
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση αποδοχής δωρεών προς την Πολεμική 
Αεροπορία.

2 Αποδοχή δωρεών υπέρ του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας.

3 Επιβολή πολλαπλών τελών στον Νάνο Παρα-
σκευά του Κωνσταντίνου. 

4 Επιβολή πολλαπλών τελών στον Νάνο Παρα-
σκευά του Κωνσταντίνου. 

5 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Εφαρμοσμένη Φυσική» του Τμήματος 
Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας.

6 Τροποποίηση της υπ΄αρ. 14171/24-1-2020
(Β΄ 202), απόφασης του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Έγκριση αποδοχής δωρεών προς την Πολεμική 

Αεροπορία. 

   Με την υπό στοιχεία Φ.954.1/ΑΔ. 3685/Σ.701/
31 Mαρ 2021απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
3 του ν. 4182/2013 (Α' 185), εγκρίθηκε η αποδοχή των 
δωρεών προς την Πολεμική Αεροπορία, ως κατωτέρω:

α. Ένα σκύλο, εκ μέρους του Κυργιαλάνη Πασχάλη, 
φυλής Malinois.

β. Ένα σκύλο, εκ μέρους του Μιχαήλ, φυλής German 
Shepherd.

γ. Ένα πολυμηχάνημα εκτυπωτή HP LAZER MFP 137/
FWG, από την εταιρεία «Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις 
Κώστα IKE», εκτιμώμενης αξίας 150,00€.

δ. Ένα ψηφιακό θερμόμετρο μετώπου, εκ μέρους του 
φαρμακείου «Γεώργιος Κατωγιάννης», εκτιμώμενου κό-
στους 65,00€ .

ε. Έναν ηλεκτροκαρδιογράφο με τον εξοπλισμό του 
και μιας συσκευής μέτρησης αρτηριακής πίεσης από το 

Σωματείο με επωνυμία «Ένωση Στρατιωτικών Περιφερει-
ακής Ενότητας Βόλου», εκτιμώμενου κόστους 1.500,00€.

στ. Ένα σύστημα κριού παραβίασης θυρών (Ram 
Breach) από την εταιρεία «SPECIAL CARS KOLIVA», εκτι-
μώμενου κόστους 650,00€.

ζ. Μία θεματική αεροπορική εγκυκλοπαίδεια, τεσσά-
ρων τόμων, ποσότητας εκατόν εξήντα τεμαχίων, και ένα 
Αγγλοελληνικό Λεξικό Αεροπορικών Όρων, ποσότητας 
εκατόν εξήντα τεμαχίων, από την εταιρεία «ΙΔΕΑΤΟ - Χ. 
& Α. ΤΣΑΠΑΡΑ Ο.Ε.», εκτιμώμενου κόστους 11.040,00€.

  Ο Υπουργός 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι     

(2)
 Αποδοχή δωρεών υπέρ του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας.

  Με την υπό στοιχεία Φ.890/1/315415/Σ.75 απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 
του ν. 4182/2013 (Α' 185) όπως αναδιατυπώθηκαν με το 
άρθρο 32 του ν. 4223/2013 (Α' 287) και συμπληρώθηκαν 
με το άρθρο 28 του ν. 4484/2017 (Α' 110), γίνεται αποδε-
κτή η δωρεά Σπινθηρόμετρου Μεγάλου Ανοίγματος από 
την Μη Κυβερνητική Εταιρεία «Καλλίστη Βουλιαγμένη», 
συνολικής αξίας Τριάντα Δύο Χιλιάδων ευρώ (32.000 €).

Το εν λόγω Σπινθηρόμετρο θα χρησιμοποιηθεί για την 
κάλυψη αναγκών του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής της 
Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Ο Υπουργός 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Ι

(3)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον Νάνο Παρα-

σκευά του Κωνσταντίνου.  

