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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Νοεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Abusfir KamaI
του Ali και της Fatima για Τελωνειακή Παράβαση.

2

Επιβολή πολλαπλού τέλους Daud Fazal του Ali
Raham και της Said Baghum για Τελωνειακή Παράβαση.

Αρ. Φύλλου 3643

πράξεις της Πρυτάνεως του Ιδρύματος, μετά την
έγκριση της απόφασης της για απαλλαγή του Καθηγητή Χρήστου Παναγιωτακόπουλου από την
ιδιότητα του Αναπληρωτή Πρυτάνεως, λόγω παραιτήσεως.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

3

Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών στην ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ
ΣΙΜΠΕΛ του ΠΟΥΣΟΥΦ.

(1)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Abusfir KamaI
του Ali και της Fatima για Τελωνειακή Παράβαση.

4

Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών στην ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ
ΣΙΜΠΕΛ του ΓΙΟΥΣΟΥΦ.

5

Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών στον MUHAMMAD
NADIM του SADIQ.

6

Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών στον MUHAMMAD
NADIM του SADIQ.

7

Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών στον MUCAJ RIZA
του CENO.

8

Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών στον KOROSHOV
VLADIMER του LOYKAEVIC.

9

Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών στον KARAKASHEV
GALIN του SANDEV.

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 22/12/2015 καταλογιστικής πράξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε την 15-12-2015 κατά τις διατάξεις των άρθ. 142 παρ. 2
και 155 του Ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ.
5 του ιδίου ως άνω νόμου, για διαπραχθείσα τελωνειακή
παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), επιβλήθηκε στον
Abusfir KamaI του Ali και της Fatima, γεν. 01.01.1985, στο
Μαρόκο, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδού Αχαρνών αρ. 280
και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος συνολικού
ποσού χιλίων εννιακοσίων έντεκα ευρώ και σαράντα δυο
λεπτών (1.911,42 €) ήτοι το τριπλάσιο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 150 παρ. 1 του Ν. 2960/2001 το
οποίο υπόκειται κατά την είσπραξή του σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α.
(2,4%) σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός
30 ημερών από την δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ..

10

11

Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών στην ILIEVA GENA
του PAVLOVA.
Τροποποίηση της απόφασης περί του ορισμού
των Αναπληρωτών Πρυτάνεως, καθορισμού της
σειράς αναπλήρωσης της Πρυτάνεως και ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρυτάνεως, σύμφωνα με τις τροποποιητικές

Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Ι

(2)
Επιβολή πολλαπλού τέλους Daud Fazal του Ali
Raham και της Said Baghum για Τελωνειακή Παράβαση.
Δυνάμει της υπ’αριθ. 654/15/2016 καταλογιστικής πράξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδό-
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θηκε την 06-04-2016 κατά τις διατάξεις των άρθ. 142 παρ. 2
και 155 του Ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα», και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152
παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου, για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), επιβλήθηκε
στον Daud Fazal του Ali Raham και της Said Baghum,
γεν. 18.04.1969, στο Πακιστάν, πρώην κάτοικο Αιγάλεω
Αττικής, οδού Αγ. Σώστη αρ. 11 και νυν αγνώστου διαμονής και με ΑΦΜ: 118384358, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ
και τριάντα επτά επτά (1.976,37 €) ήτοι το τριπλάσιο,
σύμφωνα με τις διατάξεις 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
Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός
30 ημερών από την δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ..

