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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

7 Μαΐου 2021

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αποδοχή πρότασης δωρεάς της Λιάσκα Ασπασίας
προς το Ελληνικό Δημόσιο.

2

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας για λήψη στοιχείων Φορολογικού Μητρώου από τους ΕΛΚΕ των
Α.Ε.Ι.

3

Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 3511.1/22/2004/
8-12-2004 (Β΄1894) απόφασης του Υπουργού
Εμπορικής Ναυτιλίας περί καθορισμού σύνθεσης
πληρώματος των Ε/Γ - Ο/Γ πλοίων της γραμμής
Ρίου - Αντιρίου.

4

Έλεγχος ταυτότητας ποικιλιών αμπέλου.

5

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 332652/14.02.2001
απόφασης του Υφυπουργού Γεωργίας «Τεχνικός
Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών Βρώσιμου Λαθουριού (Οσπρίου) (Lathyrus sativus L)» (Β΄ 175).

6

Διενέργεια εκουσίου αναδασμού αγροκτήματος
Μαρίνας Δήμου Φλώρινας Π.Ε. Φλώρινας.

7

Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετούντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Γεωλογίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς της Λιάσκα Ασπασίας προς το Ελληνικό Δημόσιο.
Με την από 7.4.2021 με υπ’ αρ. 42604 ΕΞ2021 8.4.2021
απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του

Αρ. Φύλλου 1850

Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), των
άρθρων 496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα, καθώς
και του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), γίνεται
αποδεκτή η πρόταση της Λιάσκα Ασπασίας περί δωρεάν παραχώρησης προς το Ελληνικό Δημόσιο τμήματος
γηπέδου, το οποίο έχει συμπεριληφθεί στην χερσαία
ζώνη του καταφυγίου τουριστικών σκαφών αναψυχής
στον προστατευόμενο όρμο «Πουρνιά» Λήμνου, μετά
του επ’ αυτού κτίσματος. Το τμήμα αυτό του παραχωρούμενου γηπέδου, εμφαίνεται στην από Οκτωβρίου
2019 οριζοντιογραφία έργου του αρχιτέκτονα μηχανικού
Εμμανουήλ Βερτζώνη, με τα στοιχεία 9-5-6-7-9 και έχει
έκταση διακόσια πενήντα (250,00) τετραγωνικά μέτρα,
το δε ανεγερθέν επ’ αυτού τμήμα του ενιαίου κτίσματος
της χερσαίας ζώνης λιμένα του καταφυγίου και προς την
νότια πλευρά αυτού, έχει επιφάνεια εκατόν τριάντα τέσσερα (134,00) τετραγωνικά μέτρα.
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ
I

