-3-2019 
έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Εφαρμογή της διάταξης του ν. 4559/2018 
(Α’ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ). 

8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 

α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατρι-
βών - Λοιπά θέματα», 

β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με 
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´ 114)», 

γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών», 

δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α´114)», 

ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114)» και 

στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του 
ν. 4521/2018 (Α´38) “Ίδρυση Πανε πιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής και άλλες διατάξεις”». 

9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/03-07-2019 διαπιστωτι-
κή πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 
(ΥΟΔΔ 432, διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 809) με θητεία 
από 1-9-2019 έως 31-8-2022. 

10. Την υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020 (ΥΟΔΔ 650) 
διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη 
και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ. έως τη 
συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 
31-8-2023. 

11. Την υπ’ αρ. 1204/14-9-2020 (ΑΔΑ: Ω7Α746Ψ8ΧΒ-
ΠΨΟ) πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης περί συγκρότησης της Συγκλήτου 
του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ια-
τρικής (συνεδρίαση με αριθμό 29/7-4-2020) της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. για την ίδρυση του αγγλό-
φωνου Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Gynecological endoscopic 
and general surgical skills (Γυναικολογικές, Ενδοσκοπικές 

και Γενικές Χειρουργικές Δεξιότητες)» μεταξύ των Τμη-
μάτων Ιατρικής και Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Α.Π.Θ. 

13. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Κτηνιατρικής (συνεδρίαση με αριθμό 644/31-8-2020) 
για την ίδρυση του αγγλόφωνου Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Gynecological Endoscopic and General Surgical Skills 
(Γυναικολογικές, Ενδοσκοπικές και Γενικές Χειρουργικές 
Δεξιότητες)» μεταξύ των Τμημάτων Ιατρικής (επισπεύδον) 
και Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. 

14. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
Τμημάτων Ιατρικής (επισπεύδον) και Κτηνιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. για τη συνδιορ-
γάνωση του αγγλόφωνου Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Applica-
tion of endoscopic surgical techniques in gynecology 
(Εφαρμογή Ενδοσκοπικών Χειρουργικών Τεχνικών στη 
Γυναικολογία)». 

15. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση με αριθμό 25/26-1-
2021) για την ίδρυση του αγγλόφωνου Δ.Π.Μ.Σ. με τίτ-
λο «Application of endoscopic surgical techniques in 
gynecology (Εφαρμογή ενδοσκοπικών χειρουργικών 
τεχνικών στη Γυναικολογία)» μεταξύ των Τμημάτων Ια-
τρικής (επισπεύδον) και Κτηνιατρικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Α.Π.Θ. 

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Α.Π.Θ., 
αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία, από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022, του αγγλόφωνου Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Applica-
tion of Endoscopic Surgical Techniques in Gynecology 
(Εφαρμογή Ενδοσκοπικών Χειρουργικών Τεχνικών στη 
Γυναικολογία)» μεταξύ των Τμημάτων Ιατρικής (επισπεύ-
δον) και Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 
ως ακολούθως: 

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις 

Το Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχο-
λής Επιστημών του Α.Π.Θ. οργανώνουν και λειτουργούν, 
από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, αγγλόφωνο Διατμη-
ματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο «Application of Endoscopic Surgical Techniques 
in Gynecology (Εφαρμογή Ενδοσκοπικών Χειρουργικών 
Τεχνικών στη Γυναικολογία)», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114). 

Άρθρο 2 
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός 

Το αγγλόφωνο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών «Application of Endoscopic Surgical 
Techniques in Gynecology (Εφαρμογή Ενδοσκοπικών 
Χειρουργικών Τεχνικών στη Γυναικολογία)» έχει ως γνω-
στικό αντικείμενο την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών 
φοιτητών στις σύγχρονες εξελί ξεις σχετικά με τις ενδο-
σκοπικές χειρουργικές δεξιότητες για τη θεραπεία των 
γυναικολογικών παθήσεων. 
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Σκοπός του Π.Μ.Σ. 
Ο σκοπός του Προγράμματος είναι η απόκτηση θεωρη-

τικών γνώσεων και η καλλιέργεια πρακτικών δεξιοτήτων 
με απώτερο στόχο την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε 
καθετί που αφορά στις ενδοσκοπικές χειρουργικές γυ-
ναικολογικές δεξιότητες και την επιστημονική τεκμηρί-
ωση της εφαρμογής αυτών, λαμβάνοντας υπόψη της τις 
αρχές της χειρουργικής ανατομίας και της χειρουργικής 
ενδοσκοπικής θεραπείας διαφόρων γυναικολογικών πα-
θήσεων, τις δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες 
εξελίξεις στην αποτελεσματικότητα αυτής. 