   Με την υπ’ αρ. 13/2016/2020/23-11-2020 με MRN: 
16GRYP14020000013-7 καταλογιστική πράξη της Προ-
ϊσταμένης της Διεύθυνσης του Τελωνείου Χαλκίδας, 
επιβάλλεται στον Νάνο Παρασκευά του Κωνσταντίνου 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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και της Ελένης, γεννηθέντα την 27-07-1960 στη Χαλκί-
δα Ευβοίας, κάτοχο του με αριθμό ΑΕ-986301 Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 15-06-2007 
από το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας και Α.Φ.Μ. 045811770 
της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, με τελευταία γνωστή διεύθυνση, 
οδός Γεωργίου Παπανδρέου 15 στην Έξω Παναγίτσα 
Χαλκίδας, και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος 
τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και 
ενενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (4.896,99€) για πα-
ράβαση των περί λαθρεμπορίας διατάξεων της παρ. 2 
του άρθρου 119Α, της παρ. 2 του άρθρου 142 και των 
παρ. 1α, 1β, 2ζ του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικός 
Τελωνειακός Κώδικας», από την κατοχή την 03-06-2016
με σκοπό την εμπορία, των παρακάτω λαθραίων καπνι-
κών προϊόντων: α) Τριακοσίων δέκα πέντε (315) πακέτων 
με λαθραία τσιγάρα των 20 τεμαχίων έκαστο, και β) Σα-
ράντα τριών (43) συσκευασιών-φακέλους με καπνό των 
50 γραμμαρίων έκαστος, τα οποία βρέθηκαν εντός του 
καταστήματος που διατηρούσε τότε επί της οδού Γεωρ-
γίου Παπανδρέου 15 στην Έξω Παναγίτσα στη Χαλκίδα, 
και κατασχέθηκαν, λόγω μη καταβολής των αναλογού-
ντων δασμών και φόρων που ανέρχονται στο ποσό των 
χιλίων εξακοσίων τριάντα δύο ευρώ και τριάντα τριών 
λεπτών του ευρώ (1.632,33 €). 

Κατά την εξόφληση του επιβληθέντος ποσού συνει-
σπράττονται Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) ήτοι (117,53) ευρώ. 

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός τριάντα (30) ημερών ενώπιον του αρμόδιου Διοι-
κητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις του Κ.Δ.Δ.  

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  

Ι

(4)
   Επιβολή πολλαπλών τελών στον Νάνο Παρα-

σκευά του Κωνσταντίνου.  

 Με την υπ’ αρ.97/2016/2020/23-11-2020 με MRN: 
16GRYP14020000197-7 καταλογιστική πράξη της Προ-
ϊσταμένης της Διεύθυνσης του Τελωνείου Χαλκίδας, 
επιβάλλεται στον Νάνο Παρασκευά του Κωνσταντίνου 
και της Ελένης, γεννηθέντα την 27-07-1960 στη Χαλκί-
δα Ευβοίας, κάτοχο του με αριθμό ΑΕ-986301 Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 15-06-2007 
από το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας και Α.Φ.Μ. 045811770 
της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, με τελευταία γνωστή διεύθυνση, 
οδός Γεωργίου Παπανδρέου 15 στην Έξω Παναγίτσα 
Χαλκίδας, και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος 
χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) για παράβαση των 
περί λαθρεμπορίας διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 
119Α, της παρ. 2 του άρθρου 142 και των παρ. 1α, 1β, 2ζ 
του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας», από την κατοχή με σκοπό την εμπορία την 
28-09-16 στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στη Νέα Αρτά-
κη Ευβοίας, των παρακάτω λαθραίων καπνικών προϊό-
ντων: α) Δώδεκα (12) πακέτων με λαθραία τσιγάρα των 
20 τεμαχίων έκαστο, και β) Δύο (02) συσκευασιών-φα-

κέλους με καπνό των 50 γραμμαρίων έκαστος, τα οποία 
κατασχέθηκαν, λόγω μη καταβολής των αναλογούντων 
δασμών και φόρων που ανέρχονται στο ποσό των εξή-
ντα έξι ευρώ και είκοσι τριών λεπτών του ευρώ (66,23€). 

Κατά την εξόφληση του επιβληθέντος ποσού συνει-
σπράττονται Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) ήτοι (36,00) ευρώ. 

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός τριάντα (30) ημερών ενώπιον του αρμόδιου Διοι-
κητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις του Κ.Δ.Δ.  

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  

Ι

   Αριθμ. 5436/21/ΓΠ (5)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Φυσική» του Τμή-

ματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85 

του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις».

2. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

3. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 38).

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλι-
ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. 
Παράρτημα διπλώματος».

5. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

6. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην 7η/3-3-2021 συνεδρίασή  
της.

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 249/26-03-2021 
συνεδρίασή της, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Φυσική του 
Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-22 ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Στο Τμήμα Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το 
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ακαδημαϊκό έτος 2021-22 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Φυσική» σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός 

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών «Εφαρμοσμένη Φυσική» διαφοροποιείται από 
υπάρχοντα προγράμματα στο γεγονός ότι έχει προσα-
νατολισμό εφαρμογών σε θέματα αιχμής, όπως αυτά των 
σύγχρονων υλικών και μεθόδων επιστημονικού υπολο-
γισμού καθώς και θεμάτων προχωρημένου ηλεκτρομα-
γνητισμού (μεταϋλικά), φωτονικής και ραδιοαστρονομί-
ας ενώ συνδυάζει πολύ τον διαθεματικό επιστημονικό 
υπολογισμό και τη δυνατότητα εξοικείωσης ανάλυσης 
δεδομένων που αποτελεί σημαντικό τομέα παραγωγής 
νέας γνώσης και εφαρμογών.

