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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

1 Ιουνίου 2022

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Σύσταση οργανικών θέσεων Υπαστυνόμων Α’και Β’
γενικών καθηκόντων, κατάργηση οργανικών θέσεων Ανθυπαστυνόμων γενικών καθηκόντων.

2

Ανάκληση της υπ’ αρ. 3122.1/3566/23898/
21-11-2001 κοινής υπουργικής απόφασης, περί
εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της Εταιρείας «Unimed Glory Sa» με
έδρα στον Παναμά.

3

Τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αρ. 36/
28.06.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με
τίτλο “Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία”,
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας,
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7002/2/497-δ’
(1)
Σύσταση οργανικών θέσεων Υπαστυνόμων Α’και Β’
γενικών καθηκόντων, κατάργηση οργανικών θέσεων Ανθυπαστυνόμων γενικών καθηκόντων.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 19 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση
Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 41),
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β. της περ. β’ της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3686/2008
«Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 158),
γ. των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του π.δ. 82/2021 «Ρυθμίσεις
θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 201),
δ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και
ε. της περ. 21 του άρθρου 1 του κεφαλαίου Ζ’ της
υπ’ αρ. 7004/5/20-β’ απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά
όργανα» (Β’ 2426).
2. Την υπ’ αρ. 1647/22/826324 από 19.04.2022 απόφαση Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης
και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (ΑΔΑ: ΩΣΘΑ46ΜΤΛΒΗΞΦ).
3. Την υπ’ αρ. 1647/22/833100 από 19.04.2022 απόφαση Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης
και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (ΑΔΑ: Ω3ΓΞ46ΜΤΛΒ1ΝΚ).
4. Την υπ’ αρ. 1647/22/986680 από 11.05.2022 απόφαση Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης
και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (ΑΔΑ: ΡΩΤΙ46ΜΤΛΒΙΛ2).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σύσταση οργανικών θέσεων Υπαστυνόμων Α’ και Β’
γενικών καθηκόντων
1. Οι οργανικές θέσεις Υπαστυνόμων Α’ και Β’ γενικών
καθηκόντων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της
υποπερ. στβ’ της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 19 του
ν. 2800/2000 (Α’ 41), αυξάνονται:
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α. Κατά δώδεκα (12) σύμφωνα με τις διατάξεις της
περ. β’ της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3686/2008 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας»
(Α’ 158) και των υπ’ αρ. 1647/22/826324 από 19.04.2022
και 1647/22/986680 από 11.05.2022 αποφάσεων Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. και
β. κατά τρεις (3) σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1
και 3 του άρθρου 5 του π.δ. 82/2021 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 201)
και των υπ’ αρ. 1647/22/833100 από 19.04.2022 και
1647/22/986680 από 11.05.2022 αποφάσεων Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου
Δυναμικού/Α.Ε.Α.
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης
καταργούνται οι οργανικές θέσεις των δώδεκα (12) Ανθυπαστυνόμων γενικών καθηκόντων, που προήχθησαν
στον βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ σύμφωνα με την περ. α’
της προηγούμενης παραγράφου.
Άρθρο 2
’Εναρξη 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, 20 Μαΐου 2022
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενου Κλάδου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ
I

