
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον MUHAMMAD 
(επ.) ALI (ον.) του Asaf και της Fatma για λαθρε-
μπορία καπνικών.

2 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον JAMAL (επ.) 
BEPARI (ον.) του KamaΙ και της Komola για λαθρε-
μπορία καπνικών.

3 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον ANZUM ή 
ANJUM (επ.) SOHAIL (ον.) του Mehar και της 
Mukhtsr Begum για λαθρεμπορία καπνικών.

4 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Muhammad 
Akmal του Shrif και της Bashira Bibi για λαθρεμπο-
ρία καπνικών.

5 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον JEWEL (επ.) 
MOHAMMAD (ov.) του Md Abdul και της Rajia για 
λαθρεμπορία καπνικών.

6 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον ADREES (επ.) 
YASIR (ον.) του AsIam Hayat και της Qamar Un 
Nisa για λαθρεμπορία καπνικών.

7 Επιβολή προστίμου στον NADDY William-Martin 
του William και της Teresa ως χρηματική ικανοποί-
ηση του Δημοσίου λόγω ηθικής βλάβης.

8 Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία.

9 Κήρυξη αιωνόβιων πλατάνων Δήμου Έδεσσας ως 
διατηρητέων μνημείων της φύσης.

10 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

11 Ένταξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π σε θέση κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π.

12 Ένταξη μονίμου διοικητικού υπαλλήλου σε θέση 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) του Γενικού Τμήματος, με έδρα τη Λάρι-
σα, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Επιβολή πολλαπλού τέλους στον MUHAMMAD 

(επ.) ALI (ον.) του Asaf και της Fatma για λαθρε-

μπορία καπνικών.

  Δυνάμει της 304/15/2019 καταλογιστικής πράξης του 
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε 
την 26.06.2019, 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 109 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθη-
κε την 04.09.2013 στου Ζωγράφου Αττικής (σχετ. η με 
αριθμ. 3008/14/7/05.09.2013 μηνυτήρια αναφορά του 
Τμήματος Ασφαλείας Ζωγράφου), και δημοσιεύεται σύμ-
φωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και 
δεκαέξι λεπτών (365,16 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός 
Δασμός 38,48 €, Φ.Π.Α. 73,58 € και Ειδικός Φόρος Κα-
τανάλωσης 253,10 €(Πάγιος Ε.Φ.Κ 174,40 + Αναλογικός 
Ε.Φ.Κ. 78,70 €).

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, MUHAMMAD (επ.) ALI (ον.) 
του Asaf και της Fatma, γεν. την 01.01.1970 στο Πακιστάν 
ή ΚΗΑΝ (επ.) ΖΑΜΑΝ (ον.) του Abdul και της Fatime, γεν. 
το 1980 στο Πακιστάν ή MUHAMAMD (επ.) JAMIL (ον.) 
του Fakhar Udin και της Zenab, γεν. την 10/10/1971 στο 
Πακιστάν, πρώην κάτοικο Τρικάλων, οδός Αλεξανδρίου 
αρ. 44 ή Άνω Λιοσίων οδός Επταλόφου αρ. 6 και νυν 
αγνώστου διαμονής, κάτοχο του αριθμ. KF381442 Δια-
βατηρίου Αρχών Πακιστάν με Α.Φ.Μ. 150714200, 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 υπό-
κειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, 
σύμφωνα με τον Κώδικα 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 του Τελωνείου

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(2)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους στον JAMAL (επ.) 

BEPARI (ον.) του KamaΙ και της Komola για λα-

θρεμπορία καπνικών.

  Δυνάμει της 21/15/2019 καταλογιστικής πράξης του 
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε 
την 26.06.2019, 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 832 πακέτων τσιγάρων, που δια-
πιστώθηκε την 20.06.2013 στην Αθήνα (σχετ. η με αρ. 
3008/14/35/21.06.2013 μηνυτήρια αναφορά του Τμήμα-
τος Ασφαλείας Ομονοίας), και δημοσιεύεται σύμφωνα με 
το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνο-
λικό ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα επτά 
ευρώ και τριάντα λεπτών (2.787,30 €), εκ των οποίων 
Εισαγωγικός Δασμός 293,74 €, Φ.Π.Α. 561,66 € και Ειδικός 
Φόρος Κατανάλωσης 1.931,90 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ 1331,20 + 
Αναλογικός Ε.Φ.Κ 600,70 €).

