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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2879 (1)
   Υπερωρίες έκτακτου προσωπικού για το διάστη-

μα από τη δημοσίευση έως τις 31/12/2021 .

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ε.Κ. «Αθηνά» 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυ-

ξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α ’258), όπως 
τροποποιήθηκε με τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83) και τον ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

2. Τον ν. 2919/2001 (Α΄ 128) που συστήθηκε με το π.δ. 
145/2003 (Α΄ 121) περί ίδρυσης του «Αθηνά»- Ερευνητικό 
Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, 
των Επικοινωνιών και της Γνώσης.

3. Την υπ’ αρ. 40485/22-4-2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΟΔΔ 319) με 
θέμα: «α) Ορισμός αιρετών εκπροσώπων του ειδικού 
επιστημονικού-τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και βο-
ηθητικού προσωπικού στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
«ΑΘΗΝΑ» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνο-
λογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώ-
σης (Ε.Κ. «Αθηνά»), β) τροποποίηση της συγκρότησης 
του Δ.Σ. του εν λόγω φορέα».

4. Την από 12.04.2021 απόφαση της 292ης Συνεδρίας 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά», κατά την 
οποία το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε Σώμα.

5. Τον ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγου-
σες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176 και 
ιδίως το άρθρο 20 «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία 
προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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6. Την υπ’ αρ. 1569/9.9.2021, απόφαση της από 16.09.2021 306ης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθη-
νά», με θέμα «Υπερωριακή Απασχόληση Έκτακτου Προσωπικού», ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε την υπερωριακή 
εργασία προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνο-
λογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης, για το διάστημα από τη δημοσίευση έως 31.12.2021, ως εξής:

- Για δύο (2) υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 60 ώρες έκαστος (σύνολο ωρών 120), εκτιμώμενης 
συνολικής δαπάνης ύψους 516,60 ευρώ για το διάστημα από τη δημοσίευση έως 31.12.2021.

Συγκεκριμένα:
Από τη δημοσίευση έως 31.12.2021:

Περιγραφή Σύνολο ωρών

για έναν (1) Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κλάδου ΤΕ Διοικητικού 60

για έναν (1) Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κλάδου ΔΕ Διοικητικού 60

Αιτιολόγηση
Συμμετοχή σε πακέτα εργασίας ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων του Κέντρου έτους 2021.
Το κόστος των εν λόγω δαπανών θα καλυφθεί από ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα του Κέντρου και για τις 

ανάγκες υλοποίησης αυτών, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συμβόλαια και τεχνικά δελτία.
Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 17 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΗΣ  

Ι

Αριθμ.      Α.1216 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1002414/204/ 

25/0014 ΠΟΛ 1005/1993 απόφασης Υπουργού 

Οικονομικών, «Τρόπος καταβολής του φόρου 

προστιθέμενης αξίας στο δημόσιο από το λήπτη 

των αγαθών και υπηρεσιών» (Β΄ 52). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 35 του Κώδικα 

«Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ν. 2859/2000) (Α΄ 248), 
με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών 
για την έκδοση απόφασης, με την οποία ορίζεται κάθε 
διαδικαστικό θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
του άρθρου αυτού.

β) των παρ. 5 του άρθρου 11, 2 του άρθρου 14, 1, 2,4 
και 8 του άρθρου 38,1 και 3 του άρθρου 35 και 3 του 
άρθρου 64 του Κώδικα «Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 
(ν. 2859/2000) (Α΄ 248).

2. Την υπό στοιχεία 1002414/204/25/0014 ΠΟΛ 
1005/1993 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Τρό-
πος καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας στο δη-
μόσιο από το λήπτη των αγαθών και υπηρεσιών» (Β’ 52).

3. Την υπό στοιχεία 1042666/3595/Α0014/ΠΟΛ 
1115/1993 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Τρό-
πος καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας στο δη-
μόσιο από το λήπτη των αγαθών και υπηρεσιών» (Β’ 252).

4. Το Κεφάλαιο 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) και ιδίως τα άρθρα 1, 
2,13,14,17 και 41.

5. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), 
σε συνδυασμό με την υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016.