Σκοπός είναι να δημιουργηθούν επιστημονικά στελέχη 
που θα μπορούν να υλοποιήσουν έρευνα και ανάπτυξη 
εργαζόμενοι σε ερευνητικά κέντρα, Πανεπιστήμια αλλά 
και εταιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος 

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Φυσική».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

1. Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση πτυχιού-
χων Τμημάτων Φυσικής καθώς και πτυχιούχων συναφών 
ειδικοτήτων από άλλα Τμήματα Θετικών Επιστημών, Τμη-
μάτων, Πολυτεχνικών Τμημάτων και Τμημάτων ΤΕΙ σε 
θέματα Σχεδιασμού και μελέτης Υλικών, Υπολογιστικών 
Μεθόδων και Ανάλυσης επιστημονικών δεδομένων, θέ-
ματα προχωρημένου ηλεκτρομαγνητισμού (μεταϋλικά), 
φωτονικής και ραδιαστρονομίας, ενώ με την αύξηση των 
μελών ΔΕΠ θα παρέχει και γνώσεις σε θέματα Φυσικής 
Υψηλών Ενεργειών.

2. Η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για την εισαγω-
γή πτυχιούχων και άλλων συναφών τμημάτων σε ειδικές 
περιπτώσεις.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή και την 
εγγραφή στο ΠΜΣ είναι η αποδεδειγμένη γλωσσική 
επάρκεια των υποψηφίων στην Αγγλική γλώσσα, η οποία 
να πιστοποιείται με τίτλο γλωσσομάθειας επιπέδου του-
λάχιστον Β2 (π.χ. First Certificate in English).

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια 

Το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Φυσική» διαρθρώνεται σε τρία 
(3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν δέκα 
(10) μαθήματα εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση 
του προγράμματος είναι τρία εξάμηνα. Το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την 
απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) είναι 90 ECTS.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας 

Τα μαθήματα που προσφέρονται από ΠΜΣ παρουσιά-
ζονται στον πίνακα. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτεί-
ται κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα η παρακολούθηση και 
η επιτυχής εξέταση σε 8 μαθήματα και 2 σεμιναριακά 
μαθήματα Μεθοδολογίας Έρευνας (σύνολο 60 πιστωτι-
κών μονάδων ECTS) και η εκπόνηση κατά το τρίτο εξά-
μηνο πρωτότυπης Μεταπτυχιακής Εργασίας (σύνολο 30 
πιστωτικών μονάδων ECTS). Η γλώσσα διδασκαλίας του 
ΠΜΣ είναι η ελληνική, όπως και η γλώσσα εκπόνησης 
διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες 
ορίζονται ως εξής:

Μαθήματα Εξάμηνο Μονάδες ECTS

1ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Υ1.1 Μεθοδολογία’Ερευνας Ι 1ο εξάμηνο 2

Υ1.2 Φυσική και Χημεία Υλικών 1ο εξάμηνο 7

Υ1.3. Φωτονική και Λέιζερ 1ο εξάμηνο 7

Υ1.4. Υπολογιστικές τεχνικές 

και αλγόριθμοι
1ο εξάμηνο 7

Επιλογή ενός από τα ακόλουθα 1ο εξάμηνο 7

Ε1.1 Προχωρημένες μέθοδοι 

ανάλυσης δεδομένων

1ο εξάμηνο 7

Ε1.2. Θέματα Κβαντικής 

Στατιστικής Μηχανικής

1ο εξάμηνο 7

Ε1.3. Ειδικά θέματα στην φυσική 

υψηλών ενεργειών Ι*

1ο εξάμηνο 7

Σύνολο εξαμήνου 30

2ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Σεμινάριο Μεθοδολογίας Έρευνας 

(2ο Μέρος)

2ο εξάμηνο 2

Επιλογή τεσσάρων από τα 

παρακάτω μαθήματα

2ο εξάμηνο 7

Ε2.1. Προηγμένα Υλικά για 

εφαρμογές

2ο εξάμηνο 7

Ε2.2. Πειραματικές τεχνικές 

χαρακτηρισμού υλικών

2ο εξάμηνο 7

Ε2.3. Επιστημονικοί υπολογισμοί 

στην επιστήμη υλικών

2ο εξάμηνο 7

Ε2.4. Εφαρμοσμένος 

Ηλεκτρομαγνητισμός & 

Μεταϋλικά

2ο εξάμηνο 7

Ε.2.5. Ραδιοτηλεσκόπια και 

Ραδιοαστρονομία

2ο εξάμηνο 7

Ε2.6. Ραδιοαστρονομικές Τεχνικές 2ο εξάμηνο 7

Ε2.7. Μικροηλεκτρονική 2ο εξάμηνο 7

Ε2.8. Ειδικά θέματα στην φυσική 

συμπυκνωμένης ύλης και 

της επιστήμης υλικών*

2ο εξάμηνο 7
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Ε2.9. Ειδικά θέματα στον 