Αριθμ. 10517ΕΞ2021
(2)
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας για λήψη στοιχείων Φορολογικού Μητρώου από τους ΕΛΚΕ των
Α.Ε.Ι.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για
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την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
2. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),
3. του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170),
4. του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 94),
5. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,
6. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
7. του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως των άρθρων 50 έως
68 του ιδίου νόμου,
8. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
9. της υπό στοιχεία 165788/Ζ2/4.12.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και
Θρησκευμάτων και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019
κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και
υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των
Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής
δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών» (Β΄ 2271)» (Β’ 5351),
10. της υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφασης του
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990),
11. της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1154/2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του πλαισίου και της πολιτικής ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών και
της ΑΑΔΕ για την τήρηση του φορολογικού απορρήτου
ανάλογα με την περίπτωση από τα πρόσωπα της παρ.
1 του άρθρου 17 ΚΦΔ, διαδικασίες χορήγησης απόρρητων στοιχείων ή πληροφοριών σε πρόσωπα εντός και
εκτός της Φορολογικής Διοίκησης και της καταχώρισης
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και παρακολούθησης της χορήγησης αυτής, καθώς και
ρύθμιση λοιπών διαδικαστικών ή τεχνικών θεμάτων»
(Β΄ 3253),
12. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
13. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (Α’ 121),
14. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
15. της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902),
16. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ.22 του άρθρου 119 του
ν.4622/2019 (Α΄ 133).
Β. Τα υπ’ αρ. 6781/04.03.2021, 6819/05.03.2021,
6839/05.03.2021, 6939/10.03.2021, 6941/10.03.2021,
6960/10.03.2021, 6974/10.03.2021, 6992/10.03.2021,
7113/17.03.2021, 7163/18.03.2021, 7172/19.03.2021,
7174/19.03.2021, 7192/19.03.2021 και 7239/22.03.2021
αιτήματα διαλειτουργικότητας ΕΛΚΕ των Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Πολυτεχνείου Κρήτης, Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Πανεπιστημίου Κρήτης,
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημίου Πατρών, Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αντίστοιχα, για διάθεση
της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» στην εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων
διαλειτουργικότητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας
(ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.
Γ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ΄ 1005833/26-1-2021
έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς την ΓΓΠΣΔΔ για την ανάγκη
ανάπτυξης ειδικής διαδικτυακής υπηρεσίας χορήγησης
στοιχείων μητρώου.
Δ. Τα υπ’ αρ. 6922/10.03.2021, 8038/19.03.2021,
7738/18.03.2021, 9329/30.03.2021, 7948/19.03.2021,
8034/19.03.2021, 8705/24.03.2021, 8773/24.03.2021,
8916/26.03.2021, 8062/19.03.2021, 8946/26.03.2021,
8779/24.03.2021, 8703/24.03.2021 και 9119/29.03.2021
έγγραφα των ΕΛΚΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πολυτεχνείου
Κρήτης, Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, Πανεπιστημίου Κρήτης, Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
Πανεπιστημίου Πατρών, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης, Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, αντίστοιχα, προς τη ΓΓΠΣΔΔ, με θέμα την
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ένταξη της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» σε παραγωγική λειτουργία μέσω
του ΚΕΔ.
Ε. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας για τη λήψη
στοιχείων του Φορολογικού Μητρώου που διαχειρίζεται
η ΑΑΔΕ από τα κάτωθι πληροφοριακά συστήματα:
α) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
β) στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
γ) στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΛΚΕ του Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
δ) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ του
Πολυτεχνείου Κρήτης,
ε) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
στ) στο πληροφοριακό σύστημα e-research του ΕΛΚΕ
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,
ζ) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ του
Πανεπιστημίου Κρήτης,
η) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου,
θ) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
ι) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ του
Πανεπιστημίου Πατρών,
ια) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
ιβ) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ του
Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος,
ιγ) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
ιδ) στο πληροφοριακό σύστημα resCom του ΕΛΚΕ του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
2. Η ανωτέρω διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται για
τον σκοπό προσδιορισμού και είσπραξης των οφειλών
των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους
απασχόλησης των ΑΕΙ προς τους ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τις
περ. β΄ και γ’ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011
(Α’ 195), για τον οποίο η ΑΑΔΕ χορηγεί στους ΕΛΚΕ των
ΑΕΙ όλα τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία από τα
οποία προκύπτει το ετήσιο καθαρό εισόδημα των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων που υπάγονται
στις ανωτέρω περιπτώσεις, σύμφωνα με τα ειδικώς
οριζόμενα στην περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του
ν. 4009/2011 και στην υπό στοιχεία 165788/Ζ2/4.12.2020
(Β’ 5351) κοινή απόφαση.
3. Η αναζήτηση των στοιχείων διενεργείται βάσει του
ΑΦΜ των προσώπων της παρ. 2 και συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος κατά το οποίο το πρόσωπο ήταν ή
είναι εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης στο οικείο ΑΕΙ.
Η διαδικτυακή υπηρεσία επιστρέφει στο πληροφοριακό
σύστημα του εκάστοτε ΕΛΚΕ τα ακόλουθα στοιχεία:
- Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο για τον συγκεκριμένο Α.Φ.Μ.,
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- Όλα τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο συγκεκριμένος Α.Φ.Μ. ασκούσε ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σε μορφή λίστας,
- Για κάθε χρονικό διάστημα οι ΚΑΔ που είχε δηλώσει
ο συγκεκριμένος Α.Φ.Μ. σε μορφή λίστας με την περιγραφή τους,
- Όλα τα χρονικά διαστήματα στα οποία ο συγκεκριμένος Α.Φ.Μ. είχε ή έχει συμμετοχή σε εταιρείες,
- Για κάθε χρονικό διάστημα οι ΚΑΔ που είχε δηλώσει
η εταιρία σε μορφή λίστας με την περιγραφή τους.
4. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής
Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
5. Οι ΕΛΚΕ της παρ. 1 έχουν την υποχρέωση λήψης
και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των
λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την
καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη
διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και
από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των πληροφοριακών συστήματος των ΕΛΚΕ έχουν
την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων στοιχείων
αποκλειστικά για τον σκοπό που ορίζεται στην παρούσα
απόφαση.
6. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καλλιθέα, 8 Απριλίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
I