Τεύχος Β’ 3643/11.11.2016

σε βάρος της Αλή Ογλού Σιμπέλ του Γιουσούφ, γεν.
17-12-1997 στη Βέροια, κάτοικος Θεσ/νίκης, οδός
Σαχτούρη 17 και ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής
σύμφωνα με τα οικεία έγγραφα των αρμοδίων αρχών,
πολλαπλά τέλη χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00
€), κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 155
παρ. 2 εδ. ζ΄ και 142 παρ. 2 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός
Τελωνειακός Κώδικας», για λαθρεμπορία 90 πακέτων
τσιγάρων και 9 συσκευασιών καπνού των 50 γρμ. τα
οποία και κατασχέθηκαν.
Η καταλογιζόμενη δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΤΣΕΛΑΣ
Ι

Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Ι

(3)
Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών στην ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ
ΣΙΜΠΕΛ του ΓΙΟΥΣΟΥΦ.
Με την υπ' αριθ. 108/26-09-2016 καταλογιστική πράξη
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του πρώην ΣΤ΄ και νυν
Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης καταλογίζονται σε βάρος της Αλή Ογλού Σιμπέλ του Γιουσούφ, γεν. 17-12-1997
στην Βέροια, κάτοικος Θεσ/νίκης, οδός Σαχτούρη 17 και
ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής σύμφωνα με τα οικεία
έγγραφα των αρμοδίων αρχών, πολλαπλά τέλη δύο χιλιάδων είκοσι οκτώ ευρώ (2.028,00 €), κατά παράβαση
των διατάξεων των άρθρων 155 παρ. 2 εδ. ζ΄ και 142
παρ. 2 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»,
για λαθρεμπορία 191 πακέτων τσιγάρων, τα οποία και
κατασχέθηκαν.
Η καταλογιζόμενη δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΤΣΕΛΑΣ
Ι

(4)
Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών στην ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ
ΣΙΜΠΕΛ του ΓΙΟΥΣΟΥΦ.
Με την υπ' αριθ. 259/26-09-2016 καταλογιστική πράξη του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του πρώην ΣΤ΄ και
νυν Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης καταλογίζονται

(5)
Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών στον MUHAMMAD
NADIM του SADIQ.
Με την υπ’ αριθ. 99/26-09-2016 καταλογιστική πράξη
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του πρώην ΣΤ΄ και νυν
Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης καταλογίζονται σε βάρος του Muhammad Nadim του Sadiq, γεν. 19-10-1995
στο Πακιστάν, κάτοικος Θεσ/νίκης, οδός Αγίας Σοφίας
35 και ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής σύμφωνα με τα
οικεία έγγραφα των αρμοδίων αρχών, πολλαπλά τέλη
χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), κατά παράβαση
των διατάξεων των άρθρων 155 παρ. 2 εδ. ζ΄ και 142
παρ. 2 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», για λαθρεμπορία 54 πακέτων τσιγάρων τα οποία
και κατασχέθηκαν.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΤΣΕΛΑΣ
Ι

(6)
Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών στον MUHAMMAD
NADIM του SADIQ.
Με την υπ' αριθ. 69/26-09-2016 καταλογιστική πράξη
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του πρώην ΣΤ΄ και νυν
Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης καταλογίζονται σε βάρος του Muhammad Nadim του Sadiq, γεν. 19-10-1995
στο Πακιστάν, κάτοικος Θεσ/νίκης, οδός Αγίας Σοφίας 35
και ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής σύμφωνα με τα οι-
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κεία έγγραφα των αρμοδίων αρχών, πολλαπλά τέλη χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), κατά παράβαση των
διατάξεων των άρθρων 155 παρ. 2 εδ. ζ΄ και 142 παρ. 2
του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», για
λαθρεμπορία 10 πακέτων τσιγάρων και 1 συσκευασίας
καπνού των 50 γρμ. τα οποία και κατασχέθηκαν.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
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βαση των διατάξεων των άρθρων 155 παρ. 2 εδ. ζ΄ και
142 παρ. 2 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», για λαθρεμπορία 6 πακέτων τσιγάρων τα οποία
και κατασχέθηκαν.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΤΣΕΛΑΣ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Ι