επιστημονικό υπολογισμό*

2ο εξάμηνο 7

Ε2.10. Ειδικά θέματα διαστημικής 

τεχνολογίας*

2ο εξάμηνο 7

E2.ll. Ειδικά θέματα στην φυσική 

υψηλών ενεργειών II*

2ο εξάμηνο 7

Σύνολο εξαμήνου 30

3ο εξάμηνο

Μεταπτυχιακή 

Διπλωματική Εργασία
3ο εξάμηνο 30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 90

*Τα μαθήματα αυτό θα προσφέρονται ανάλογα με τις απαιτήσεις 
του προγράμματος και τις εξελίξεις στην αντίστοιχη επιστημονική 
περιοχή μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων 

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση Δι-
πλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ανώ-
τατο όριο σε είκοσι (20) ανά έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό 

Στο ΠΜΣ διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής 
και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κα-
θώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδα-
σκόντων, όπως ερευνητές από αναγνωρισμένα ερευνη-
τικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και διδάκτορες 
με εξειδικευμένες γνώσεις μετά από πρόσκληση της Συ-
νέλευσης.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή 

Για τη λειτουργία του προγράμματος χρησιμοποιού-
νται οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια, 
ο εξοπλισμός και η διοικητική δομή του Τμήματος Φυ-
σικής και συνεργαζόμενων δομών. Τα Εργαστήρια του 
Τμήματος καθώς και οι βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου 
υποστηρίζουν με τον εξοπλισμό τους το ΠΜΣ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας 

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2025-26 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του 
άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α’).

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας 

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το ετήσιο 
λειτουργικό κόστους του ΠΜΣ, που αφορά στις λειτουρ-
γικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 11.500 ευρώ και 
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70%

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 5.000

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς 

φοιτητές
1.000

3. Δαπάνες αναλωσίμων 1.500

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 2.000

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των 

ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που 

συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ

—

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ 

που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ
—

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του 

άρθρου 36 του ν. 4485/2017
—

9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης

10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - 

προβολής, διάχυσης ερευνητικών δεδομένων, αγοράς 

εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 

εργασιών πεδίου. 

2.000

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 30%

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (Εκτός Δωρεών, 

Κληροδοτήματος ή Χορηγίας για συγκεκριμένο σκοπό, 

καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις)

—

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 11.500 €

Οι πήγες χρηματοδότησης προέρχονται από τον προϋ-
πολογισμό του ΑΕΙ συνεργαζόμενων φορέων, τον προϋ-
πολογισμό του ΥΠΕΘ, τον ΕΛΚΕ και αναλύονται ως εξής:

ΕΣΟΔΑ 11.500 €

1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων Φορέων 2.000

2. Προϋπολογισμός Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.)
8.000

3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, 

Φορέων Δημοσίου Τομέα
—

4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων —

5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών
—

6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 1.500

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία —

8. Τέλη Φοίτησης (Αιτιολογημένες Περιπτώσεις) —

Ο ΚΑΕ. 2421 του Ειδικού Φορέα 19-250 του Υ.ΠΑΙ.Θ 
θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 8000 € Ο ΚΑΕ 4121 του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα επιβαρυνθεί με το ποσό 
των 2000 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 1 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
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    Aριθμ. 114617 (6)
Τροποποίηση της υπ΄αρ. 14171/24-1-2020 

(Β΄ 202), απόφασης του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου  51 και των άρθρων 57 και 

59 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-
λειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

β) Του π.δ. 8/2019 (Β’ 8) και ιδίως της περ. i του άρθρου 87.
γ) Του π.δ. 266/1989 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοι-

νωνικών Ασφαλίσεων (I.K.A.)» (Α’ 127), όπως τροποποι-
ήθηκε, με το οποίο καθορίστηκαν, η διάρθρωση και οι 
αρμοδιότητες των Υποκαταστημάτων Μισθωτών.

δ) Του π.δ. 199/1996 «Κανονισμός Διάρθρωσης, Συν-
θέσεως και Αρμοδιοτήτων του ΟΓΑ» (Α’ 159), όπως συ-
μπληρώθηκε με το π.δ. 225/1998 «Συμπλήρωση Κανο-
νισμού Διάρθρωσης, Συνθέσεως και αρμοδιοτήτων του 
ΟΓΑ» (Β’ 175), της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία 
Ε4/Φ.34/ΟΙΚ.4279/71 (Β’ 678) παρ. 6 του άρθρου 5 και 
τις υπό στοιχεία 824/Θ5/8-11-2000, 1094/6/13-9-2006 
και 1057/31-12-2014 αποφάσεις του ΔΣ του ΟΓΑ, με τις 
οποίες καθορίστηκαν η ασφαλιστική περιοχή, οι αρ-
μοδιότητες και η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του 
π. Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΟΓΑ Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

ε) Των άρθρων 40 και 47 ν. 4445/2016 «Εθνικός Μη-
χανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγη-
σης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 
Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και 
εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 236).