Αριθμ. 2241.2/25273
(3)
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 3511.1/22/2004/812-2004 (Β΄1894) απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας περί καθορισμού σύνθεσης πληρώματος των Ε/Γ - Ο/Γ πλοίων της γραμμής Ρίου Αντιρίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 87 του Κώδικα Δημοσίου
Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973 - Α΄ 261).
2. Τα άρθρα 1, 4 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 102).
3. Το άρθρο 2 του π.δ. 70/2015 (Α΄114) «περί ανασύστασης των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανά-
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πτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής …» .
4. To π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121).
5. Την υπ’ αρ. 3511.1/22/2004/8-12-2004 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Καθορισμός
σύνθεσης πληρώματος των Ε/Γ - Ο/Γ πλοίων της
γραμμής Ρίου – Αντιρρίου» (Β΄1894), της οποίας η
ισχύς παρατάθηκε με τις υπ’ αρ. 3511.1/30/2005/2212-2005 (Β΄1948), 3511.1/9/2006/26-05-2006 (Β΄809),
3511.1/3/2007/27-03-2007 (Β΄596, με διόρθωση
σφάλματος στο Β΄822), 3511.1/07/2008/07-07-2008
(Β΄1398), 3511.1/14/2009/17-07-2009 (Β΄1556), 3511.1/
06/2010/01-07-2010 (Β΄1109), 3511.1/07/2011/21-6-2011
(Β΄1561),
3511.1/06/2012/19-07-2012
(Β΄2249),
3511.1/17/2013/09-07-2013 (Β΄1792), 3511.1/12/
2014/26-06-2014 (Β΄1944), 3511.5/82/2015/25-06-2015
(Β΄1298), 2241.1/59108/2016/01-07-2016 (Β΄2145),
2241.1/20759/2017/20-03-2017 (Β΄1057), 2241.1/28353/
2018/19-04-2018 (Β΄1503), 2241.2/29721/2019/
22-04-2019 (Β΄1738) και 2241.2/24168/2020/23-04-2020
(Β΄1742).
6. Τις ειδικές συνθήκες και τις σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας των πλοίων της γραμμής Ρίου - Αντιρρίου.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Παρατείνουμε μέχρι 30-04-2022 την ισχύ της υπ’
αρ. 3511.1/22/2004/8-12-2004 (Β΄1894) απόφασης του
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας περί καθορισμού της
σύνθεσης του πληρώματος των Ε/Γ - Ο/Γ πλοίων της
γραμμής Ρίου – Αντιρρίου με την προσθήκη ενός (1)
ναύτη σε όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως χωρητικότητας,
καθώς και την προσθήκη ενός (1) ναυτόπαιδα από 1η
Ιουνίου μέχρι 31η Αυγούστου.
2. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον στην περιοχή αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρχής που δραστηριοποιούνται τα
πλοία δεν προσφέρονται ναύτες, ο προβλεπόμενος από
την παρούσα Απόφαση ναύτης μπορεί να αντικατασταθεί από ναυτόπαιδα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 8 Απριλίου 2021
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
I

Αριθμ. 943/97828
Έλεγχος ταυτότητας ποικιλιών αμπέλου.