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΤΣΕΛΑΣ
Ι

(7)
Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών στον MUCAJ
RIZA του CENO.
Με την υπ’ αριθ. 88/26-09-2016 καταλογιστική πράξη του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του πρώην ΣΤ΄ και
νυν Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης καταλογίζονται
σε βάρος του Mucaj Riza του Ceno, γεν. 24-11-1950
στην Αλβανία κάτοικος Θεσ/νίκης, οδός Ρακτιβάν 7Α
και ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής σύμφωνα με τα
οικεία έγγραφα των αρμοδίων αρχών, πολλαπλά τέλη
δύο χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τριών ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (2.173,74 €) κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 155 παρ. 2 εδ. ζ΄ και
142 παρ. 2 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός
Κώδικας», για λαθρεμπορία 152 πακέτων τσιγάρων
και 18 συσκευασιών καπνού των 50 γρμ. τα οποία και
κατασχέθηκαν.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

(9)
Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών στον
KARAKASHEV GALIN του SANDEV.
Με την υπ' αριθ. 105/26-09-2016 καταλογιστική πράξη
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του πρώην ΣΤ΄ και νυν
Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης καταλογίζονται σε βάρος του Karakashev Galin του Sandev, γεν. 15-11-1979
στην Βουλγαρία κάτοικος Θεσ/νίκης, οδός Αγίου Δημητρίου 6 και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με τα
οικεία έγγραφα των αρμοδίων αρχών, πολλαπλά τέλη
χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) κατά παράβαση
των διατάξεων των άρθρων 155 παρ. 2 εδ. ζ΄ και 142
παρ. 2 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»,
για λαθρεμπορία 22 συσκευασιών καπνού των 50 γρμ.
οι οποίες και κατασχέθηκαν. Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή εντός 30 ημερών ενώπιον
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΤΣΕΛΑΣ
Ι

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΤΣΕΛΑΣ
Ι

(8)
Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών στον KOROSHOV
VLADIMER του LOYKAEVIC.
Με την υπ' αριθ. 60/29-06-2016 καταλογιστική πράξη
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του πρώην ΣΤ΄ και νυν Γ΄
Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης καταλογίζονται σε βάρος
του Koroshov Vladimer του Loykaevic, γεν. 25-10-1955
στην Γεωργία κάτοικος Θεσ/νίκης, οδός Λάμπρου Κατσώνη 10 και ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής σύμφωνα
με τα οικεία έγγραφα των αρμοδίων αρχών, πολλαπλά
τέλη χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) κατά παρά-

(10)
Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών στην ILIEVA GENA
του PAVLOVA.
Με την υπ' αριθ. 42/26-09-2016 καταλογιστική πράξη
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του πρώην ΣΤ΄ και νυν Γ΄
Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης καταλογίζονται σε βάρος
της llieva Gena του Pavlova, γεν. 14/04/1954 στην Βουλγαρία, κάτοικος Θεσ/νίκης, οδός Κολοκοτρώνη 15 και
ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής σύμφωνα με τα οικεία
έγγραφα των αρμοδίων αρχών, πολλαπλά τέλη χιλίων
πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 155 παρ. 2 εδ. ζ΄ και 142 παρ. 2 του
Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», για λαθρεμπορία 20 πακέτων τσιγάρων, τα οποία και κατασχέθηκαν.
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Η καταλογιζόμενη δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΤΣΕΛΑΣ
Ι

