
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 94201/Δ2/
29-07-2021 υπουργικής απόφασης «Ωρολό-
γιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ 
τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου» (Β’ 3540).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α3γ/οικ.86222/
11-11-2015 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 
όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Κέντρων 
τοποθέτησης Ειδικών Βιολογικών Αορτικών Βαλ-
βίδων διαδερμικά ή διακορυφαία» (Β’ 2542), όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπό 
στοιχεία Α3γ/οικ.16467/1-3-2016 (Β’  784), Γ2β/
οικ.66708/6-9-2018 (Β’ 3935) και Γ2β/οικ. 90481/
22-11-2018 (Β’5348) υπουργικές αποφάσεις.

3 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

4 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

5 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

6 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

7 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 163710/Δ2 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 94201/Δ2/

29-07-2021 υπουργικής απόφασης «Ωρολόγιο 

Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τά-

ξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου» (Β’ 3540) .

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 2 του 

ν.  4186/2013 (Α’  193), όπως τροποποιήθηκαν με το 
άρθρο 7 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και της υποπερ. αα’ 

της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 
(Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9β του άρθρου 
100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

2) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειρα-
ματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 118).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομο-
θεσίας 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).

4) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

6) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή 
Μακρή» (Β’ 33).

8) Την υπό στοιχεία 94201Δ2/29-07-2021 υπουργική 
απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, 
Β’ και Γ’ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου» (Β’ 3540).

9) Την υπ’ αρ. 64/25-11-2021 πράξη του Δ.Σ. του Ινστι-
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

10) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/791/155434/Β1/30-11-2021 εισήγηση του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 94201/Δ2/29-07-2021 
υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθη-
μάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου» 
(Β’ 3540) ως προ τον τίτλο του μαθήματος «Αρχαία Ελλη-
νική Γλώσσα και Γραμματεία» της Ομάδας Προσανατολι-
σμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ τάξης Εσπερινού 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Γενικού Λυκείου. Το μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 
και Γραμματεία» μετονομάζεται σε «Αρχαία Ελληνικά».

Επομένως το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ’ τάξης Εσπε-
ρινού Γενικού Λυκείου διαμορφώνεται ως εξής:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙ-
ΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες
Θρησκευτικά 1
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 5
Ιστορία (το διδάσκονται οι μαθητές/μαθήτριες 
που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού 
Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και την 
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομί-
ας και Πληροφορικής)

1

Μαθηματικά (το διδάσκονται οι μαθητές/μαθή-
τριες που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολι-
σμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)

1

Γενικό Σύνολο Προγράμματος Γενικής Παιδείας 7
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών 
Σπουδών
Αρχαία Ελληνικά 6
Ιστορία 6
Λατινικά 6
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσα-
νατολισμού 18

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών 
και Σπουδών Υγείας
Μαθηματικά (για τους/τις μαθητές/μαθήτριες 
που επιλέγουν το δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο)
ή
Βιολογία (για τους/τις μαθητές/μαθήτριες που 
επιλέγουν το τρίτο Επιστημονικό Πεδίο) 

6

Φυσική 6
Χημεία 6
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσα-
νατολισμού 18

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομί-
ας και Πληροφορικής
Μαθηματικά 6
Πληροφορική 6
Οικονομία 6
Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσα-
νατολισμού 18

Γενικό Σύνολο Προγράμματος 25

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 94201/Δ2/
29-07-2021 υπουργική απόφαση (Β’ 3540).

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό 
έτος 2021-2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2021

Η Υφυπουργός 

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

    Αριθ. Γ2β/οικ. 77759 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α3γ/οικ.86222/

11-11-2015 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 

όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Κέντρων το-

ποθέτησης Ειδικών Βιολογικών Αορτικών Βαλβί-

δων διαδερμικά ή διακορυφαία» (Β’ 2542), όπως 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπό 

στοιχεία Α3γ/οικ.16467/1-3-2016 (Β’  784), Γ2β/

οικ.66708/6-9-2018 (Β’ 3935) και Γ2β/οικ. 90481/

22-11-2018 (Β’5348) υπουργικές αποφάσεις. 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1278/1982 

«Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (Α’ 105), 
όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 1 του ν. 2194/
1994 «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 34).

2. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας» (Α’ 143).

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1471/
1984 «Για τη ρύθμιση θεμάτων Νοσηλευτικών Ιδρυμά-
των, Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθμών και 
άλλων συναφών διατάξεων» (Α’ 112).

4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 1892/
1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 101).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2071/1992 «Εκσυγ-
χρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (Α’ 123).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 45).

7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4600/
2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαι-
σίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 43).

8. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148).

9. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

10. Την υπό στοιχεία Υ32/9-09-2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

11. Την υπό στοιχεία Α3γ/οικ.86222/11-11-2015 υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων
λειτουργίας Κέντρων τοποθέτησης Ειδικών Βιολογι-
κών Αορτικών Βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυφαία» 
(Β’ 2542), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 
υπό στοιχεία: Α3γ/οικ. 16467/1-3-2016 (Β’ 784), Γ2β/οικ. 
66708/6-9-2018 (Β’ ’3935) και Γ2β/οικ. 90481/22-11-2018 
(Β’ 5348) υπουργικές αποφάσεις.

12. Την υπ’  αρ. 7 απόφαση της 289ης/28-06-2021 
της Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. «Σχετικά με την τροπο-
ποίηση της υπό στοιχεία Γ2β/οικ. 90481/22-11-2018 
υπουργικής απόφασης ”Τροποποίηση και συμπλή-
ρωση της Α3γ/οικ.86222/11-11-2015 (Β’ 2542) υπουρ-
γικής απόφασης”, ”Καθορισμός όρων και προϋπο-
θέσεων λειτουργίας Κέντρων τοποθέτησης Ειδικών 
Βιολογικών Αορτικών Βαλβίδων διαδερμικά ή δια-
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κορυφαία”, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθη-
κε με τις Α3γ/οικ. 16467/1-3-2016 (Β’  784) και Γ2β/
οικ. 66708/6-9-2018 (Β’ 3935) υπουργικές αποφάσεις» 
(Β’ 5348), η οποία έγινε αποδεκτή από την Αναπληρώτρια 
Υπουργό Υγείας.

13. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.73204/23-11-2021, εισήγη-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε΄ 
της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Στην υπό στοιχεία Α3γ/οικ.86222/11-11-2015 «Καθο-
ρισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Κέντρων 
τοποθέτησης Ειδικών Βιολογικών Αορτικών Βαλβί-
δων διαδερμικά ή διακορυφαία» (Β’ 2542) υπουργική 
απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τις υπό στοιχεία: Α3γ/οικ. 16467/1- 3-2016 (Β’ 784), 
Γ2β/οικ. 66708/6-9-2018 (Β’ ’3935) και Γ2β/οικ. 90481/
22-11-2018 (Β’ 5348) υπουργικές αποφάσεις, το σημείο 4, 
στα Γενικά Κριτήρια του Κεφαλαίου Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟ-
ΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΑΟΡΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΑ Η ΔΙΑΚΟΡΥΦΑΙΑ, 
τροποποιείται ως εξής: «Logistic EuroSCORE >20% ή 
ΕuroSCORE II ίσον ή μεγαλύτερο του 4%».

Κατά τα λοιπά η υπό στοιχεία Α3γ/οικ.86222/
11-11-2015 υπουργική απόφαση παραμένει ως έχει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2021

  Η Αναπληρώτρια Υπουργός 
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Ι

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./266/22951  (3)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), τις διατάξεις 
της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) 
και τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 και του 
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40),

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’119), το π.δ. 84/2019 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (Α’123), και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./123/8461/
15.05.2019 απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ. για την έγκριση της 
κίνησης διαδικασιών πλήρωσης πεντακοσίων (500) κε-
νών οργανικών θέσεων μελών Δ.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι. για το 
ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020 (Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων).