Στόχοι του ΔΠ.Μ.Σ. είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή 
της γνώσης και της έρευνας στα παραπάνω επιστημο-
νικά πεδία αλλά και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών 
φοιτητών/-τριών με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιό-
τητες σε αυτά, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία 
τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρο-
μία. Συγκεκριμένα οι στόχοι του υπό ίδρυση Δ.Π.Μ.Σ. 
«Εφαρμογή ενδοσκοπικών χειρουργικών τεχνικών στη 
γυναικολογία» είναι οι εξής: 

1. Η εξειδικευμένη και σε βάθος θεωρητική κατάρτιση 
των φοιτητών/φοιτητριών του στο προσφερόμενο γνω-
στικό πεδίο (κλάδος) της ενδοσκοπικής χειρουργικής 
θεραπείας γυναικολογικών παθήσεων. 

2. Η ενεργής και πολύμορφη συμμετοχή τους στο πε-
δίο της ενδοσκοπικής χειρουργικής θεραπείας γυναικο-
λογικών παθήσεων και στην εφαρμογή των σύγχρονων 
εξελίξεων των δεξιοτήτων αυτών στην κλινική πράξη. 

3. Η ανάπτυξη της έρευνας και η παραγωγή και προ-
αγωγή νέας γνώσης στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο του 
προγράμματος. 

4. Η προσέλκυση φοιτητών/-τριών, αλλά και εκπαιδευ-
τικού δυναμικού από άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 
της ημεδαπής και αλλοδαπής.

5. Η διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας με εκπαι-
δευτικούς και ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. 

Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του 
Π.Μ.Σ. είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνε-
χούς βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμματος της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας και η προώ-
θηση συνεργασίας με συναφή Προγράμματα και Κέντρα 
του εσωτερικού και του εξωτερικού. 

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος 

Το αγγλόφωνο Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Application of 
Endoscopic Surgical Techniques in Gynecology (Εφαρ-
μογή Ενδοσκοπικών Χειρουργικών Τεχνικών στη Γυναι-
κολογία)». Το προτεινόμενο πρόγραμμα Δ.Π.Μ.Σ. δεν 
διαχωρίζεται σε ειδικεύσεις, παρέχει ενιαίο πρόγραμμα 
σπουδών.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων 

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/-ές: 
1. Πτυχιούχοι του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 

Επιστημών Υγείας, καθώς και πτυχιούχοι άλλων συνα-
φών Σχολών Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι της ημεδαπής και ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, 
μπορούν να γίνουν δεκτοί/-ες και πτυχιούχοι άλλων Πα-
νεπιστημιακών Τμημάτων ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, 
μετά από απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτρο-
πής (Ε.Δ.Ε.). 

2. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), μπορούν 
να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/-ες και μόνο ένας/μία 
κατ’ έτος ανά Δ.Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα 
του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές 
με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο 
οικείο Ίδρυμα. 

3. Υποψηφιότητα για το Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να θέσουν 
και τελειόφοιτοι φοιτητές ή τελειόφοιτες φοιτή τριες των 
παραπάνω Τμημάτων, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν 
αποφοιτήσει πριν την έγκριση του τελι κού πίνακα των 
υποψηφίων εισακτέων, οι οποίοι/-ες γίνονται δεκτοί/-ές 
στο Δ.Π.Μ.Σ. 