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, JAMAL (επ.) BEPARI (ον.) 
του KamaΙ και της Komola, γεν. την 01.09.1989 στο Μπα-
γκλαντές, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Φώκαιας αριθμ. 
10 ή Αριστοτέλους αρ. 94 ή Λ. Ιωνίας αρ. 156 και νυν 
αγνώστου διαμονής, κάτοχο της αριθμ. 5401/5789 Ταυ-
τότητας του Κέντρου Αλλοδαπών με Α.Φ.Μ. 160482520, 
πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού οκτώ χιλιάδων τριακο-
σίων εξήντα ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (8.361,90 €), 
ήτοι το τριπλάσιο των αναλογούντων στο αντικείμενο 
της λαθρεμπορίας δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη δι-
άταξη του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο 
υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή
του, σύμφωνα με τον Κώδικα 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 του Τελωνείου

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ι

(3)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους στον ANZUM ή 

ANJUM (επ.) SOHAIL (ον.) του Mehar και της 

Mukhtsr Begum για λαθρεμπορία καπνικών.

  Δυνάμει της 306/15/2019 καταλογιστικής πράξης του 
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε 
την 26.06.2019, 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 70 πακέτων τσιγάρων και τριών πακέτων 
καπνού μάρκας OLD HOLBORN YELLOW, που διαπιστώ-
θηκε την 29.11.2013 στο Ίλιον Αττικής (σχετ. η με αρ. 
3008/14/22-γ/29.11.2013 μηνυτήρια αναφορά του Τμή-
ματος Ασφαλείας Ιλίου), και δημοσιεύεται σύμφωνα με 
το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνο-
λικό ποσό των διακοσίων πενήντα δύο ευρώ και τριάντα 
ενός λεπτών (252,31 €), εκ των οποίων ποσό 234,50 € ήτοι 
Εισαγωγικός Δασμός 24,71 €, Φ.Π.Α. 47,25 € και Ειδικός 
Φόρος Κατανάλωσης 162,54 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ 112,00 € + 
Αναλογικός Ε.Φ.Κ 47,25 €) αναλογεί στα κατασχεθέντα 
τσιγάρα, ενώ ποσό 17,81 €, ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 
2,82 €, Φ.Π.Α. 3,51 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 
11,48 € αναλογεί στον καπνό που κατασχέθηκε.

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, ANZUM ή ANJUM (επ.) 
SOHAIL (ον.) του Mehar και της Mukhtsr Begum, γεν. τη 
12.06.1965 στο Πακιστάν, πρώην κάτοικο Ιλίου, οδός Φι-
λιατών αρ. 12 και νυν αγνώστου διαμονής, κάτοχο του 
αριθμ. KF384529 Διαβατηρίου Αρχών Πακιστάν, 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 υπό-
κειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, 
σύμφωνα με τον Κώδικα 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 του Τελωνείου

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ι

(4)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Muhammad 

Akmal του Shrif και της Bashira Bibi για λαθρε-

μπορία καπνικών.

  Δυνάμει της 298/15/2019 καταλογιστικής πράξης του 
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε 
την 26.06.2019, 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 476 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώ-
θηκε την 28.12.2013 στο Ίλιον Αττικής (σχετ. η με αρ. 
3008/14/24-γ/29-12-2013 μηνυτήρια αναφορά του Τμή-
ματος Ασφαλείας Ιλίου), και δημοσιεύεται σύμφωνα με 
το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των χιλίων πεντακοσίων ενενήντα πέντε 
ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (1.595,34 €), εκ των 
οποίων Εισαγωγικός Δασμός 168,37 €, Φ.Π.Α. 321,51 € και 
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 1.105,46 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 
761,60 + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 343,86 €).