(4)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση
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παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού
φυτικών ειδών» (Α΄164), όπως η παρ. αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2040/1992 «Ρύθμιση
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών
προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 70) και
με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2732/1999 «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας
του Υπουργείου Γεωργίας» (Α΄ 154),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄
98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
3. Την παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 1649/89081/
22.06.2018 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για τον έλεγχο ποικιλιών αμπέλου (Vitis L.)
σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2004/29/ΕΚ, (ΕΕ L 71,
10.03.2004, σ. 22) και άλλες εθνικές διατάξεις» (Β΄ 2816).
4. Το υπ’ αρ. 57/1041/11.02.2021 έγγραφο του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ
προς την Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Το υπ’ αρ. 30/5766/08.01.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς το Ινστιτούτο
Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του Ελληνικού
Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, προκαλείται όμως δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας
- Πρώτο Παράρτημα Σποροπαραγωγής και Φυτωρίων,
Ε.Φ. 100, ΚΑΕ 0439, ύψους 30.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) κατ’ έτος, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Αναθέτουμε στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών
Φυτών και Αμπέλου, Τμήμα Αμπέλου του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ, τη διενέργεια
εργαστηριακών εξετάσεων δειγμάτων αμπέλου με την
χρήση των DNA μοριακών δεικτών που αναφέρονται
στην παρ. 2 του μέρους Β του Παραρτήματος Ι του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 1649/89081/22.06.2018 απόφασης
για την επιβεβαίωση της ποικιλιακής ταυτότητας αυτών.
2. Για την υλοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων
δειγμάτων αμπέλου συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (ανάδοχος).
3. Η Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων της
Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ορίζεται ως αρμόδια αρχή για
την παρακολούθηση και τον έλεγχο υλοποίησης των ως
άνω εργαστηριακών εξετάσεων.
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4. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τις πληρωμές.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Απριλίου 2021
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ
I

Αριθμ. 942/97804
(5)
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 332652/14.02.2001
απόφασης του Υφυπουργού Γεωργίας «Τεχνικός
Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών Βρώσιμου Λαθουριού (Οσπρίου) (Lathyrus sativus L)» (Β΄ 175).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού
υλικού φυτικών ειδών» (Α΄ 164),
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β)της υπ΄αρ. 341561/2645/25.2.2000 κοινής απόφασης
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Γενικός
Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Γεωργικών ειδών» (Β΄ 443),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ.63/2005 - Α΄98)
και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α΄133).
2. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
3. Το από 4.11.2020 πρακτικό της Τεχνικής Επιτροπής
Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τ.Ε.Π.Υ.) του άρθρου 20 του
ν. 1564/1985, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού
(ΤΕΠΥ) του άρθρου 20 του ν.1564/1985( Α’ 164).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ΄αρ. 332652/14.02.2001
απόφασης
Το άρθρο 3 της υπ΄αρ. 332652/14.02.2001 απόφασης
του Υφυπουργού Γεωργίας (Β΄175), αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 3
Χαρακτηρισμός για δοκιμές Δ.Ο.Σ.
Τα χαρακτηριστικά του φυτού του βρώσιμου λαθουριού που ισχύουν για δοκιμές Διακριτότητας – Ομοιομορφίας – Σταθερότητας (Δ.Ο.Σ.) έχουν ως εξής:

ϭ

ɇʏɹʄɸʖʉʎ;ʍʏʉʏɹʄʉʎʏɻʎɳʆɽɻʍɻʎͿ͗ʅɼʃʉʎɴʄɲʍʏʉʑ͗ϯсʅɿʃʌʊ͕ϱсʅɸʍɲʀʉ͕
ϳсʅɸɶɳʄʉ͘

Ϯ

Ɍʑʄʄʉ;ɹʆɲʌʇɻɳʆɽɻʍɻʎͿ͗ɲʌɿɽʅʊʎʔʐʄʄɿɷʀʘʆ͗ϭсɹʆɲɺɸʑɶʉʎ͕Ϯсɷʑʉɺɸʑɶɻ͕ϯс
ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɲɲʋʊɷʑʉ͘

ϯ

Ɍʑʄʄʉ;ɹʆɲʌʇɻɳʆɽɻʍɻʎͿ͗ʖʌʙʅɲ͗ϭсɲʆʉɿʖʏʊʋʌɳʍɿʆʉ͕Ϯсʋʌɳʍɿʆʉʍʃʉʑʌʉ͕ϯс
ɶʃʌʀɺʉʋʌɳʍɿʆʉ

ϰ

Ɍʑʄʄʉ;ɹʆɲʌʇɻɳʆɽɻʍɻʎͿ͗ʍʖɼʅɲʔʐʄʄɲʌʀʉʐ͗ϭсɸʋʀʅɻʃɸʎ͕Ϯсɸʄʄɸɿʋʏɿʃʊ͕ϯс
ʘʉɸɿɷɹʎ͕ϰсʄʉɶʖʉɸɿɷɹʎ



ϭ









Ϯ 





ϯ 







ϰ 
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ϱ

Ɍʑʄʄʉ;ɹʆɲʌʇɻɳʆɽɻʍɻʎͿ͗ʔʐʄʄɳʌɿʉʅɼʃʉʎ͗ϯсʅɿʃʌʊ͕ϱсʅɸʍɲʀʉ͕ϳсʅɸɶɳʄʉ

ϲ

Ɍʑʄʄʉ;ɹʆɲʌʇɻɳʆɽɻʍɻʎͿ͗ʔʐʄʄɳʌɿʉʋʄɳʏʉʎ͗ϯсʅɿʃʌʊ͕ϱсʅɸʍɲʀʉ͕ϳсʅɸɶɳʄʉ

ϳ

ȱʆɽʉʎ͗ʅɸɶɹɽɻɴʌɲʃʏʀʘʆ͗ϭсʅɼʃʉʎɴʌɲʃʏʀʘʆʅɿʃʌʊʏɸʌʉɲʋʊʏʉɳʆɽʉʎ͕Ϯс
ʅɼʃʉʎɴʌɲʃʏʀʘʆʀʍʉʅɸʏʉɳʆɽʉʎ͕ϯсʅɼʃʉʎɴʌɲʃʏʀʘʆʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉɲʋʊʏʉ
ɳʆɽʉʎ
ȱʆɽʉʎ͗ʖʌʙʅɲʏʉʐʋɸʏɳʍʉʐ͗ϭсʄɸʐʃʊʖʘʌʀʎʆɸʐʌʙʍɸɿʎ͕Ϯсʄɸʐʃʊʅɸʅʋʄɸ
ʆɸʐʌʙʍɸɿʎ͕ϯсʅʋʄɸ͕ϰсɴɿʉʄɸʏʀ͕ϱсʌʉɺ͕ϲсʃʊʃʃɿʆʉ͕ϳсʃʀʏʌɿʆʉ͕ϴсʋʉʌʏʉʃɲʄʀ

ϴ

ϵ

ȿʉɴʊʎ͗;ʄʉɴʊʎʖʄʘʌʊʎʅɸʋʄɼʌʘʎɲʆɸʋʏʐɶʅɹʆɲʍʋɹʌʅɲʏɲͿɳʃʌɲ͗ϭсʅɸɲɿʖʅɼ͕
Ϯсʖʘʌʀʎɲɿʖʅɼ

ϭϬ

ȿʉɴʊʎ͗ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ;ʄʉɴʊʎʖʄʘʌʊʎʅɸʋʄɼʌʘʎɲʆɸʋʏʐɶʅɹʆɲʍʋɹʌʅɲʏɲͿ͗ϭс
ʄɸʀɲ͕Ϯсʄʀɶʉɲʆʙʅɲʄɻ͕ϯсɲʆʙʅɲʄɻʅɸɲʐʄɲʃʙʍɸɿʎ