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια σπουδών 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε ένα (1) πλήρες ημε-
ρολογιακό έτος [δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα και μία 
θερινή περίοδο], στο οποίο περιλαμβάνεται και ο χρόνος 
εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

Άρθρο 6 
Πιστωτικές Μονάδες - Γλώσσα Διεξαγωγής του 
Προγράμματος 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι εβδομήντα πέντε (75) 
ECTS. Συγκεκριμένα τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες 
(ECTS) το πρώτο (Α’ ) εξάμηνο, τριάντα (30) πιστωτικές 
μονάδες (ECTS) το δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο και δεκαπέντε 
(15) πιστωτικές μονάδες (ECTS) για την εκπόνηση της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

Το πρόγραμμα σπουδών του αγγλόφωνου Δ.Π.Μ.Σ. 
περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποχρεωτικά θεωρητικά μα-
θήματα και μία (1) υποχρεωτική πρακτική άσκηση στο 
πρώτο (Α’ ) εξάμηνο, ένα (1) υποχρεωτικό θεωρητικό μά-
θημα και πέντε (5) υποχρεωτικές πρακτικές ασκήσεις στο 
δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο και η έναρξη της διπλωματικής 
εργασίας (ανάληψη θέματος, προετοιμασία - παρουσί-
αση διαγράμματος μελέτης) γίνεται στο Β’ εξάμηνο και 
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ολοκληρώνεται (συγγραφή - παρουσίαση) τρεις μήνες 
μετά τη λήξη του Β’ εξαμήνου, δηλαδή με τη λήξη ενός 
πλήρους ημερολογιακού έτους. 

Ως επίσημη γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. καθώς 
και ως γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας 
ορίζεται η αγγλική. Όλες οι σχετικές διαδικασίες (προ-
κηρύξεις, διαδικασία επιλογής εισακτέων, πρόγραμμα 
μαθημάτων, εξεταστική διαδικασία, διπλωματική εργα-
σία) διενεργούνται στην αγγλική γλώσσα. 

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων 

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. «Application of 
Endoscopic Surgical Techniques in Gynecology (Εφαρ-
μογή Ενδοσκοπικών Χειρουργικών Τεχνικών στη Γυ-
ναικολογία)» κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο 
σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες. 
Ο ελάχιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών συνολι-
κά για τη βιωσιμότητα του προγράμματος υπολογίζεται 
στους δεκαπέντε (15) εισακτέους/-ες. Ο τρόπος επιλογής 
των εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, 
καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του 
Α.Π.Θ. (συνεδρίαση με αριθμό 3053/18-2-2021) και ανα-
φέρονται στην προκήρυξη. 

Άρθρο 8 
Προσωπικό 

Για την υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. απασχολούνται μέλη 
Δ.Ε.Π. των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων (Ιατρικής και 
Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ), 
μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Σχολών και Τμημάτων του Α.Π.Θ. ή 
και άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς 
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων/-ουσών και επι-
σκέπτες/-τριες διδάσκοντες/-ουσες (καταξιωμένοι/-ες 
επιστήμονες, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμέ-
νου κύρους) από την ημεδαπή και την αλλοδαπή, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114). Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του 
Δ.Π.Μ.Σ. παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος 
Ιατρικής του Α.Π.Θ. 

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την υλοποίηση της διδασκαλίας των μαθημάτων 
του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες 
κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές των Τμημάτων Ια-
τρικής και Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ., η αίθουσα διδασκαλί-
ας, η βιβλιοθήκη της Β’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής κλινι-
κής του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, το εργαστήριο Ανατομίας του 
Τμήματος Ιατρικής και τα αμφιθέατρα και εργαστήρια 
του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. 

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας 

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. 

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας - Τέλη Φοίτησης 

Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας 

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό 

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογι-
σμικού 20.000,00 € 

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε με-
ταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες 2.000,00 € 

Δαπάνες αναλωσίμων 1.500,00 € 

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 
Δ.Π.Μ.Σ. 2.000,00 € 

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών/-τριών 
του Δ.Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.300,00 € 

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπι-
κού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων 
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ. 

16.000,00 €

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπι-
κού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην ορ-
γάνωση του Δ.Π.Μ.Σ. 

3.000,00 € 

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 3.000,00 € 

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστή-
ριξης 6.000,00 € 

Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα δημοσιότη-
τας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 
εργασιών πεδίου 

4.000,00 € 

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος 
(=30% τελών φοίτησης) 25.200,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 84.000,00 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 
φοίτησης ποσού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) 
συνολικά. 

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις 

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 21 Μαΐου 2021 

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   
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*02022703105210008*

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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