2. Την υπ’ αρ. 14171/2020 (Β’ 202) απόφαση του Δι-
οικητή του e-ΕΦΚΑ, όπως τροποποιήθηκε από τις 
υπ’ αρ. 62624/2020 (Β’ 1439), 184071/2020 (Β’ 3739), 
233329/2020 (Β’ 4376) και 309015/2020 (Β’ 5321) όμοιες

3. Την υπό στοιχεία 19/συν.3η/21-01-2021 (ΑΔΑ: 
6ΛΗΝ46ΜΑΠΣ-ΑΚΤ) απόφαση του ΔΣ του e-ΕΦΚΑ.

4. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Φορέα ενό-
ψει της υλοποίησης του οργανογράμματος του e-ΕΦΚΑ.

5. Το γεγονός, ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπο-
λογισμό του e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ΄αρ. 14171/24-1-2020 από-
φασης του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ «Συγχώνευση του 
Περιφερειακού Τμήματος Αγροτών Κεντρικής Μακε-
δονίας με το Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών 
Θεσσαλονίκης και μεταφορά αρμοδιοτήτων σε Υπο-
καταστήματα Μισθωτών της Κεντρικής Μακεδονίας» 
(Β’ 202), όπως τροποποιήθηκε από τις υπ’ αρ. 62624/2020 
(Β’ 1439), 184071/2020 (Β’ 3739), 233329/2020 (Β’ 4376) 
και 309015/2020 (Β’ 5321) όμοιες, ως ακολούθως:

Διαγραφή στην παρ. 1Β της φράσης: «της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας και»

Κατόπιν της ανωτέρω τροποποίησης το Β’ μέρος της 
υπ’ αρ. 14171/2020 απόφασης διαμορφώνεται ως ακο-
λούθως:

«1. Στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων του Τοπικού Υπο-
καταστήματος Μισθωτών Σερρών και στα Τμήματα Πα-
ροχών Συντάξεων - Ασθενείας του Γ’  Τοπικού Υποκατα-
στήματος Μισθωτών Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά και 
του Α’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Ημαθίας 
με έδρα τη Βέροια για τις Περιφερειακές Ενότητες στις 
οποίες εδρεύουν, μεταφέρονται οι ακόλουθες αρμοδι-
ότητες του Περιφερειακού Τμήματος Αγροτών Κεντρι-
κής Μακεδονίας, που έχει συγχωνευθεί ως άνω, για τους 
ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ:

1.1. Η παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση σύ-
νταξης γήρατος για τη συγκέντρωση ελλειπόντων δικαι-
ολογητικών και η έκδοση των αποφάσεων περί συντα-
ξιοδοτήσεως ή μη των αιτούντων.

1.2. Η μέριμνα για την εγγραφή των νέων συνταξιού-
χων στο οικείο Μητρώο.

1.3. Η παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους 
για την πορεία των υποθέσεων τους και για κάθε θέμα 
που έχει σχέση με τη συνταξιοδότηση.

1.4. Η τήρηση των αρχείων συνταξιοδοτικών αποφά-
σεων γήρατος και αναπηρίας.

1.5. Η χορήγηση βεβαιώσεων για την ασφαλιστική 
κατάσταση των συνταξιούχων.

1A. Στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων του Τοπικού 
Υποκαταστήματος Μισθωτών Σερρών και στο Τμήμα 
Παροχών Συντάξεων - Ασθενείας του Α’ Τοπικού Υπο-
καταστήματος Μισθωτών Ημαθίας για την περιοχή συ-
νταξιοδοτικής αρμοδιότητας του, στο Τμήμα Παροχών 
Συντάξεων - Ασθενείας του Β’  Τοπικού Υποκαταστήμα-
τος Μισθωτών Πέλλας με έδρα την Έδεσσα για την πε-
ριοχή ασφαλιστικής αρμοδιότητας του καθώς και αυτής 
του Α’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Πέλλας με 
έδρα τη Βέροια και στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων - 
Ασθε νείας του Γ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών 
Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά για την περιοχή ασφαλι-
στικής αρμοδιότητας του, μεταφέρονται οι ακόλουθες 
αρμο διότητες του Περιφερειακού Τμήματος Αγροτών 
Κεντρικής Μακεδονίας, που έχει συγχωνευθεί ως ανω-
τέρω, για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ:

1Α.1. Η παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση 
σύνταξης θανάτου, για τη συγκέντρωση ελλειπόντων 
δικαιολογητικών και η έκδοση των αποφάσεων περί 
συνταξιοδοτήσεως ή μη των αιτούντων.

