
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία.

2 Επιβολή πολλαπλών τελών στον ASAR UL QASMI 
MOHAMMAD του Gulzarb Ahmad.

3 Παροχή εξουσιοδότησης στην Αναπληρώτρια Γε-
νική Διευθύντρια για: α) Παρατάσεις συμβάσεων 
προμηθειών/ υπηρεσιών, β) Έγκριση αναμόρφω-
σης προϋπολογισμών εκτελούμενων και εγκεκρι-
μένων προγραμμάτων/έργων.

4 Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., 
ΠΕ κατηγορίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσ σαλονίκης.

5 Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., 
ΠΕ κατηγορίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

6 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου, υπηρετού-
ντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Γεωλογίας του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

7 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετού-
ντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχα-
νικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης.

8 Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., 
ΠΕ κατηγορίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9 Διόρθωση σφάλματος στην Φ/Α.6.7/68367/938/
28-06-2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομί-
ας και Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2709/2-7-2019 (τ.Β΄).

10 Διόρθωση σφαλμάτων στην 11716/986/7.6.2019 
απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2288/11.06.2019 (τ.Β΄) με 
θέμα: «Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ακινή-
του στο Δήμο Θεσσαλονίκης για την ανέγερση και 
λειτουργία σχολικών δομών ειδικής αγωγής».

11 Διόρθωση σφαλμάτων σε υπουργικές αποφάσεις.

12 Διόρθωση σφάλματος στην 33/Φ30.1/09-05-2019 
πράξη του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 1828/Β΄/23-05-2019).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   (1)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία.   

 Με την 45/2015/18-01-2019 καταλογιστική πράξη του 
Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Πειραιά, από το ιστορικό 
της οποίας προκύπτει τελωνειακή παράβαση κατά την 
έννοια του άρθρου 142 παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρ-
θρο 155 παρ. 1β΄ του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας», χαρακτηρίσαμε ως υπαίτιους λαθρεμπορίας:

α) Τον ANWAR ALNOURI ALFARRA, ως νόμιμος εκ-
πρόσωπος της εταιρείας «EXPRESS KARGO 07 EOOD» 
BULGARIA VAT BG175251836, με δηλωθείσα διεύθυν-
ση κατοικίας στη Sofia, Dospat 7, Lagera, BL.52, entr. B, 
entr. 6, ap.41, P.C.1000. νυν αγνώστου διαμονής.

β) Την εταιρεία «EXPRESS KARGO 07 EOOD» BULGARIA 
VAT BG175251836 και ελληνικό ΑΦΜ99776915 με έδρα 
την οδό Σαλαμίνος 10 Θεσσαλονίκη ως αστικά συνυπεύ-
θυνη για την καταβολή του συνόλου των πολλαπλών 
τελών και φόρων, καθώς με την ανωτέρω πράξη επι-
βλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 150 παρ. 1, 2 και 3 του 
ιδίου ως άνω Νόμου, πολλαπλό τέλος ύψους 24.322,02 € 
και φόροι 8.107,34 € πλέον ΤΧ. και Ο.Γ.Α., δημοσιεύεται 
δε σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίευσης του άρθ. 
152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 του Τελωνειακού κώδικα. 

 Ο Προϊστάμενος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ   

Ι

(2)
 Επιβολή πολλαπλών τελών στον ASAR UL QASMI 

MOHAMMAD του Gulzarb Ahmad.   

 Με την 17GRYP08320000120-3/22-7-2019 καταλογι-
στική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τε-
λωνείου Οινόης, επιβάλλει κατ΄ άρθρα 152 και 155 ν. 2960/
2001 περί «Ε.Τ.Κ.», στον νυν αγνώστου διαμονής, γεννη-
θέντα την 15/11/1994 στο Πακιστάν, κάτοχο του αριθμ. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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41646/16-2-2017 δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία, 
ASAR UL QASMI MOHAMMAD του Gulzarb Ahmad και 
της Saira Bibi, ως προσωπικά υπεύθυνο, πολλαπλά τέλη 
για λαθρεμπορία καπνικών, ύψους χιλίων πεντακοσίων 
ευρώ (€ 1.500,00).