ϭϭ

ȿʉɴʊʎ͗ʅɼʃʉʎ;ʄʉɴʊʎʖʄʘʌʊʎʅɸʋʄɼʌʘʎɲʆɸʋʏʐɶʅɹʆɲʍʋɹʌʅɲʏɲͿ͗ϯсʅɿʃʌʊ͕
ϱсʅɸʍɲʀʉ͕ϳсʅɸɶɳʄʉ͘

ϭϮ

ȿʉɴʊʎ͗ʋʄɳʏʉʎ;ʄʉɴʊʎʖʄʘʌʊʎʅɸʋʄɼʌʘʎɲʆɸʋʏʐɶʅɹʆɲʍʋɹʌʅɲʏɲͿ͗ϯсʅɿʃʌʊ͕
ϱсʅɸʍɲʀʉ͕ϳсʅɸɶɳʄʉ͘

ϭϯ

ȿʉɴʊʎ͗ʍʖɼʅɲʃɲɽɹʏʉʐʏʉʅɼʎ;ʄʉɴʊʎʖʄʘʌʊʎʅɸʋʄɼʌʘʎɲʆɸʋʏʐɶʅɹʆɲ
ʍʋɹʌʅɲʏɲͿ͗ϭсɸʄʄɸɿʋʏɿʃʊ͕Ϯсʘʉɸɿɷɹʎ

ϭϰ

ȿʉɴʊʎ͗ʀʆɸʎ;ʄʉɴʊʎʖʄʘʌʊʎʅɸʋʄɼʌʘʎɲʆɸʋʏʐɶʅɹʆɲʍʋɹʌʅɲʏɲͿ͗ϭсɲʋʉʐʍʀɲ͕
ϵсʋɲʌʉʐʍʀɲ

ϭϱ

ȿʉɴʊʎ͗ʍʐʍʔʀʇɸɿʎ;ʇɻʌʊʎʄʉɴʊʎͿ͗ϭсʖʘʌʀʎʍʐʍʔʀʇɸɿʎɼʅɸʋʉʄʑɸʄɲʔʌɹʎ
ʍʐʍʔʀʇɸɿʎ͕Ϯсʅɹʏʌɿɸʎ͕ϯсʋʉʄʑɸʅʔɲʆɸʀʎ

ϭϲ

ɇʋʊʌʉʎ͗;ʇɻʌʊʎͿ͗ʍʖɼʅɲ͗ϭсʍʔɲɿʌɿʃʊ͕Ϯсɶʘʆɿʙɷɸʎ

ϭϳ

ɇʋʊʌʉʎ͗;ʇɻʌʊʎͿ͗ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ͗ϭсʄɸʀɲ͕Ϯсʄʀɶʉɲʆʙʅɲʄɻ͕ϯсɲʆʙʅɲʄɻʅɸ
ɲʐʄɲʃʙʍɸɿʎ

ϭϴ

ɇʋʊʌʉʎ͗;ʇɻʌʊʎͿ͗ɴɲʍɿʃʊʖʌʙʅɲʏʉʐʋɸʌɿʍʋɸʌʅʀʉʐ͗ϭсʃʀʏʌɿʆʉ͕Ϯсʋʌɳʍɿʆʉ͕ϯс
ʅʋɹɺ͕ϰсʃɲʔɹ͕ϱсʅɲʑʌʉ͕ϲсʌʉɺ͕ϳсʄɸʐʃʊ͕ϴсɶʃʌɿ

ϭϵ

ɇʋʊʌʉʎ͗;ʇɻʌʊʎͿ͗ɷɿɲʃʊʍʅɻʍɻ͗ϭсɲʋʉʐʍʀɲ͕Ϯсʐʋʊʅʉʌʔɼʍʏɿɶʅɳʏʘʆʅʊʆʉʆ͕
ϯсʐʋʊʅʉʌʔɼʃɻʄʀɷʘʆʅʊʆʉʆ͕ϰсʐʋʊʅʉʌʔɼʍʏɿɶʅɳʏʘʆʃɲɿʃɻʄʀɷʘʆ

ϮϬ

ɇʋʊʌʉʎ͗;ʇɻʌʊʎͿ͗ɹʃʏɲʍɻʏɻʎɷɿɲʃʊʍʅɻʍɻʎ͗ϭсʋʉʄʑʅɿʃʌɼ͕ϯсʅɿʃʌɼ͕ϱсʅɹʍɻ͕
ϳсʅɸɶɳʄɻ͕ϵсʋʉʄʑʅɸɶɳʄɻ