1Β. Στη Διεύθυνση Γ’ Απονομής Συντάξεων μεταφέ-
ρονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες για τους ασφαλισμέ-
νους του τ. ΟΓΑ του Αγίου Όρους:

1Β.1. Από τη Δ’ Διεύθυνση Συντάξεων Αγροτών
1Β.1.1. Η παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση 

σύνταξης γήρατος, η μέριμνα για τη συγκέντρωση ελλει-
πόντων δικαιολογητικών και η έκδοση των αποφάσεων 
περί συνταξιοδοτήσεως ή μη των αιτούντων για τους 
ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ

1Β.1.2. Η μέριμνα για την εγγραφή των νέων συνταξι-
ούχων στο οικείο Μητρώο

1Β.1.3. Η παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμε-
νους για την πορεία των υποθέσεων τους και για κάθε 
θέμα που έχει σχέση με την συνταξιοδότηση
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1Β.1.4. Η φροντίδα για τη διενέργεια αλληλογραφίας 
η μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων ενημέρωση για το 
χρόνο ασφάλισης και ο προσδιορισμός της σύνταξης 
που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης κάθε φορέα

1Β.2. Από την Ε’ Διεύθυνση Μητρώου Συνταξιούχων:
1Β.2.1. Η τήρηση αρχείων συνταξιοδοτικών αποφά-

σεων γήρατος
1Β.2.2. Η χορήγηση βεβαιώσεων για την ασφαλιστική 

κατάσταση των συνταξιούχων
2. Στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων του Τοπικού Υπο-

καταστήματος Μισθωτών Σερρών και στα Τμήματα Πα-
ροχών Συντάξεων - Ασθενείας του Β’ Τοπικού Υποκατα-
στήματος Μισθωτών Πέλλας με έδρα την Έδεσσα, του Γ’ 
Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Πέλλας με έδρα 
τα Γιαννιτσά, του Α’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθω-
τών Ημαθίας με έδρα τη Βέροια, στο Τμήμα Διοικητικών 
Μέσων Θεραπείας Συντάξεων της Υποδιεύθυνσης Παρο-
χών Συντάξεων, στο Τμήμα Διοικητικών Μέσων Θεραπεί-
ας Εσόδων της Υποδιεύθυνσης Εσόδων του Περιφερεια-
κού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης και στο 
σύνολο των Τμημάτων Εσόδων Κοινών Επιχειρήσεων, 
Τμημάτων Εσόδων και Τμημάτων Εσόδων - Μητρώου 
των Τοπικών Υποκαταστημάτων Μισθωτών που εδρεύ-
ουν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μεταφέρο-
νται οι ακόλουθες αρμοδιότητες για αποφάσεις τους που 
αφορούν τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ:

2.1. Από το Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Κεντρικής 
Μακεδονίας:

2.1.1. Η αποστολή στα κατά τόπους αρμόδια Διοικη-
τικά Δικαστήρια των ασκούμενων ενδίκων μέσων κατ’ 
αποφάσεων πρωτοβάθμιων οργάνων με τους οικείους 
φακέλους, η παρακολούθηση των υποθέσεων αυτών και 
η εισήγηση για άσκηση εφέσεων κατά των αποφάσεων 
των Διοικητικών Δικαστηρίων.

2.1.2. Η αρμοδιότητα σύνταξης εισηγήσεων προς το 
αρμόδιο όργανο επί αιτήσεων αντιρρήσεων

2.2. Από τη Δ’ Διεύθυνση Συντάξεων Αγροτών:
2.2.1. Η εισήγηση για την άσκηση ένδικων μέσων κατά 

αποφάσεων που αμφισβητείται η νομιμότητά τους.
2.2.2. Η σύνταξη των δικογράφων μετά την άσκηση 

ένδικων μέσων κατά αποφάσεων και η διενέργεια της 
σχετικής προκαταρκτικής αλληλογραφίας. Η παρακο-
λούθηση των εκκρεμών υποθέσεων στα δικαστήρια, 
σχετικά με την αναγνώριση συνταξιοδοτικού δικαιώ-
ματος και η παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών 
στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου.

2.2.3. Η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών και 
ενεργειών για την ταχεία εκδίκαση των ασκούμενων 
ενδίκων μέσων

2.2.4. Η μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεων, 
μετά την άσκηση ενδίκων μέσων.