Αριθ. 61/28627
(11)
Τροποποίηση της απόφασης περί του ορισμού
των Αναπληρωτών Πρυτάνεως, καθορισμού της
σειράς αναπλήρωσης της Πρυτάνεως και ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρυτάνεως, σύμφωνα με τις τροποποιητικές
πράξεις της Πρυτάνεως του Ιδρύματος, μετά την
έγκριση της απόφασης της για απαλλαγή του Καθηγητή Χρήστου Παναγιωτακόπουλου από την
ιδιότητα του Αναπληρωτή Πρυτάνεως, λόγω παραιτήσεως.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.δ./τος 4425/1964 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 216)
«Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν Πάτραις», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 13, 17 του Ν. 4009/
2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/06.09.2011), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 παρ. 6 του Ν. 4316/2014
(Α΄ 270).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (Α΄ 112)
«Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, καθώς και την
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα με αριθ. ΥΠΟΙΚ.
Δ6.1127865/ΕΞ2010/30.9.2010 απόφαση».
4. Την υπ' αριθ. Φ. 120.61/12/11495/Β2/28.1.2013
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 37/τ.ΥΟΔΔ/1.2.2013) περί
«Συγκρότησης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου
Πατρών» σύμφωνα με το Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ' αριθ. 54/22377/29.9.2015 (ΦΕΚ 703/30.9.2015,
τ. ΥΟΔΔ) απόφαση του Συμβουλίου Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πατρών, σχετικά με το διορισμό της Καθηγήτριας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών Βενετσάνας Κυριαζοπούλου του Ελευθερίου με Α.Δ.Τ. AB 380990 στη θέση
της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών με θητεία
έως 31.8.2018 και τη διόρθωση σφάλματος στο ορθό «με
πλήρη θητεία» (ΦΕΚ 728/14.10.2015 τ. ΥΟΔΔ).
6. Την υπ’ αριθ. 163730/Ζ1/15.10.2015 Διαπιστωτική
πράξη (ΑΔΑ: ΩΕ3Μ465ΦΘ3-Η40) της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή της Βενετσάνας
Κυριαζοπούλου του Ελευθερίου, Καθηγήτριας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας στη θέση
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της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών με πλήρη
θητεία από της δημοσιεύσεως της σχετικής απόφασης
του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 2 του Ν. 4076/2012.
8. Την υπ’ αριθ. 704/24344/15.10.2015 (ΑΔΑ: 9011469Β
7ΘΠ4Ξ) πρυτανική πράξη ορισμού Αναπληρωτών Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμού της
σειράς αναπλήρωσης της Πρυτάνεως.
9. Την υπ’ αριθ. 705/24345/15.10.2015 (ΑΔΑ: 6ΛΤΨ469Β
7Θ-Ο12) πρυτανική πράξη περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου
Πατρών.
10. Την υπ' αριθ. 65/24732/19.10.2015 (ΦΕΚ 2277/2015
τ. Β΄) απόφαση «Ορισμός των Αναπληρωτών Πρυτάνεως,
καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης της Πρυτάνεως
και ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρυτάνεως.
11. Την από 5.10.2016 αίτηση-δήλωση παραίτησης
του Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστου Παναγιωτακόπουλου από την ιδιότητα του Αναπληρωτή
Πρυτάνεως Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών.
12. Την υπ' αριθ. 408/27746/10.10.2016 πράξη της
Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών, με την οποία
απαλλάσσεται ο Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Παναγιωτακόπουλος από την ιδιότητα
του Αναπληρωτή Πρυτάνεως Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, που ορίστηκε με την υπ' αριθ.
704/24344/15.10.2015 (ΑΔΑ: 9011469Β7ΘΠ4Ξ) πρυτανική πράξη και από την άσκηση των αρμοδιοτήτων που
του ανατέθηκαν με την υπ' αριθ. 705/24345/15.10.2015
(ΑΔΑ: 6ΛΤΨ469Β7Θ-Ο12) πρυτανική πράξη.
13. Την υπ' αριθ. 409/27760/10.10.2016 πράξη της
Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών, με την οποία
τροποποιείται η υπ' αριθ. 704/24344/15.10.2015 (ΑΔΑ:
9011469Β7ΘΠ4Ξ) πρυτανική πράξη περί Ορισμού Αναπληρωτών Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών και
καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης της Πρυτάνεως,