6. Την υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του 
ν. 4093/2012, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του 
άρθρου 13 και την παρ.  10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016, (Α’ 222).

7. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016 και την υπό στοιχεία 5294/ΕΞ 2020 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

8. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Ορ-
γανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)»(Β’ 4738).

9. Το γεγονός ότι, από 1.1.2014, έχει τεθεί σε ισχύ η 
αποσυσχέτιση της υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. με την 
καταβολή του οφειλόμενου φόρου, βάσει της οποίας (απο-
συσχέτισης) είναι δυνατή πλέον η υποβολή της δήλωσης, 
ανεξαρτήτως της καταβολής του οφειλόμενου φόρου.
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10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καταργούνται το άρθρο 4 της υπό στοιχεία 

1002414/204/25/0014 ΠΟΛ 1005/1993 απόφασης 
Υπουργού Οικονομικών «Τρόπος καταβολής του φό-
ρου προστιθέμενης αξίας στο δημόσιο από το λήπτη 
των αγαθών και υπηρεσιών» και οι με το άρθρο αυτό 
θεσπισθείσες υποχρεώσεις εμπορικών τραπεζών για την 
έγκριση συναλλάγματος.

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

(3)

    Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση  

 Με την υπ’ αρ. 34/2020/24-8-21 καταλογιστική πρά-
ξη της Διευθύντριας του Γ’ Τελωνείου Πειραιά κατα-
λογίστηκαν και επιβλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 
7 το άρθρο 147 περί απομιμητικών προϊόντων του 
ν. 2960/2001, στην εταιρεία SJOLBAF -12 NUIS 
L91710509L ISH -KOMBINATI TKSTILEVE NR 182 NJESIA 
BASHKIAKE NR 6 DURES ALBANIA με έδρα την ZONA 
INDUSTRIALE TIRANE ALBANIA, όπως νομ. εκπροσωπεί-
ται,νύν αγνώστου διαμονής, πρόστιμο ποσού 8.000,00 
(οκτώ χιλιάδες ευρώ). Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ-
θρου 142 και την παρ. 7 του άρθρου 147 περί απομιμη-
τικών προϊόντων του Τελωνειακού Κώδικα, η ανωτέρω 
παράβαση χαρακτηρίστηκε ως απλή τελωνειακή παρά-
βαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001). 

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

(4)
      Ανάκληση απόφασης υπαγωγής επένδυσης της επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΑΞΤΕΕ Kyknos 

Hotel AE»  

 Με την υπό στοιχεία ΔΑΠΟΕ/271358/14.09.2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης για την ανάκληση της 
υπό στοιχεία ΔΙΑΠ 179089/Π10/7/41/Γ/Ν.4399/2016/2-8-2018 (Β΄ 3871) απόφασης υπαγωγής επένδυσης της επι-
χείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΑΞΤΕΕ Kyknos Hotel AE», η οποία υπήχθη στις διατάξεις του ν. 4399/2016 
κατόπιν αιτήματος του επενδυτικού φορέα.

Επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΑΞΤΕΕ Kyknos Hotel AE

Είδος Επένδυσης Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας κα-
τηγορίας τεσσάρων (4) αστέρων

Τόπος Εγκατάστασης Αγ Ιωάννη Μαλλίων ΤΚ 70007
Συνολικό ενισχυόμενο κόστος επένδυσης 
σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής 1.003.231,50 €

Επιχορήγηση και φορολογική απαλλαγή 
σύμφωνα με την απόφαση τροποποίησης 
(ποσοστά)

Φορολογική απαλλαγή: 451.454,17€ 45%

Αρ. πρωτ. αιτήματος ανάκλησης ΔΙΑΠ 224672/29/7/2021

Για την έκδοση της απόφασης αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη γνώμη της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 
Ι

(5)
   Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επι-

χείρησης «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΑΛΗΣ ΕΠΕ» που υπήχθη στον ν. 3299/2004 με την α.π. 

ΔΙΣΑ/99726/Π10/5/85/Ν.3299/04/18-04-2008 (Β’ 1079), όπως τροποποιήθηκε με την α.π. ΔΙΑΠ/315510/

Π10/5/85/Ν.3299/04/10-12-2019 (Β΄ 4764) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8  του ν. 3299/2004 και 

της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4013/2011, της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3908/2011, το άρθρο 5 του 

ν. 4242/2014 και το π.δ. 33/2011. 