Τα ως άνω πολλαπλά τέλη προσαυξάνονται με τέλη 
χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. επί τελών χαρτοσήμου (2,4%), 
ήτοι ποσού τριάντα έξι ευρώ (€ 36,00).

Κρίθηκε και έγινε στην Οινόη, την 22η Ιουλίου 2019. 

 Ο Προϊστάμενος

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι  

 Αριθμ. 4724 (3)
Παροχή εξουσιοδότησης στην Αναπληρώτρια Γε-
νική Διευθύντρια για: α) Παρατάσεις συμβάσεων 
προμηθειών/ υπηρεσιών, β) Έγκριση αναμόρφω-
σης προϋπολογισμών εκτελούμενων και εγκεκρι-
μένων προγραμμάτων/έργων. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4528/2018 «Κύρωση Σύμβασης για τη λει-

τουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 50).

2. Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258), όπως τρο-
ποποιήθηκε με το ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ισχύει.

3. Τα άρθρα 54 παρ. 2 και 87 παρ. 12β του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

4. Τον ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο Διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια».

5. Την 86107/30.5.2019 κοινή απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργού 
Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 371/ΥΟΔΔ/11.6.2019).

6. Το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 119/
Α΄/8.7.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιο-
τήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων.

7. Την υπ’ αριθμ. 3788/19.6.2019 απόφαση της 7ης συ-
νεδριάσεως (19.6.2019) του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ε.Ι.Π., κατά την οποία το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα.

8. Την υπ’ αριθμ. 3789/19.6.2019 απόφαση της 7ης συ-
νεδριάσεως (19.6.2019) του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ε.Ι.Π., κατά την οποία το Δ.Σ. όρισε την Αναπληρώτρια 
Γενική Διευθύντρια.

9. Την υπ’ αριθμ. 3791/19.6.2019 απόφαση (ΦΕΚ 2911/
Β΄/12.7.2019) με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 
το Διοικητικό Συμβούλιο στον Γενικό Διευθυντή» και 
«Ορισμός διατάκτη και μεταβίβαση μέρους αρμοδιο-
τήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Πρόεδρο του 
Δ.Σ. με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.».

10. Την υπ’ αριθμ. 4480/11.7.2019 εισήγηση του Νομι-
κού Συμβούλου του Ε.Ι. Παστέρ.

11. Το Β5ο θέμα Ημερησίας Διάταξης της 8ης/17.7.2019 
Συνεδριάσεως του Δ.Σ., αποφάσισε την παροχή εξουσι-
οδότησης στην Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια για:

α) Παρατάσεις δημοσίων συμβάσεων προμηθειών/ 
υπηρεσιών.

β) Έγκριση αναμόρφωσης/τροποποίησης προϋπολο-
γισμών εκτελουμένων και εγκεκριμένων προγραμμάτων 
έργων, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4610/2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Ιουλίου 2019

Η Πρόεδρος

Φ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ   

Ι

Αριθμ. 34584 (4)
Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., 

ΠΕ κατηγορίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημί-

ου Θεσσαλονίκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Συνεδρίαση: 2998/22-7-2019)

   Έχοντας υπόψη:
α) Τα άρθρα 29 και 79 του ν. 4009/2011 όπως τροπο-

ποιήθηκαν και ισχύουν,
β) τη με αριθμ. 126603/Ζ2/29-7-2016 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
γ) το έγγραφο με αριθμό 24106/24-4-2019 του Τμήμα-

τος Λοιπού Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοι-
κητικών Υπηρεσιών στο οποίο περιλαμβάνεται σχετική 
εισήγηση του Πρύτανη του Α.Π.Θ., με το συνημμένο έγ-
γραφο με αριθμό 1893/18-4-2019 του Τμήματος Φυσικής 
της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών,

δ) ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Την κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., 
ΠΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Α.Π.Θ., από τις υφιστάμενες κενές οργα-
νικές θέσεις του Ιδρύματος προκειμένου να πραγματο-
ποιηθεί η ένταξη του Τριαντάφυλλου Χατζηαντωνίου 
του Εμμανουήλ, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώ-
ματος σε κενή οργανική θέση της κατηγορίας αυτής, 
λόγω απόκτησης συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 26 Ιουλίου 2019