14. Την υπ' αριθ. 410/27767/10.10.2016 πράξη της
Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών, με την οποία
τροποποιείται η υπ' αριθ. 705/24345/15.10.2015 (ΑΔΑ:
6ΛΤΨ469Β7Θ-Ο12) πρυτανική πράξη περί Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών.
15. Το γεγονός ότι από την απόφαση της Πρυτάνεως
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου.
16. Την απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ' αριθ. 42/17.10.2016 έκτακτη
συνεδρίασή του, αποφασίζει:
Α. Εγκρίνει την υπ' αριθ. 408/27746/10.10.2016 πράξη της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών, με την
οποία απαλλάσσει τον Καθηγητή του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Πατρών Χρήστο Παναγιωτακόπουλο από την ιδιότητα
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του Αναπληρωτή Πρυτάνεως Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, που ορίστηκε με την υπ' αριθ.
704/24344/15.10.2015 (ΑΔΑ: 9011469Β7ΟΠ4Ξ) πρυτανική πράξη, και από την άσκηση των αρμοδιοτήτων που
του ανατέθηκαν με την υπ' αριθ. 705/24345/15.10.2015
(ΑΔΑ: 6ΛΤΨ469Β7Θ-Ο12) πρυτανική πράξη.
Β. Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ' αριθ. 65/24732
απόφασής του (ΦΕΚ 2277/21.10.2015), ως ακολούθως:
1. Η περίπτωση ε) της παραγράφου 1. καταργείται.
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1. αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που η Πρύτανις ελλείπει, απουσιάζει ή
κωλύεται αναπληρώνεται κατά σειρά από τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων,
τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Οικονομικών, Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Έργων, τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης και τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Φοιτητικής Μέριμνας, Υποδομών και Ενέργειας,
Αειφορίας».
3. Στο τέλος της παραγράφου 2. Α. προστίθεται περ.
13), ως εξής:
«13. Την υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων, αιτήσεων, προτάσεων που αφορούν σε θέματα μηχανοργάνωσης και δικτύων των Γραμματειών και των Υπηρεσιών
του Ιδρύματος».
4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2. Β. αντικαθίσταται ως εξής:
«Β. Στον Καθηγητή Χρήστο Μπούρα, Αναπληρωτή Πρυτάνεως Οικονομικών, Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Έργων
την ευθύνη και την εποπτεία διαχείρισης των θεμάτων της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Εκτέ-
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λεσης και Συντήρησης Έργων πλην του Τμήματος Συντήρησης Ελεύθερων Χώρων, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού
και Μελετών πλην των θεμάτων ενεργειακής αναβάθμισης
και αειφόρου ανάπτυξης, της Διεύθυνσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης, καθώς και θεμάτων του Ψηφιακού Άλματος
και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πολυμέσων
του Ιδρύματος και ειδικότερα:».
5. Η περ. 4) της παραγράφου 2. Β. αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Την υπογραφή πράξεων συγκρότησης επιτροπών διενέργειας μειοδοτικών διαγωνισμών, για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης προμηθειών και την ανάδειξη αναδόχων
τεχνικών έργων, καθώς και πράξεων συγκρότησης επιτροπών παραλαβής των προμηθειών και των τεχνικών έργων.
6. Οι περ. 5) και 6) της παραγράφου 2. Β. καταργούνται.
7. Οι περ. 7), 8) και 9) της παραγράφου 2. Β. αναριθμούνται
σε 5), 6) και 7) αντίστοιχα και προστίθεται περ. 8) ως εξής:
«8. Την υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων, αιτήσεων, προτάσεων που αφορούν σε θέματα του Ψηφιακού
Άλματος και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και
Πολυμέσων του Ιδρύματος».
8. Η παράγραφος 2. Ε. καταργείται και η παράγραφος 2.
ΣΤ. αναριθμείται σε Ε.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. 65/24732 απόφαση του
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 2277/2015 τ. Β΄).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 17 Οκτωβρίου 2016
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΩΓΟΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*02036431111160008*