 Με την υπό στοιχεία ΔΑΠΟΕ/274428/Π10/5/85/Ε/Ν.3299-04/16-09-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε 
η ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία:
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Επωνυμία ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΑΛΗΣ ΕΠΕ

Είδος Επένδυσης ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Τόπος Εγκατάστασης Ο.Τ.3-ΒΙΠΕΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Συνολικό Επιχορηγούμενο Κόστος Επένδυσης Βάσει 
Απόφασης Υπαγωγής(όπως τροποποιήθηκε) 1.483.555,99€

Κόστος οριστικοποίησης 1.483.550,00€
Επιχορήγηση 667.597,50€ (45%)
Υφιστάμενες ΕΜΕ που καθορίστηκαν στην εγκριτική 
απόφαση 0,00 ΕΜΕ

Υφιστάμενες ΕΜΕ που διατηρήθηκαν μετά την επέν-
δυση 0,00 ΕΜΕ

Νέες ΕΜΕ σύμφωνα με εγκριτική απόφαση 5 ΕΜΕ
Νέες ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν 5 ΕΜΕ
Ημερομηνία ολοκλήρωσης-
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 28-09-2018

Να καταβληθεί το υπόλοιπο της επιχορήγησης 330.097,50€

Για την έκδοση της απόφασης αυτής δεν απαιτείται έγκριση Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 16 του ν. 3908/2011 (Α΄ 8) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρημα-
τικότητα και την Περιφερειακή συνοχή» και το π.δ. 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών 
σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (Α΄ 83).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Περιφερειάρχης 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 
Ι

       Αριθμ. Πράξη 202 (6))
Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνιο-

λογία» του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής 

Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστη-

μίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

  Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

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

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως του άρθρου 45.

2. Την υπ’ αρ. 48/1.6.2018 απόφαση της Συγκλήτου 
με θέμα: «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 130228/Β7 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2307/27.8.2014) που 
αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου με τίτλο 
’’Κοινωνιολογία’’ - Αναμόρφωση του προγράμματος» 
(Β’ 2626/2018).

3. Την υπ’ αρ. 61/10.7.2018 απόφαση της Συγκλήτου με 
θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινω-
νιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών» (Β’ 3595).

4. Την υπ’ αρ. 363/18.12.2018 απόφαση της Συγκλή-
του με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ’’Κοινωνιολογία’’ 
του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου» (Β’ 268/2019).

5. Την εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνι-
ολογία» σχετικά με τροποποίηση του άρθρου 6 του 
Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Κοινωνι-
ολογία».

6. Το από 3.6.2021 απόσπασμα πρακτικών της Συ-
νέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας (συνεδρίαση 
14.5.2021).

7. Την προφορική εισήγηση της Αντιπρυτάνεως Ακα-
δημαϊκών Υποθέσεων, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοι-
τητικής Μέριμνας και Προέδρου της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών.

8. Το απόσπασμα πρακτικών της 20ης/28.7.2021 (θέμα 
6ο) συνεδρίασης της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπι-
στημίου.

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
εγκρίνει:

την τροποποίηση του άρθρου 6 του ως άνω αναφε-
ρόμενου Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνιολογία» του Τμήμα-
τος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, 
ως εξής:
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«Άρθρο 6 
Διαδικασία επιλογής 
των μεταπτυχιακών φοιτητών

1. Οι εισαγωγικές εξετάσεις στο ΠΜΣ Κοινωνιολογίας 
προκηρύσσονται τον Ιούνιο κάθε έτους και διεξάγονται 
κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου (η ακριβής 
ημερομηνία γνωστοποιείται με νεότερη ανακοίνωση). Η 
προκήρυξη αφορά τις θέσεις των εισακτέων ισάριθμα κα-
τανεμημένες μεταξύ των τριών κατευθύνσεων του ΠΜΣ. 
Για τη συμμετοχή τους, οι υποψήφιοι υποβάλλουν γραπτή 
αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ, στην οποία θα πρέπει 
να δηλώνουν υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησης των τρι-
ών κατευθύνσεων του Προγράμματος, που επιθυμούν να 
ακολουθήσουν από το δεύτερο εξάμηνο και εξής.

2. Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται γραπτώς στα 
ακόλουθα γνωστικά πεδία:

Α) Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών,
Β) Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία και
Γ) Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία.
Η εξεταστέα ύλη, ενδεικτική βιβλιογραφία, καθώς και 

το πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων ανακοινώνο-
νται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνιολογίας και του Μετα-
πτυχιακού Προγράμματος ταυτόχρονα με την προκήρυ-
ξη εισαγωγής φοιτητών. Για εξαιρετικούς λόγους, όπως 
ιατρικούς, υπάρχει δυνατότητα προφορικής εξέτασης 
των υποψηφίων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επι-
τροπής Εξετάσεων και αφού προσκομισθούν ιατρικά ή 
άλλα πιστοποιητικά που θα ζητηθούν.

3. Την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων ανα-
λαμβάνει η Επιτροπή Εξετάσεων. Στην Επιτροπή Εξετά-
σεων μετέχουν ο Διευθυντής του ΠΜΣ, ο οποίος έχει 
και την ευθύνη της σύγκλησης της και τα μέλη ΔΕΠ, στα 
οποία ανατίθεται από τη Συνέλευση του Τμήματος η 
βαθμολόγηση των προς εξέταση μαθημάτων. Η διαδι-
κασία επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνει γραπτές 
εξετάσεις με καλυμμένα τα ονόματα των υποψηφίων.

Τα γραπτά βαθμολογούνται με βάση την κλίμακα 
από μηδέν (0) έως δέκα (10) και, στη συνέχεια, αποκα-
λύπτονται τα ονόματα σε ειδική συνεδρία της Επιτρο-
πής Εξετάσεων και συντάσσεται Πρακτικό, στο οποίο 
ανακοινώνονται κατ’ αλφαβητική σειρά οι επιτυχόντες, 
η βαθμολογία για κάθε ένα από τα μαθήματα, καθώς και 
ο μέσος όρος βαθμολογίας.

4. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι συγκέντρωσαν και στα τρία 
μαθήματα συνολική βαθμολογία δεκαπέντε (15) μονά-
δων και άνω και τον υψηλότερο μέσο όρο, εισάγονται 
στο ΠΜΣ. Εφόσον συμβεί να βρίσκονται περισσότεροι 
από ένας στην τελευταία θέση εισακτέου, τότε εγγρά-
φονται στο ΠΜΣ όλοι οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευ-
ταίο. Στην περίπτωση που ο αριθμός όσων πληρούν τις 
βαθμολογικές προϋποθέσεις εισαγωγής υστερεί εκείνου 
των προκηρυχθεισών θέσεων, οι υπολειπόμενες θέσεις 
παραμένουν κενές.

5. Η Επιτροπή των Εξετάσεων υποβάλλει στη Συνέλευ-
ση του Τμήματος προς επικύρωση τον πίνακα επιλογής 
των φοιτητών για την εισαγωγή στο Α’ εξάμηνο του ΠΜΣ.

Οι επιλεγμένοι φοιτητές εγγράφονται στη Γραμματεία 
του ΠΜΣ. Σε περίπτωση μη εγγραφής επιλεγμένου φοι-
τητή είναι δυνατή η αναπλήρωση του από επιλαχόντα, 
κατά τη σειρά του πίνακα επιλαχόντων, εντός ενός μηνός 
από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής. Η προθεσμία 
αυτή μπορεί να παραταθεί με σύμφωνη γνώμη της Συ-
ντονιστικής Επιτροπής.