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
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Αριθμ. 34589  (5)
Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., 

ΠΕ κατηγορίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημί-

ου Θεσσαλονίκης. 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Συνεδρίαση: 2998/22-7-2019)

 Έχοντας υπόψη:
α) Τα άρθρα 29 και 79 του ν. 4009/2011 όπως τροπο-

ποιήθηκαν και ισχύουν,
β) τη με αριθμό 126603/Ζ2/29-7-2016 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
γ) το έγγραφο με αριθμό 33101/16-7-2019 του Τμήμα-

τος Λοιπού Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοι-
κητικών Υπηρεσιών στο οποίο περιλαμβάνεται σχετική 
εισήγηση του Πρύτανη του Α.Π.Θ., με το συνημμένο 
έγγραφο με αριθμ. 1351/15-7-2019 της Κοσμητείας της 
Σχολής Θετικών Επιστημών,

δ) ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋ-
πολογισμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, αποφασίζουμε:

Την κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., 
ΠΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., από τις υφιστάμενες 
κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύματος προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η ένταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 29 και 79 του ν. 4009/2011, όπως τροποποι-
ήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016, 
του Παναγιώτη Τζουνάκη του Νικολάου, μόνιμου μέλους 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 
κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος, στην κατηγορία 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ΠΕ 
κατηγορίας. 

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 26 Ιουλίου 2019

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Ι

    Αριθμ. 34364 (6)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου, υπηρε-

τούντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Γεωλογίας 

του  Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-

νίκης.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 του 

ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/4-8-2017) και του ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195/Α΄/6-9-2011), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ 83/Α΄/11-5-2016).

3. Την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αριθμ. 126603/Z2/
29-7-2016 (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).

4. Την τροποποιητική Πρυτανική πράξη αριθμ. 7453/
28-11-2016 (ΦΕΚ 4036/Β΄/16-12-2016) ένταξης υπη-
ρετούντων στο Ίδρυμα με συμβάσεις ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου στην κατηγορία Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Θετικών 
Επιστημών.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεω-
λογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών αριθμ. συνεδρ. 
531/17-7-2019 για τη μεταβολή του γνωστικού αντικει-
μένου του Δημητρίου Μπαμπζέλη του Θωμά, υπηρε-
τούντος μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τομέα Μετεωρολογίας και 
Κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας, λαμβάνοντας 
υπόψη το διδακτικό ή επιστημονικό-ερευνητικό έργο, 
τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και τη γνώμη 
του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Τμή-
ματος (έγγραφο του Τμήματος Γεωλογίας αριθμ. 1633/
24-7-2019).

6. Την από 28-5-2019 αίτηση του Δημητρίου Μπαμπζέ-
λη μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματο-
λογίας του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επι-
στημών για τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του.

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

Ότι το γνωστικό αντικείμενο του Δημητρίου Μπαμπζέ-
λη του Θωμά, υπηρετούντος μέλους του Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τομέα Μετεωρο-
λογίας και Κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, μεταβάλλεται από «Γεωλογία- 
Μετεωρολογία» σε «Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία-Τρο-
ποποίηση Καιρού».

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 26 Ιουλίου 2019

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
Ι

   Αριθμ. 34132 (7)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετού-

ντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Πολιτικών Μη-

χανικών  του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης.

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/

2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/4-8-2017) και του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 
195/Α΄/6-9-2011), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ 83/Α΄/11-5-2016).

3. Την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αριθμ. 126603/Z2/
29-7-2016 (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).
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4. Τη διαπιστωτική Πρυτανική πράξη αριθμ. 24295/
22-4-2019 (ΦΕΚ 1680/Β΄/15-5-2019) ένταξης της Μαρί-
ας Σαμολαδά του Κωνσταντίνου, μόνιμης υπηρετούσης 
υπαλλήλου στο Ίδρυμα, σε αντίστοιχη θέση της κατηγο-
ρίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Ιδρύματος.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτι-
κών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής αριθμ. συνεδρ. 
21/9-7-2019, για τον καθορισμό γνωστικού αντικειμέ-
νου της Μαρίας Σαμολαδά του Κωνσταντίνου, μέλους 
ΕΔΙΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, λαμβάνοντας 
υπόψη το διδακτικό ή επιστημονικό-ερευνητικό έργο, 
τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και τη γνώμη 
του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του 
Τμήματος (έγγραφο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
αριθμ. 3150/23-7-2019).