2.2.5. Η εκτέλεση της απαιτούμενης προεργασίας για 
τον καθορισμό της ηλικίας των ασφαλισμένων, από τα 
αρμόδια όργανα, όπου κατά νόμο προβλέπεται

3. Στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων της Υποδιεύθυν-
σης Παροχών Συντάξεων του Περιφερειακού Υποκατα-
στήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης μεταφέρονται οι 
ακόλουθες αρμοδιότητες από το Περιφερειακό Τμήμα 
Αγροτών Κεντρικής Μακεδονίας, που έχει συγχωνευθεί 

ως ανωτέρω, για τους συνταξιούχους του τ. ΟΓΑ της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

3.1. Η διενέργεια της αναστολής ή της διακοπής της 
συνταξιοδοτήσεως, η διενέργεια των πάσης φύσεως με-
ταβολών του ποσού των συντάξεων και η μέριμνα για τη 
σχετική ενημέρωση του Μητρώου των συνταξιούχων.

3.2. Η καταβολή στους κληρονόμους των αποθανό-
ντων συνταξιούχων των οφειλομένων σε αυτούς συ-
ντάξεων.

4. Στα Τμήματα Εσόδων Κοινών Επιχειρήσεων της 
Υποδιεύθυνσης Εσόδων του Περιφερειακού Υποκα-
ταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης, του Γ’ Τοπικού 
Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα 
τη Νεάπολη, του Δ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθω-
τών Θεσσαλονίκης με έδρα την Τούμπα, του Ε’ Τοπικού 
Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα 
την 25ης Mαρτίου, του Ζ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μι-
σθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την Πύλη Aξιού, του Η’ 
Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης με 
έδρα τη Σταυρούπολη, του Τοπικού Υποκαταστήματος 
Μισθωτών Σερρών και του Τοπικού Υποκαταστήματος 
Μισθωτών Πιερίας με έδρα την Κατερίνη, στα Τμήμα-
τα Εσόδων του Α’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθω-
τών Θεσσαλονίκης με έδρα την Ιωνία, του Β’ Τοπικού 
Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα 
την Καλαμαριά και του ΣΤ’ Τοπικού Υποκαταστήματος 
Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα τον Εύοσμο, του Α’ 
Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Ημαθίας με έδρα 
τη Βέροια, του Β’  Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών 
Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς, του Β’ Τοπικού Υποκαταστήμα-
τος Μισθωτών Πέλλας με έδρα την Έδεσσα, του Β’  Τοπι-
κού Υποκαταστήματος Μισθωτών Ημαθίας με έδρα τη 
Νάουσα και του Γ’  Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών 
Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά και στα Τμήματα Εσόδων - 
Μητρώου του Α’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών 
Κιλκίς με έδρα την Αξιούπολη, του Α’  Τοπικού Υποκατα-
στήματος Μισθωτών Πέλλας με έδρα την Αριδαία, του 
Α’  Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Χαλκιδικής με 
έδρα τον Πολύγυρο, του Β’ Τοπικού Υποκαταστήματος 
Μισθωτών Χαλκιδικής με έδρα τα Νέα Μουδανιά και 
του Γ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Ημαθίας 
με έδρα την Αλεξάνδρεια μεταφέρονται οι ακόλουθες 
αρμοδιότητες για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ στις 
περιοχές αρμοδιότητάς τους:

4.1 Από το Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Κεντρικής 
Μακεδονίας:

4.1.1 Θεμάτων υπαγωγής ή μη στην ασφάλιση
4.1.2 Χορήγησης βεβαιώσεων για την ασφαλιστική 

κατάσταση, χρόνο ασφάλισης και ασφαλιστικής ενημε-
ρότητας.

4.2 Από την Α’ Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Αγροτών:
4.2.1 Η έκδοση απόφασης επιστροφής εισφορών που 

έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως
5. Στο Τμήμα Απογραφής, Ασφαλιστικής Ικανότητας 