6. Οι επιλεγμένοι φοιτητές υποχρεούνται να υποβάλουν 
στη Γραμματεία του ΜΠΣ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Αίτηση
- Βιογραφικό σημείωμα
- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
- Αντίγραφο πτυχίου, ισοτιμία και αντιστοιχία από ΔΟ-

ΑΤΑΠ (εάν το πτυχίο είναι από την αλλοδαπή)
- Αντίγραφα επιλεγμένων εργασιών, που έχουν εκπο-

νήσει (εφόσον υπάρχουν)
- Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας (προσκό-

μιση τίτλων, σπουδές σε αγγλόφωνο ίδρυμα ή αναλυτική 
βαθμολογία ελληνικού ακαδημαϊκού ιδρύματος) ή πιστο-
ποίηση γνώσης γαλλικής γλώσσας (προσκόμιση τίτλων, 
σπουδές σε γαλλόφωνο ίδρυμα ή αναλυτική βαθμολο-
γία ελληνικού ακαδημαϊκού ιδρύματος) ή πιστοποίηση 
γερμανικής γλώσσας (προσκόμιση τίτλων, σπουδές σε 
γερμανόφωνο ίδρυμα ή αναλυτική βαθμολογία ελληνι-
κού ακαδημαϊκού ιδρύματος)

- Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
- δύο (2) φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας
Δύνανται να καταθέσουν δύο (2) συστατικές επιστολές 

εκ των οποίων τουλάχιστον η μία (1) από μέλος ΔΕΠ που 
γνωρίζει την ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου.

7. Η ένταξη των επιτυχόντων φοιτητών και φοιτητρι-
ών στις τρεις κατευθύνσεις διενεργείται από την Συ-
ντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ με βάση την δηλωθείσα 
σειρά προτίμησης και τον βαθμό εισαγωγής των στο 
ΠΜΣ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Πρύτανης

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

Ι

    Αριθμ. Οικ/18725 (7)
Διαπιστωτική Πράξη ένταξης μέλους Εργαστη-

ριακού Διδακτικού Προσωπικού σε κενή οργα-

νική θέση. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 29 και 79 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 

διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄195).

2. Την υποπαρ. 1 της παρ.  3 του άρθρου 68 του 
ν. 4235/2014 (Α΄ 32), όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α’ 83),
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3. Τον  ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υπο-
χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις» (Α’ 112),

4. την υπ’ αρ. 6339/16-5-2017 (Β’ 1987) τροποποιητική 
διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη (ΑΔΑ: 737Θ469Β7Γ-
4Β6), με την οποία εντάχθηκε αυτοδίκαια-μεταξύ άλ-
λων- ο Περικλής Δράκος, σε προσωποπαγή θέση Ε.ΔΙ.Π.,

5. το π.δ. 118/2002, όπως επανήλθε σε ισχύ με την 
παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83),

6. την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 εγκύκλιο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).

7. την απόφαση της υπ’ αρ. 371/16-9-2020 της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, με την 
οποία διαπιστώθηκε η συνάφεια του μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών του Περικλή Δράκου με το έργο που 
επιτελεί στο Τμήμα,

8. την υπ’ αρ. 14430/3-12-2020 απόφαση της Συγκλή-
του του Π.K. (Β’ 5550), με την οποία κατανεμήθηκε στο 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών μία (1) κενή οργανική θέση Ε.ΔΙ.Π. προκειμέ-
νου να πραγματοποιηθεί η ένταξη του Περικλή Δράκου 
σε κενή οργανική θέση της κατηγορίας αυτής λόγω από-
κτησης συναφούς μεταπτυχιακού διπλώματος,

9. την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21-8-2020  (ΥΟΔΔ 677), 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του 
Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Ιατρικής, της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
Γεωργίου Κοντάκη του Μιχαήλ, ως Πρύτανη του Πανε-
πιστημίου Κρήτης,

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δια-
πιστώνουμε:

Την ένταξη του Περικλή Δράκου του Δράκου, υπη-
ρετούντος σε προσωποπαγή θέση μέλους Ε.ΔΙ.Π., του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Κοινωνι-
κών Επιστημών, σε κενή οργανική θέση της κατηγορίας 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Π.Ε. 
κατηγορίας -Α’ Βαθμίδας, από τις 16-9-2020, ημερομη-
νία λήψης της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών για τη συνάφεια του μεταπτυχι-
ακού διπλώματος με το αντικείμενο της θέσης του, σύμ-
φωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016, 
επειδή απέκτησε το προβλεπόμενο από την διάταξη της 
παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 τυπικό προσόν 
της ανωτέρω κατηγορίας.

Η προσωποπαγής θέση που κατείχε το ανωτέρω μέλος 
Ε.ΔΙ.Π. καταργείται .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο 9 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ   
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*02045460110210008*

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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