Ϯϭ

ɇʋʊʌʉʎ͗;ʇɻʌʊʎͿ͗ɴɳʌʉʎ;ϭϬϬʍʋʊʌʘʆͿ͗ϯсʖɲʅɻʄʊ͕ϱсʅɹʍʉ͕ϳсʐʗɻʄʊ
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Ο αιτών οφείλει με την κατάθεση της αίτησης της περ.
α΄ της παρ.1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 341561/2645/
25-02-2000 κοινής υπουργικής απόφασης να προσκομίζει και στοιχεία για το ποσοστό του β-Diaminopropionic
acid (β-ODAP) επί της υποψήφιας ποικιλίας καθώς και
τη μεθοδολογία προσδιορισμού αυτής, από αναγνωρισμένο εργαστήριο.
Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις
Το άρθρο 1 εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς αιτήσεις
εγγραφής της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ.
341561/2645/25-02-2000 κοινής υπουργικής απόφασης
και οι αιτούντες οφείλουν να προσκομίσουν τα στοιχεία
για το ποσοστό του β-Diaminopropionic acid (β-ODAP)
επί της υποψήφιας ποικιλίας, καθώς και την μεθοδολογία προσδιορισμού αυτής εντός έξι (6) μηνών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Απριλίου 2021
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ
I

Αριθμ. οικ. 48224
(6)
Διενέργεια εκουσίου αναδασμού αγροκτήματος
Μαρίνας Δήμου Φλώρινας Π.Ε. Φλώρινας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 674/1977 «Περί
αναδασμού της γης και μεγεθύνσεως των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 242).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3147/2003 «Περί
ρύθμισης θεμάτων αγροτικής γης, επίλυσης ζητημάτων
αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων
και άλλων διατάξεων» (Α΄ 135).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4235/2014
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων , των ζωοτροφών και της υγείας και
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).
4. Το γεγονός κατά του καταρτισθέντος από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.
Φλώρινας πίνακα, επί συνόλου πενήντα οκτώ (58) κτηματιών, δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση περί μη επιθυμίας
του αναδασμού.
5. Tο γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
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καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, αποφασίζουμε:
Να γίνει εκούσιος αναδασμός στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Μαρίνας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Φλώρινα, 6 Απριλίου 2021
Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ
I

Αριθμ. 19448
(7)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετούντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Γεωλογίας.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114) και του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/
2016 (Α΄ 83).
3. Την υπό στοιχεία 126603/Z2/29-7-2016 (ΑΔΑ:
Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
4. Την υπ’ αρ. 7372/28-11-2016 (Β΄ 3934) τροποποιητική διαπιστωτική Πρυτανική πράξη αυτοδίκαιης ένταξης
από 11-2-2014 του Χρήστου Εμμανουηλίδη του Βασιλείου, υπηρετούντος μέλους Ειδικού και Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) κλάδου ΙΙ, σε αντίστοιχη θέση της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του Τμήματος Γεωλογίας της
Σχολής Θετικών Επιστημών του Ιδρύματος.
5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλογίας υπ’ αρ. συνεδρ. 566/19-3-2021, για τον καθορισμό
γνωστικού αντικειμένου του Χρήστου Εμμανουηλίδη
του Βασιλείου, μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας,
λαμβάνοντας υπόψη το διδακτικό ή επιστημονικό-ερευνητικό έργο, τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και
τη γνώμη του Τομέα Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας του Τμήματος (έγγραφα του Τμήματος
Γεωλογίας υπ’ αρ. 18381/5-4-2021 και 19204/7-4-2021),
6. Την αίτηση του παραπάνω μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας για τον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου του.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε ότι:
Το γνωστικό αντικείμενο του Χρήστου Εμμανουηλίδη
του Βασιλείου, υπηρετούντος μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τομέα
Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας του
Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθορίζεται ως εξής: «Κοιτασματολογία».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

21618

Τεύχος B’ 1850/07.05.2021

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 8 Απριλίου 2021
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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