και Αρχείου της Υποδιεύθυνσης Μητρώου του Περιφε-
ρειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης, 
στα Τμήματα Μητρώου του Β’  Τοπικού Υποκαταστήμα-
τος Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την Καλαμαριά, 
του Γ’  Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσα-
λονίκης με έδρα τη Νεάπολη, του Δ’  Τοπικού Υποκα-
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ταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την 
Τούμπα, του Ε’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών 
Θεσσαλονίκης με έδρα την 25η Mαρτίου, του ΣΤ’  Το-
πικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης με 
έδρα τον Εύοσμο, του Ζ’  Τοπικού Υποκαταστήματος 
Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την Πύλη Aξιού, του 
Η’  Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης 
με έδρα τη Σταυρούπολη και του Τοπικού Υποκαταστή-
ματος Μισθωτών Σερρών, στα Γραφεία Μητρώου του Α’  
Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης 
με έδρα την Ιωνία, του Α’  Τοπικού Υποκαταστήματος 
Μισθωτών Ημαθίας με έδρα τη Βέροια, του Β’  Τοπικού 
Υποκαταστήματος Μισθωτών Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς, 
του Β’  Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Πέλλας 
με έδρα την Έδεσσα, του Β’  Τοπικού Υποκαταστήματος 
Μισθωτών Ημαθίας με έδρα τη Νάουσα, του Γ’  Τοπι-
κού Υποκαταστήματος Μισθωτών Πέλλας με έδρα τα 
Γιαννιτσά και του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών 
Πιερίας με έδρα την Κατερίνη και στα Τμήματα Εσόδων - 
Μητρώου του Α’  Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών 
Κιλκίς με έδρα την Αξιούπολη, του Α’  Τοπικού Υποκατα-
στήματος Μισθωτών Πέλλας με έδρα την Αριδαία, του 
Α’  Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Χαλκιδικής με 
έδρα τον Πολύγυρο, του Β’  Τοπικού Υποκαταστήματος 
Μισθωτών Χαλκιδικής με έδρα τα Νέα Μουδανιά και 
του Γ’  Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Ημαθίας 
με έδρα την Αλεξάνδρεια μεταφέρονται οι ακόλουθες 
αρμοδιότητες για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ στις 
περιοχές αρμοδιότητάς τους:

5.1 Από το Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Κεντρικής 
Μακεδονίας:

5.1.1. Η επεξεργασία των στοιχείων των μεταβολών 
που έχουν επέλθει στην προσωπική ή ασφαλιστική κα-
τάσταση των ασφαλισμένων.

5.1.2. Η τήρηση και η ενημέρωση του Μητρώου Ασφα-
λισμένων.

5.2. από τη Β’ Διεύθυνση Υγείας Αγροτών για τους 
ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ:

5.2.1 Μέριμνα για τη χορήγηση/παράταση της ασφα-
λιστικής ικανότητας.

6. Στο Τμήμα Παροχών Ασθενείας σε Χρήμα της 
Υποδιεύ θυνσης Παροχών Ασθενείας του Περιφερειακού 
Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης, στα Τμή-
ματα Παροχών Ασθενείας του Β’  Τοπικού Υποκαταστή-

ματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την Καλαμαριά, 
του Γ’  Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονί-
κης με έδρα τη Νεάπολη, του Δ’ Τοπικού Υποκαταστήμα-
τος Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την Τούμπα, του Ε’  
Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης με 
έδρα την 25η Mαρτίου, του ΣΤ’  Τοπικού Υποκαταστήμα-
τος Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα τον Εύοσμο, του Ζ’  
Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης με 
έδρα την Πύλη Aξιού, και του Τοπικού Υποκαταστήματος 
Μισθωτών Σερρών, στα Τμήματα Παροχών Συντάξεων - 
Ασθενείας του Α’  Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών 
Θεσσαλονίκης με έδρα την Ιωνία, του Α’  Τοπικού Υπο-
καταστήματος Μισθωτών Ημαθίας με έδρα τη Βέροια, 
του Β’  Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Ημαθίας 
με έδρα τη Νάουσα, του Β’  Τοπικού Υποκαταστήματος 
Μισθωτών Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς, του Β’  Τοπικού Υπο-
καταστήματος Μισθωτών Πέλλας με έδρα την Έδεσσα, 
του Γ’  Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Ημαθίας 
με έδρα την Αλεξάνδρεια, του Γ’  Τοπικού Υποκαταστή-
ματος Μισθωτών Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά, του Η’  
Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης με 
έδρα τη Σταυρούπολη, του Τοπικού Υποκαταστήματος 
Μισθωτών Πιερίας με έδρα την Κατερίνη στα Γραφεία 
Παροχών Συντάξεων - Ασθενείας του Α’  Τοπικού Υποκα-
ταστήματος Μισθωτών Πέλλας με έδρα την Αριδαία, του 
Α’  Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Χαλκιδικής με 
έδρα τον Πολύγυρο, του Β’  Τοπικού Υποκαταστήματος 
Μισθωτών Χαλκιδικής με έδρα τα Νέα Μουδανιά, και 
στο Τμήμα Παροχών - Οικονομικού - Διοικητικού του Α’  
Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Κιλκίς με έδρα 
την Αξιούπολη, μεταφέρονται οι ακόλουθες αρμοδιό-
τητες για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ στις περιοχές 
αρμοδιότητάς τους:

6.1. Η καταβολή των εξόδων κηδείας ασφαλισμένων 
και συνταξιούχων στους κατά νόμο δικαιούμενους.

6.2. Η χορήγηση επιδόματος μητρότητας για τις ασφα-
λισμένες του τ. ΟΓΑ.» 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Απριλίου 2021

Ο Διοικητής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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