6. Την αίτηση από τις 27-5-2019 του παραπάνω μέλους 
Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για τον κα-
θορισμό του γνωστικού αντικειμένου του.

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

Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Μαρίας Σαμολαδά 
του Κωνσταντίνου, υπηρετούντος μέλους Ε.ΔΙ.Π. του 
Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχο-
λής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
καθορίζεται ως εξής: «Βιομάζα – Γεωθερμία - Εκτίμηση 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 26 Ιουλίου 2019

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Ι

   Αριθμ. 34587 (8)
 Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., 
ΠΕ κατηγορίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης. 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 (Συνεδρίαση: 2998/22-7-2019) 

 Έχοντας υπόψη:
α) Τα άρθρα 29 και 79 του ν. 4009/2011 όπως τροπο-

ποιήθηκαν και ισχύουν,
β) τη με αριθμ. 126603/Ζ2/29-7-2016 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
γ) το έγγραφο με αριθμ. 26943/30-5-2019 του Τμήμα-

τος Λοιπού Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοι-
κητικών Υπηρεσιών στο οποίο περιλαμβάνεται σχετική 
εισήγηση του Πρύτανη του Α.Π.Θ., με το συνημμένο έγ-
γραφο με αριθμό 810/21-5-2019 της Κοσμητείας  της Σχο-
λής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

δ) ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋ-
πολογισμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, αποφασίζουμε:

Την κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., 
ΠΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεω-
πονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του 
Α.Π.Θ., από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του 
Ιδρύματος προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ένταξη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του 
ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 27 του ν. 4386/2016, του Κώστα Στέφανου του 
Γεωργίου, μόνιμου μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρι-
ακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατόχου Διδακτορικού Δι-
πλώματος, στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ΠΕ κατηγορίας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 26 Ιουλίου 2019

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
     Στην Φ/Α.6.7/68367/938/28-06 -2019 απόφαση των 

Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης -Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2709/2-7-2019 
(τ.Β΄) στη σελίδα 30770/ στην Α στήλη, στον 13 στίχο εκ 
των άνω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
« του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄στη θέση Κο-

πρανά/Τοπική Κοινότητα Μαλάξας του Δήμου Χανίων»,
στο ορθό: 
«του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄ Ασπροπύργου 

(Νότιος Τομέας)». 

 (Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων)   

Ι

(10)
   Στην 11716/986/7.6.2019 απόφαση της Υπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2288/11.06.2019 
(τ.Β΄) γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

1. στη σελίδα 25323 στην Α΄ στήλη, στον 51 στίχο εκ 
των άνω διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«…με ΚΑΕΚ 190448640001/0/0…»,
στο ορθό: 
«…με ΚΑΕΚ 190446640001/0/0...».
2. στη σελίδα 25323 στην Β΄ στήλη, στον 3 στίχο εκ 

των άνω διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«…με ΚΑΕΚ 190448640001/0/0…», 
στο ορθό:
«…με ΚΑΕΚ 190446640001/0/0...» .

 (Από το Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων)   
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(11)
 Α. Στην Γ5α/ΓΠ οικ.45456/12-6-2019 απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Εκπαίδευση στην Ια-
τρική Ειδικότητα της Ιατρικής Γενετικής (ΦΕΚ 2524 Β)» 
στο άρθρο 6 «Μεταβατικές Διατάξεις» στη σελίδα 27992 
προστίθεται εδάφιο πριν την λέξη «Οσοι», « Ιατροί που 
απέκτησαν τον τίτλο της ειδικότητας της Ιατρικής Γενε-
τικής σε χώρα της αλλοδαπής μετά από επιτυχή παρα-
κολούθηση τουλάχιστον τετραετούς διάρκειας θα απο-
κτήσουν τον τίτλο της ειδικότητας στην Ιατρική Γενετική 
σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία»