2. Επιβλήθηκε στους υπαιτίους πολλαπλό τέλος συνο-
λικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα 
έξι ευρώ και δύο λεπτών (4.786,02 €), ήτοι το τριπλάσιο 
των αναλογούντων στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας 
δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται, κατά 
την είσπραξη του, σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα 
με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου, εκ του οποίου 
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ποσό δύο χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και 
ενός λεπτού (2.393,01 €) επιμερίστηκε στον Muhammad 
Akmal του Shrif και της Bashira Bibi, γεν. την 03.03.1973 
στο Πακιστάν, πρώην κάτοικο Ιλίου, οδός Νέστορος 
19, και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 167013748, 
κάτοχο του με αρ. 151222 Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Πολιτικού Πρόσφυγα Υπό Αναγνώριση.

3. Ο ανωτέρω υπαίτιος κηρύχθηκε αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον συνυπόχρεος 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..

  Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ι

(5)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους στον JEWEL (επ.) 

MOHAMMAD (ov.) του Md Abdul και της Rajia 

για λαθρεμπορία καπνικών.

  Δυνάμει της 174/17/2019 καταλογιστικής πράξης του 
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε την 
26.06.2019, 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 λα-
θρεμπορία 106 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε 
την 04.06.2013 στην Αθήνα (σχετ. η με αρ. 3008/14/35-α΄/ 
05.06.2013 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλεί-
ας Εξαρχείων), και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 
152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των τριακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και 
έντεκα λεπτών (355,11 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός 
Δασμός 37,42 €, Φ.Π.Α. 71,56 € και Ειδικός Φόρος Κατα-
νάλωσης 246,13 € Πάγιος Ε.Φ.Κ. 169,60 € + Αναλογικός 
Ε.Φ.Κ 76,53 €).

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, JEWEL (επ.) MOHAMMAD 
(ov.) του Md Abdul και της Rajia, γεν. την 31.12.1986 στο 
Μπαγκλαντές, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αραχώβης 
αρ. 4 ή Σουλτάνη αρ. 17 ή Αττάλου αρ. 5 και νυν αγνώ-
στου διαμονής, κάτοχο του αριθμ. ΒΧ0168466 Διαβατη-
ρίου Αρχών Μπαγκλαντές με Α.Φ.Μ. 113340477, 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 υπό-
κειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, 
σύμφωνα με τον Κώδικα 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 του Τελωνείου

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

(6)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους στον ADREES (επ.) 

YASIR (ον.) του AsIam Hayat και της Qamar Un 

Nisa για λαθρεμπορία καπνικών.

  Δυνάμει της 301/15/2019 καταλογιστικής πράξης 
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδό-
θηκε την 26.06.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2
εδ. ζ΄ του ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα", 
αφορά λαθρεμπορία 30 πακέτων τσιγάρων, που δια-
πιστώθηκε την 30.05.2013 στην Αθήνα (σχετ. η με αρ. 
3008/14/33/31.05.2013 μηνυτήρια αναφορά του Τμήμα-
τος Ασφαλείας Εξαρχείων), και δημοσιεύεται σύμφωνα 
με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνο-
λικό ποσό των εκατό ευρώ και πενήντα λεπτών (100,50 
€), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 10,59 €, Φ.Π.Α. 
20,25 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 69,66 € (Πάγιος 
Ε.Φ.Κ 48,00 + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 21,66 €).

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο, ADREES (επ.) YASIR 
(ον.) του AsIam Hayat και της Qamar Un Nisa, γεν. την 
01η.01.1982 στο Πακιστάν, πρώην κάτοικο Αθηνών, 
Στουρνάρη αρ. 28 και νυν αγνώστου διαμονής, κάτοχο 
του αριθμ. 98152 δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού, 
πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων 
ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διά-
ταξη του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο 
υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, 
σύμφωνα με τον Κώδικα 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 του Τελωνείου

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ι

(7)
Επιβολή προστίμου στον NADDY William-Martin 

του William και της Teresa ως χρηματική ικανο-

ποίηση του Δημοσίου λόγω ηθικής βλάβης.