Αριθμ. 2212.2-1/3566/35055/2022
(2)
Ανάκληση της υπ’ αρ. 3122.1/3566/23898/
21-11-2001 κοινής υπουργικής απόφασης, περί
εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της Εταιρείας «Unimed Glory Sa» με
έδρα στον Παναμά.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του α.ν. 378/1968 (Α’ 82),
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α’ 77) και ιδίως την
παρ. 1,
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (Α’ 142),
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (Α’ 154),
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (Α’ 312),
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (Α’ 40),
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (Α’ 102),
η. του Κεφαλαίου Α’, του Πρώτου Μέρους, του
ν. 4389/2016 (Α’ 94),
θ. του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ι. του άρθρου 59 του ν. 4646/2019 (Α’ 201),
ια. του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α’ 141) και
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ειδικότερα το άρθρο 5, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012
“Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών” (Α’ 141)» (Α’ 149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (Α’ 160),
ιβ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής» (Α’ 114),
ιγ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ιδ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιε. του π.δ. 05/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15)
ιστ. της υπ’ αρ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (Β’ 3263)
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας και Αιγαίου,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2212.2/25747/2020/
04-05-2020 (Β’ 1772) κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της υπ’ αρ. 2212.2-3/
92749/2021/20-12-2021 (Β’ 6685) κοινής απόφασης
των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και της υπ’ αρ. 1246.3/6/94/
1-12-1994 (Β’ 919) κοινής απόφασης των Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας και
ιζ. της υπ’ αρ. 3122.1/3566/23898/21-11-2001 κοινής
απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας (Τ.Α.Π.Σ. 200).
2. Τις από 18 Φεβρουαρίου 2022 και 15 Απριλίου 2022
αιτήσεις της εταιρείας «UNIMED GLORY SA» με τις οποίες ζήτησε την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης του
γραφείου της στην Ελλάδα, αποφασίζουμε:
1. Ανακαλούμε την υπ’ αρ. 3122.1/3566/23898/
21-11-2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας (Τ.Α.Π.Σ. 200) σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις
διατάξεις των Α.ν. 378/1968 και ν. 27/1975, ν. 814/1978,
ν. 2234/1994, ν. 3752/2009, ν. 4150/2013, ν. 4646/2019
γραφείου της εταιρείας «UNIMED GLORY SA» με έδρα
στον ΠΑΝΑΜΑ.
2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με
το άρθρο 44 του ν. 4712/2020, να εκπληρώσει τις κάθε
είδους υποχρεώσεις της προς το Δημόσιο, μέσα σε δύο
(2) μήνες από την έκδοση της παρούσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 18 Μαΐου 2022
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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Αριθμ. 11051
(3)
Τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αρ. 36/
28.06.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με
τίτλο “Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία”,
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας,
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του π.δ. 83/84 «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α’ 31),
- τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τα άρθρα 46 έως 49 του π.δ. 160/2008 (Α’ 20) και
με τα άρθρα 13 - 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,
(ν. 2690/1999, Α’ 45).
- τις διατάξεις της περ. ιε) της παρ. 2 του άρθρου
13 και των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85 του
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» (Α’ 114)
- τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως των άρθρων
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189),
- την υπ’ αρ. 34/25.04.2018 απόφαση της συνεδρίασης
της Συγκλήτου «Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Κοινωνική και Ιστορική
Ανθρωπολογία”, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και
Ιστορίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Β’ 1679),
- την υπ’ αρ. 36/28.06.2018 απόφαση της συνεδρίασης
της Συγκλήτου «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Π.Μ.Σ. με τίτλο ’’Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία’’, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας,
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Β’ 3420),
- την υπ’ αρ. 09/16.07.2019 απόφαση της συνεδρίασης
της Συγκλήτου «Τροποποίηση της απόφασης της υπ’αρ. 36/
28.06.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο “Κοινωνική
και Ιστορική Ανθρωπολογία”, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Β’ 3143),
- την υπ’ αρ. 25/01.10.2020 απόφαση της έκτακτης
συνεδρίασης της Συγκλήτου «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
36/28.06.2018 απόφασης συνεδρίασης της Συγκλήτου
“Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με
τίτλο "Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία", Τμήμα
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου”»
(Β’ 4477),
- την υπ’ αρ. 17/05.08.2021 απόφαση της συνεδρίασης
της Συγκλήτου θέμα 10.1. «Τροποποίηση της απόφασης
της υπ’ αρ. 36/28.06.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου
με θέμα Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Π.Μ.Σ. με τίτλο “Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολο-
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γία”, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας,
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Β’ 3929),
- την υπ’ αρ. 14/06.04.2022 απόφαση της συνεδρίασης
της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας θέμα 4.Α1 «Τροποποίηση του κανονισμού
του ΠΜΣ ’’Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία’’»,
- Το πρακτικό της υπ’ αρ. 49/13.05.2022 της συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα 4.7 «Τροποποίηση της
απόφασης της υπ’ αρ. 36/28.06.2018 συνεδρίασης της
Συγκλήτου θέμα “Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο "Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία", Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και
Ιστορίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου”»,
- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την τροποποίηση της απόφασης της υπ. αρ. 36/
28.06.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου «Κανονισμός
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο ’’Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία’’, Τμήμα Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Β’ 3420, Β’ 3143/2019,
Β’ 4477/2020 και Β’ 3929/2021), ως προς το άρθρο 13,
ως ακολούθως:
Άρθρο 13
Εξεταστικές περίοδοι
Οι εξεταστικές περίοδοι είναι δύο: Φεβρουαρίου
και Ιουνίου και εναρμονίζονται κατά το δυνατόν με τις
εξεταστικές περιόδους των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά στο
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ιδρύματος. Σχετικά με
την προθεσμία κατάθεσης αποτελεσμάτων εξέτασης
μαθημάτων από τους/τις διδάσκοντες/ουσες ισχύουν
τα προβλεπόμενα κάθε φορά στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ιδρύματος. Σε περίπτωση που φοιτητής
ή φοιτήτρια αποτύχει σε μάθημα, μπορεί να επανεξετασθεί άπαξ στο μάθημα, ήτοι (20) είκοσι μέρες μετά
το πέρας της εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου,
για τα μαθήματα του χειμερινού (1ο και 3ο εξάμηνο)
και (20) είκοσι μέρες μετά το πέρας της εξεταστικής
του εαρινού εξαμήνου, για τα μαθήματα του εαρινού
(2ο εξάμηνο). Αν ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια
αποτύχει, στην εξέταση του μαθήματος και στην επαναληπτική εξεταστική, ούτως ώστε σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό να θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς το Πρόγραμμα, εξετάζεται ύστερα από αίτησή
που υποβάλει εντός 7 ημερών από τη γνωστοποίηση
του αποτελέσματος της επαναληπτικής εξέτασης, από
τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι/
ες έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με
το εξεταζόμενο/α μάθημα/μαθήματα και ορίζονται
από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή
εξαιρείται ο/η υπεύθυνος/η της εξέτασης του κάθε μαθήματος διδάσκων/ουσα (παρ. 6 του άρθρου 34 του
ν. 4485/2017). Εάν ο φοιτητής ή η φοιτήτρια δεν υποβάλει αίτηση εντός επτά (7) ημερών από τη γνωστοποίηση

26594

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

του αποτελέσματος της επαναληπτικής εξέτασης ή εάν
αποτύχει στην εξέταση από την τριμελή επιτροπή, τότε
διαγράφεται οριστικά.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 36/28.06.2018 απόφαση
της συνεδρίασης της Συγκλήτου «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο ’’Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία’’, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
και Ιστορίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-
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στημίου Αιγαίου» (Β’ 3420, Β’ 3143/2019, Β’ 4477/2020
και Β’ 3929/2021).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 18 Μαΐου 2022
Η Πρυτάνισσα
ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
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