5. Το υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.11/646/33153/23.10.2020 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

6. Το υπό στοιχεία Φ/.122.1/161002/Ζ2/9.12.2021 έγ-
γραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή πέντε (5) ατόμων ως μέλη ΔΕΠ, ως εξής:
- ένα (1) άτομο. ως μέλος ΔΕΠ, στο Δημοκρίτειο Πα-

νεπιστήμιο Θράκης,
- ένα (1) άτομο ως μέλος ΔΕΠ, στο Οικονομικό Πανε-

πιστήμιο Αθηνών,
- δύο (2) άτομα ως μέλη ΔΕΠ, στο Γεωπονικό Πανεπι-

στήμιο Αθηνών,
- ένα (1) άτομο ως μέλος ΔΕΠ, στο Πανεπιστήμιο Αι-

γαίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./268/22387 (4)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), τις διατάξεις 
της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) 
και τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 και του 
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40),

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’119), το π.δ. 84/2019 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
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γείων» (Α’ 123), και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./159/19401/
23.11.2021 απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ.  «Έγκριση για την κί-
νηση των διαδικασιών πλήρωσης μίας (1) αυτοδίκαια 
ιδρυόμενης θέσης μέλους Δ.Ε.Π., στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)».

5. Το υπό στοιχεία Φ.122.1/152818/Ζ2/25.11.2021 έγ-
γραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) μέλους ΔΕΠ σε αυτοδίκαια ιδρυ-
όμενη θέση στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

   (5)
 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών.

  Με την υπ’ αρ. 270/2015/2021 καταλογιστική πράξη 
(με ημερομηνία έκδοσης 06-12-2021) της Προϊσταμένης 
του Α’ Τελωνείου Πειραιά, επιβάλλεται στον: 

(επ) ΤΑ5Εν (ov)VASIL του TSVETKOV και της RAINA γεν. 
21/03/1957 στην Βουλγαρία, αγνώστου διαμονής, με 
Α.Φ.Μ. 162169754
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 1.500,00 €
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 30,00 €
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4% = 6,00 €

ΣΥΝΟΛΟ = 1.536,00 € (χίλια πεντακό-
σια τριάντα έξι ευρώ)

Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-
ρίας καπνικών (1 πακέτο με τσιγάρα), σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 142, του άρθρου 119Α, 
της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 155, της περ. β’ και της 
περ. ζ’ της παρ. 2 του ν. 2960/2001.

Η παρούσα δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 
περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Η Προϊσταμένη  

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

   (6)
 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών.

  Με την υπ’ αρ. 273/2015/2021 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά (με ημερο-
μηνία έκδοσης 08-12-2021) επιβάλλονται στους:

(επ) ΑΗΜΕΟ (ον) SAJJAD του CHONDHRY MUHAMMAD 
BASIR ΜΑΑΝ και της KHORSHED BEGUM, γεν. 15/07/1976 
στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 500046670
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 6.367,80 €
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 127,36 €
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4 = 25,47 €

ΣΥΝΟΛΟ
= 6.520,63 € (έξι χιλιάδες 
πεντακόσια είκοσι ευρώ και 
εξήντα τρία λεπτά)

Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-
ρίας καπνικών (580 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 142, του άρθρου 119Α, 
της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 155, της περ. β’ και της 
περ. ζ’ της παρ. 2 του ν. 2960/2001.

Η παρούσα δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 
περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

  Η Προϊσταμένη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

Ι

   (7)
 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών.

  με την υπ’ αρ. 274/2015/2021 καταλογιστική πράξη (με 
ημερομηνία έκδοσης 06-12-2021) της Προϊσταμένης του 
Α’ Τελωνείου Πειραιά, επιβάλλεται στον: 

(ten) GHULAM (ov)MURTIZA HAFIZ του YAQUB και 
της SUGRA γεν. 01/01/1988 στο Πακιστάν, αγνώστου 
διαμονής,
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 7.648,88 €
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 152,94 €
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4% = 30,59 €

ΣΥΝΟΛΟ
= 7.830,41 € (επτά χιλιάδες 
οκτακόσια τριάντα ευρώ και 
σαράντα ένα λεπτά)

Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-
ρίας καπνικών (582 πακέτα με τσιγάρα και 30 συσκευα-
σίες καπνού), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 142, του άρθρου 119Α, της περ. α’ της παρ. 1 
του άρθρου 155, της περ. β’ και της περ. ζ’ της παρ. 2 
του ν. 2960/2001.

Η παρούσα δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 
περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

  Η Προϊσταμένη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ   
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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