    Με τη 161/2012/2017/ΔΙΣ/26-06-2019 (συμπληρωμα-
τική) καταλογιστική πράξη του Δ΄ Τελωνείου Επίβλεψης 
Συγκροτημάτων Πειραιά, καταλογίσθηκε στον NADDY 
William-Martin του William και της Teresa, που γεννήθη-
κε στις ΗΠΑ το έτος 1953, με Α.Φ.Μ. 121282783 (Δ.Ο.Υ. 
ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ), με τελευταίες γνωστές διευθύνσεις στην 
Αθήνα, οδός Πατησίων 89 και κατοίκου στο ιδιωτικό σκά-
φος αναψυχής «SEA SONG» ελλιμενισμένου στη μαρίνα 
Ζέας Πειραιά (προβλήτα ΒΑ, θέση 71) και ήδη αγνώστου 
διαμονής, το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) 
ως χρηματική ικανοποίηση του Δημοσίου λόγω ηθικής 
βλάβης, καθότι σύμφωνα με την 359/2017 απόφαση 
του Β΄ Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, 
κηρύχθηκε ένοχος τέλεσης του αδικήματος της λαθρε-
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μπορίας υγρών καυσίμων λόγω ακάλυπτων επιταγών 
που εξέδωσε.

Η ανωτέρω Περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 
152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα».

Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΖΑΚΗΣ 

Ι

(8)
   Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία. 

 Με την 22/05-07-2019 καταλογιστική πράξη Προϊστα-
μένου του Τελωνείου Χανίων, oι HAMZALLARI GURIE του 
QAMIL και της QAMILE, ΑΔ: BF3091854/01-06-2016 (Αλ-
βανίας), HAMZALLARI AJET του GEZI και της GURIE, ΑΔ: 
ΒΕ7369813/25-06-2014 (Αλβανίας) και SALLA DEINA του 
ALI και της HAVA, ΑΔ: BF7202940/07-07-2017(Αλβανίας),   
κάτοικοι Ζερβιανών Κισάμου και ήδη αγνώστου διαμο-
νής, κρίθηκαν από κοινού υπαίτιοι τέλεσης τελωνειακής 
παράβασης λαθρεμπορίας καπνικών, των συνδυασμέ-
νων διατάξεων των άρθρων 119 Α΄ παρ. 2, 142 παρ. 2 
και 155 παρ. 1 εδ. β΄ και παρ. 2 εδ. ζ, του ν. 2960/2001 
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

Επιβλήθηκε σε βάρος των ανωτέρω υπαιτίων αλλη-
λέγγυα το προβλεπόμενο στο άρθρο 150 παρ. 1 του 
ν. 2960/2001 πολλαπλό τέλος (1.500) χίλια πεντακόσια 
ευρώ, πλέον Τ.Χ (30) τριάντα ευρώ και ΟΓΑ (6) έξι ευρώ, 
καταμεριζόμενο προσωπικά στον καθένα κατά το 1/3.

Η ανωτέρω περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως κατ’ εφαρμογή της διάταξης του 
άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα, καθώς οι HAMZALLARI GURIE, 
HAMZALLARI AJET και SALLA DEINA στερούνται γνω-
στής διαμονής». 

 Ο Προϊστάμενος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΓΚΑΣ 

Ι

Αριθμ. 33517 (9)
   Κήρυξη αιωνόβιων πλατάνων Δήμου Έδεσσας ως 

διατηρητέων μνημείων της φύσης.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 "Εθνικό Τυπογραφείο, 

Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ 
131Α΄).

2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87Α΄).

3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 "Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 
διατάξεις" (ΦΕΚ 112Α΄).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 "Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης" 
(ΦΕΚ 235Α΄).

5. Τα άρθρα 28 και 28α του ν. 4325/2015 "Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης. Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 47Α΄).

6. Την 14138/15-05-2017 απόφαση του Υπ. Εσωτερι-
κών "Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου ως 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας-Θράκης" (ΦΕΚ 250 Υ.Ο.Δ.Δ. και ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-
ΗΜΞ).

7. Την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 1650/1986, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 3937/2011 «Δι-
ατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις (Α΄ 60).

8. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 για την προστασία 
του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160Α΄) και συγκεκριμένα του 
άρθρου 19, παράγραφος 5, περίπτωση β όπου προβλέ-
πεται ότι "Ως προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί 
(Protected natural formations) χαρακτηρίζονται λει-
τουργικά τμήματα της φύσης ή μεμονωμένα δημιουρ-
γήματά της, που έχουν ιδιαίτερη επιστημονική, οικολο-
γική, γεωλογική, γεωμορφολογική, ή αισθητική αξία ή 
συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών διεργασιών 
και στην προστασία φυσικών πόρων, όπως δέντρα, συ-
στάδες δέντρων και θάμνων, θαλάσσια, προστατευτική 
βλάστηση, παρόχθια και παράκτια βλάστηση, φυσικοί 
φράχτες, καταρράκτες, πηγές, φαράγγια, θίνες, ύφαλοι, 
σπηλιές, βράχοι, απολιθωμένα δάση, δέντρα ή τμήματά 
τους, παλαιοντολογικά ευρήματα, κοραλλιογενείς, γε-
ωμορφολογικοί σχηματισμοί, γεώτοποι και οικότοποι 
προτεραιότητας κοινοτικού ενδιαφέροντος.

Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί που έχουν 
μνημειακό χαρακτήρα, χαρακτηρίζονται ειδικότερα 
ως διατηρητέα μνημεία της φύσης (Protected natural 
monuments). Ενέργειες ή δραστηριότητες που μπο-
ρούν να επιφέρουν καταστροφή, φθορά ή αλλοίωση 
των προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών, όπως και 
των προστατευόμενων τοπίων ή των επί μέρους στοιχεί-
ων τους, απαγορεύονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες 
ρυθμίσεις προστασίας της απόφασης χαρακτηρισμού.

9. Tις διατάξεις του ν. 1650/1986 για την προστασία 
του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160Α΄) και συγκεκριμένα του 
άρθρου 21, παράγραφος 3, όπου προβλέπεται ότι "Για 
το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως προστατευόμενου 
τοπίου ή ως προστατευόμενου φυσικού σχηματισμού 
εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης με βάση ειδική έκθεση που τεκμηριώνει 
την οικολογική ή άλλη φυσική αξία του προστατευτέου 
αντικειμένου και γνώμη του αιρετού Περιφερειάρχη".

10. Το αριθμ. 320165(1316)/23-05-2019 έγγραφο του 
Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, της Δι-
εύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Πέλλας, της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
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11. Την συνταχθείσα από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, τον 
Σεπτέμβριο του 2018, Ειδική Έκθεση με θέμα «Κήρυξη 
αιωνόβιων πλατανιών Δήμου Έδεσσας ως διατηρητέων 
μνημείων της Φύσης».

12. Τα αριθμ. 3982/2014, 6489/2014 και 7513/2018 
έγγραφα της Διεύθυνσης Δασών Πέλλας.

13. Τα αριθμ. 538/08-05-2014 και 772/20-05-2014 έγ-
γραφα του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα.

14. Το αριθμ. 8999/11-05-2018 έγγραφο του Δήμου 
Έδεσσας.

15. Το αριθμ. 2613/15-02-2019 αίτημα του Δήμου 
Έδεσσας.

16. Την αριθμ. 2394/19-02-2019 εισήγηση του Δασαρ-
χείου Έδεσσας.

17. Την αριθμ. 2473/02-04-2019 εισήγηση της Διεύ-
θυνσης Δασών Πέλλας, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως "Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης"
α) Τον πλάτανο (Platanus orientalis) που βρίσκεται στο 

Δέλτα που σχηματίζεται μεταξύ δύο κλάδων στην είσοδο 
του Πάρκου των Καταρρακτών με χαρακτηριστικά:

Ύψος δένδρου: 35 μέτρα 
Υπερθαλάσσιο υψόμετρο: 310 μέτρα 
Περίμετρο: 8,10 μέτρα
Ηλικία: 413 έτη
Προβολές κόμης: 
Β 21,60
Α 18,50
Ν 12,40
Δ 10,30
Γεωγραφικές συντεταγμένες: 
Β: 40ο 48,241
Α: 22ο 3,279
β) Τον πλάτανο (Platanus orientalis) που βρίσκεται 

στην περιοχή Κιουπρί δίπλα σε έναν κλάδο του Εδεσ-
σαίου ποταμού με χαρακτηριστικά

Ύψος δένδρου: 29 μέτρα 
Υπερθαλάσσιο υψόμετρο: 319 μέτρα 
Περίμετρο: 7,50 μέτρα
Ηλικία: 383 έτη Προβολές κόμης: 
Β 6,40
Α 15,00
Ν 15,40
Δ 11,30
Γεωγραφικές συντεταγμένες: 
Β: 40ο 48,180
Α: 22ο 2,689
Τα εν λόγω άτομα πλατάνου που κηρύσσονται «Διατη-

ρητέα Μνημεία της Φύσης» έχουν ιδιαίτερη επιστημονι-
κή, οικολογική, αισθητική, ιστορική και πολιτισμική αξία 
και μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο παιδαγωγικό και 
εκπαιδευτικό πόρο.

Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης καθώς και η 
διαχείριση των παρόντων «Διατηρητέων Μνημείων της 
Φύσης» ανατίθεται στην Διεύθυνση Δασών Πέλλας.

Τα αναγκαία έργα για την προστασία και τη διαχείρισή 
τους θα εκτελούνται σύμφωνα με τις δασικές διατάξεις 
και τις διατάξεις περί δημόσιων και δημοτικών έργων 
αφού μελετηθούν, εγκριθούν και θεωρηθούν αρμοδίως.

Να ληφθεί μέριμνα για την έκδοση Δασικής Απαγορευ-
τικής Διάταξης στην οποία θα αναφέρονται οι απαγορεύ-
σεις και οι κυρώσεις επί των παραβάσεων αναφορικά με 
τα εν λόγω «Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης»

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 8 Ιουλίου 2019

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

Αριθμ. πράξης 4897 (10)
    Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π του Εθνικού Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

2017 (Α΄ 114).
2. Τις διατάξεις του άρθ. 29 του ν. 4009/2011(Α΄ 195).
3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/ 

2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 83).

4. Την 49939/Ζ2/1-4-2019 υπουργική απόφαση μετά-
ταξης της Ειρήνης Δεληγιάννη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. (ΦΕΚ 557/ 
12-4-2019 τ. Γ΄).

5. Την από 21/5/2019 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Μαθηματικών.

6. Το αριθμ. 1506/11-6-2019 έγγραφο του Τμήματος 
Μαθηματικών.

7. Την αριθμ. 1553/8-5-2019 αίτηση της ενδιαφερόμε-
νης, διαπιστώνουμε:

ότι το γνωστικό αντικείμενο της Ειρήνης Δεληγιάννη 
του Άγγελου, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Μαθηματικών της Σχο-
λής Θετικών Επιστημών του Ιδρύματος καθορίζεται σε 
«Μαθηματική Ανάλυση».

H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Aθήνα, 11 Ιουλίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 16849/19/ΓΠ1 (11)
    Ένταξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π σε θέση κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα.
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2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμά-
των», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα 
οριζόμενα στο άρθρο 29.

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

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 13 παρ. 3, 
του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/29.01.2019) «Συνέργειες 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας».

5. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του 
ν. 4305/2014 (A΄ 237) «Ανοικτή διάθεση ..., περαιτέρω 
ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγι-
κού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις», όπως 
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 1 
του ν. 4440/2016 (Α΄224).

6. Τις διατάξεις της υποπαρ. 2 της παραγράφου 3 του 
άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4264/2014 
(Α΄ 118) όπως αντικαταστάθηκε ως προς την παρ. 2 με 
το άρθρο 27 παρ. 5 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

8. Τις διατάξεις του ν. 4472/2017 (Α΄74) «Μισθολογικές 
ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλή-
λων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενι-
κού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής».

9. Την αριθμ. οικ. 2/52259/ΔΕΠ/19-07-2017 εγκύκλιο 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και 
Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

10. Την 127422/Ζ1/26-07-2018 (ΦΕΚ 463/τ.ΥΟΔΔ/
17-08-2018) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη 
και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας.

11. Την αριθμ. Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων 3119/27-
11-2018 αίτηση προς το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων 
της ΣΤΕΓ και Τ.Τ. και Δ., του Νατσιόπουλου Δημητρίου, 
του Γεωργίου, μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων 
Γεωπόνων της ΣΤΕΓ και Τ.Τ. και Δ., για ένταξή του στην 
κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., επειδή είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού 
διπλώματος ειδίκευσης με τίτλο «Master of Science in 
Tropical Agricultural Development (Crop Protection)» 
του Πανεπιστημίου του Reading U.K. με γνωστικό αντι-
κείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που 
θεραπεύει το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της ΣΤΕΓ 
και Τ.Τ. και Δ.