Β. Στην Γ5α/Γ.Ποικ 45851/12-6-2019 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 2566 Β΄) «Συμπλή-
ρωση και τροποποίηση της Γ5α/Γ.Ποικ. 27057/5-4-2019 
Υπουργικής απόφασης « Εκπαίδευση στην ειδικότητα 
της Εργαστηριακής Γενετικής (ΦΕΚ 1355 Β)» στη σελίδα 
30357, στην περ. 3 της παρ. Ζ του άρθρου 9 πριν τη λέξη 
« Εχουν» προστίθενται προτάσεις και διαμορφώνεται 
το εδάφιο ίδιο με της περ 3 της παρ. Στ του παρόντος 
άρθρου, ως εξής: «Να έχουν αποδεδειγμένη συνεχιζό-
μενη εκπαίδευση σε αντικείμενο συναφές με το περιε-
χόμενο της Ειδικότητας της Εργαστηριακής Γενετικής 
με παρακολούθηση εξειδικευμένων σειρών μαθημά-
των ή σεμιναρίων με πιστοποιητικό που να αποδεικνύει 
την επιτυχή ολοκλήρωσή τους ή να έχουν αποκτήσει 
τον τίτλο του European Registered Clinical Laboratory 
Geneticist (ErCLG)».

Στην σελίδα 30356 στην παρ. Α στον τελευταίο στίχο 
διαγράφεται η τελεία μετά τη λέξη «έτη» και προστίθε-
νται οι λέξεις « με ελάχιστο αριθμό απαντήσεων συνο-
λικά εκατό (100)».

Στην παρ. Δ στον τελευταίο στίχο διαγράφεται η τε-
λεία μετά τη λέξη «έτη» και προστίθενται οι λέξεις « με 
ελάχιστο αριθμό απαντήσεων συνολικά εκατό (100)».

Στην παρ. 2 της παρ. Ε στον τελευταίο στίχο διαγρά-
φεται η τελεία μετά τη λέξη «έτη» και προστίθενται οι 

λέξεις « με ελάχιστο αριθμό απαντήσεων συνολικά εκα-
τό (100)».

Στην σελίδα 30357 στην περ. 2 της παρ. Στ. στον τελευ-
ταίο στίχο διαγράφεται η τελεία μετά τη λέξη «έτη» και 
προστίθενται οι λέξεις « με ελάχιστο αριθμό απαντήσεων 
συνολικά εκατό (100)».

Στην περ. 2 της παρ. Ζ στον τελευταίο στίχο διαγρά-
φεται η τελεία μετά τη λέξη «έτη» και προστίθενται οι 
λέξεις « με ελάχιστο αριθμό απαντήσεων συνολικά εκατό 
(100)».

Στην σελίδα 30356 στην περ 1 της παρ. Ε στον 2ο στίχο 
και στους 3ο και 4ο στίχους διαγράφονται οι λέξεις « τα 
τελευταία».

Στην περ. 2 της παρ. Ε στον 4ο στίχο διαγράφονται οι 
λέξεις «τα τελευταία».

Στην περ. 1 της παρ. Στ. στους 1ο και 3ο στίχους δια-
γράφονται οι λέξεις « τα τελευταία».

Στην σελίδα 30357 στην περ. 2 της παρ. Στ στον 4ο 
στίχο διαγράφονται οι λέξεις «τα τελευταία».

Στην περ. 2 της παρ. Ζ στο 4ο στίχο διαγράφονται οι 
λέξεις «τα τελευταία» .

 (Από το Υπουργείο Υγείας)   

Ι

(12)

 Στην 33/Φ30.1/09-05-2019 πράξη του Πρύτανη του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 1828/Β΄/
23-05-2019 ) στον πίνακα Α΄ της σελίδας 21242Β στην 65 
εγγραφή του πίνακα που αφορά τον Ψιμουλάκη Αντώνιο 
διορθώνεται το εσφαλμένο πόλη εργασίας «Ρέθυμνο» 
στο σωστό πόλη εργασίας «Ηράκλειο». 

 (Από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο)   

aspasiatsezou
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*02033623008190008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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