12. Την αριθμ. ΣΤΕΓ και Τ.Τ. και Δ. 292/30-11-2018 ει-
σήγηση της Τριμελούς Επιτροπής που ορίστηκε με την 
αριθμ. 289/29-11-2018 Απόφαση του Κοσμήτορα της 
Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τ.Τ. και Δ., σύμφω-
να με την οποία προτείνεται ομόφωνα προς τη Σχολή 
η ένταξη του Νατσιόπουλου Δημήτριου, μελους ΕΤΕΠ, 
στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. με αυτοδίκαιη μετατροπή της 
θέσης που κατέχει, διότι έχει όλα τα νόμιμα προσόντα.

13. Την Απόφαση της Συνέλευσης της Κοσμητείας της 
ΣΤΕΓ και Τ.Τ. και Δ. στην αρ. 16/04-12-2018 έκτακτης συ-
νεδρίασής της με την οποία εντάσσεται στην κατηγο-
ρία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ο 
Νατσιόπουλος Δημήτριος, μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος 
Τεχνολόγων Γεωπόνων, διότι πληροι όλα τα τυπικά προ-
σόντα.

14. Το γεγονός ότι δημιουργείται μία (1) θέση Ε.ΔΙ.Π. με 
την αυτοδίκαιη μετατροπή της θέσης που κατείχε ο εν-
διαφερόμενος Νατσιόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου.

15. Τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του με-
ταπτυχιακού τίτλου του Νατσιόπουλου Δημήτριου με 
τα αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Τεχνολόγων 
Γεωπόνων, σύμφωνα με την απόφαση 69/15-11-2016 
της Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων 
της ΣΤΕΓ και ΤΤ και Δ και την 6912/23-11-2016 απόφαση 
του Προέδρου του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

16. Την απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλί-
ας στην αρ. 36/11-01-2019 συνεδρίασή της καθώς και 
την αρ. 7013/23-01-2019 Πράξη του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας με θέμα «Κατανομή θέσεων Ε.ΔΙ.Π στη Σχολή 
Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και 
Διατροφής».

17. Το αριθμ. 19591/Β1/08-02-2019 έγγραφο της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα 
με το οποίο, από την εν λόγω ένταξη δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

18. Την αριθμ. 3731/19/ΓΠ/20-02-2019 (ΦΕΚ 451/29-
03-2019, τ.Γ΄) διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης ένταξης 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και 
Π.Κ.Τ.Ε. του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας, σε θέσεις μελών Ε.Τ.Ε.Π 
και Π.Κ.Τ.Ε. με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν 
στο Γενικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα 
τη Λάρισα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4589/2019 
(Α΄ 13), διαπιστώνουμε:

Την ένταξη του Νατσιόπουλου Δημήτριου του Γεωρ-
γίου, μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Γενικού Τμήματος με έδρα τη 
Λάρισα, κλάδου ΤΕ 1 και 5ου Μ.Κ., σε θέση της κατηγο-
ρίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 
του Γενικού Τμήματος με έδρα τη Λάρισα του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας, επειδή πληροί τις προϋποθέσεις 
που προβλέπει ο νόμος.

Η ένταξή του στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. γίνεται με αυτο-
δίκαια μετατροπή της θέσης που κατέχει ως Ε.Τ.Ε.Π και ο 
ανωτέρω κατατάσσεται στο Μ.Κ. 3 της κατηγορίας ΕΔΙΠ 
{παρ. 7 του άρθρου 130 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74)}.

(Αριθμ. βεβ. Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 
3385/20-5-2019).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 10 Ιουλίου 2019

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ 
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Αριθμ. 16898/19/ΓΠ1 (12)
   Ένταξη μονίμου διοικητικού υπαλλήλου σε θέση 

Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 

(Ε.Τ.Ε.Π.) του Γενικού Τμήματος, με έδρα τη Λά-

ρισα, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση 

και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 13 
(παρ. 3) του ν. 4589/2019 (Α΄13) «Συνέργειες Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του 
ν. 4305/2014 (A΄237) «Ανοικτή διάθεση ..., περαιτέρω 
ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγι-
κού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις», όπως 
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 1 
του ν. 4440/2016 (Α΄224).

5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 
(A΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

6. Τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) {μέρος Γ΄} 
«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοί-
κησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων 
(διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δη-
μόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του 
ν. 4386/2016 (Α΄83) «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλ-
λες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν.  4415/2016 
(Α΄159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, 
τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4452/2017 (Α΄17) 
«Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσ-
σομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και 
άλλες διατάξεις».

9. Την 127422/Ζ1/26-07-2018 (ΦΕΚ 463/τ.ΥΟΔΔ/
17-08-2018) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη 
και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας.

10. Την αριθμ. Τμ. Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα) 
346/27-09-2016 αίτηση της Κωνσταντινιάς Ευθυμίου 
του Μιχαήλ, μόνιμης διοικητικής υπαλλήλου του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Μηχανικών, με τα 
συνημμένα δικαιολογητικά, για ένταξη στην κατηγορία 
Ε.Τ.Ε.Π., στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα), 
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας.

11. Την 633/14-10-2016 απόφαση του Διευθυντή της 
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, με την οποία ορί-
στηκε τριμελής εισηγητική επιτροπή για την εξέταση 
των αιτήσεων ένταξης διοικητικών υπαλλήλων του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας, σε θέσεις της κατηγορίας ΕΤΕΠ, στο Τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα).

12. Την αριθμ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Λά-
ρισα), 435/16-11-2016 θετική εισήγηση της Τριμελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη της Κωνσταντινιάς 
Ευθυμίου του Μιχαήλ σε θέση της κατηγορίας ΕΤΕΠ.

13. Την Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολι-
τικών Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα), της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών, στην αρ. 60/23-11-2016 συνεδρίασή της, 
στο 2ο θέμα, με την οποία κάνει αποδεκτή την εισήγηση 
της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, και εκφράζει τη 
σύμφωνη γνώμη για την ένταξη της Ευθυμίου Κωνστα-
ντινιάς σε θέση της κατηγορίας ΕΤΕΠ, στο Τμήμα Πολιτι-
κών Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα) της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

14. Την Απόφαση του Συμβουλίου της Σχολής Τεχνολο-
γικών Εφαρμογών στην αριθμ. 316/30- 11-2016 έκτακτη 
συνεδρίασή του με την οποία εντάσσει την Ευθυμίου 
Κωνσταντινιά σε θέση της κατηγορίας ΕΤΕΠ, στο Τμή-
μα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα), της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας.

15. Την 215/29-11-2018 απόφαση του Διοικητικού 
Εφετείου Λάρισας, Τμήμα Β΄.

16. Το αριθμ. Φ1/Α/51/18932/Β1/07-02-2019 έγγρα-
φο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ σύμφωνα με το οποίο από την εν λόγω ένταξη 
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το οικ. έτος 2019.

17. Την 2280/19/ΓΠ/07-02-2019 (Β΄ 578), διαπιστωτική 
πράξη αυτοδίκαιης ένταξης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλί-
ας των μελών του διοικητικού προσωπικού, μονίμου και 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας και του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελ-
λάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4589/2019  Α΄ 13).

18. Την αριθμ. 4030/Β3/06-06-2019 βεβαίωση της 
Γ.Δ.Ο.Υ., περί ύπαρξης πίστωσης στον προϋπολογισμό 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ., διαπιστώνουμε:

Την ένταξη της Ευθυμίου Κωνσταντινιάς του Μιχαήλ, 
η οποία υπηρετεί σε οργανική θέση μόνιμου Διοικητι-
κού Προσωπικού (Δ.Π.), κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Μηχα-
νικών, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 7, σε θέση Ειδικού Τεχνι-
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας 
ΠΕ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 (κεφ. Α΄) του 
ν. 4589/2019 (Α΄ 13), με κατάργηση της θέσης που κα-
τέχει και ταυτόχρονη δέσμευση κενής οργανικής θέσης 
(έως ότου κατανεμηθούν οι θέσεις μελών ΕΤΕΠ), του, 
κατά την περ. ιη΄της παρ. 1 του άρθρου 22 (κεφ. Γ΄) του 
ως άνω Νόμου, Γενικού Τμήματος, με έδρα τη Λάρισα, 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 11 Ιουλίου 2019

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   
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*02030352607190008*

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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