
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Eπιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του AKBAR 
(επ.) JAMSHAID (ον.) του AKBAR και της FATIMA, 
για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

2 Eπιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) 
IJAZ (ον.) SHAHZAIB του IJAZ και της NABEELA, 
για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

3 Eπιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) ALI 
(ον.) KAMRAN του BASHIR και της ZAHIDA, για λα-
θρεμπορία καπνικών προϊόντων.

4 Eπιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) 
ABBAS (ον.) TAJAMAL του ISHFAQ και της SIMA, 
για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

5 Eπιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) 
MUHAMMAD (ον.) ABRAR του BOOTA και της 
KHALEDA, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

6 Καταλογισμός πολλαπλού τέλους για λα-
θρεμπορική τελωνειακή παράβαση στους:   
1) KHNIFES(επ.) AHMAD(ον.) του MAHMOUD και 
της JAMILA, αγνώστου διαμονής, που γεννήθη-
κε 01-01-1996 στη Συρία, με αριθμό Διαβατηρί-
ου 002-16-L038167/05-02-2016/Συριακές Αρχές 
και με άδεια διαμονής πρόσφυγα Ρ00419109/
05-05-2017/Υπηρεσία Ασύλου.                      .                     
2) QESHTA(επ.) MOHAMMED (ον.) του NOMAN 
και της HAKENA, αγνώστου διαμονής, που γεν-
νήθηκε 03-03-1988 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμι-
ράτα, με αρ. Διαβατηρίου 3963752/12-06-2016/
Αρχές Παλαιστίνης και με αριθμό Δελτίου Ασύλου 
0299848/21-08-2017/Υπηρεσία Ασύλου.

7 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον SHIZAD(επ.) 
ATIF(ον.) του FAZAL HUSAIN και της FAZALA για 
λαθρεμπορική τελωνειακή παράβαση.

8 Επιβολή προστίμου στον ASHRAFI HESSAMUDIN.

9 Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΝΙΚΗΣ» (ΚΕΤΥΦ) της 
σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου και καθορισμός του εσωτερικού 
κανονισμού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Eπιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του AKBAR 

(επ.) JAMSHAID (ον.) του AKBAR και της FATIMA, 

για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.   

 Με την υπ’ αρ. 602/2016/10-04-2020 MRN 20GRYK 
200600000731 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμέ-
νου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, ο AKBAR (επ.) 
JAMSHAID (ον.) του AKBAR και της FATIMA, με Α.Φ.Μ. 
168916498, Δ΄ Δ.Ο.Υ., γεννηθείς την 15-08-1994 στο Πα-
κιστάν, κάτοχος του υπ’ αρ. 13479 εγγράφου αίτησης 
εξέτασης Ασύλου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου 
Θεσσαλονίκης, και σύμφωνα με νεώτερα στοιχεία του ηλ. 
υποσυστήματος new taxis, γεννηθείς την 01-01-1989,
κάτοχος υπ’ αρ. 569695 Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προ-
στασία της Υπηρεσίας Ασύλου με ημερομηνία έκδοσης
12-02-2019, με Α.Φ.Μ. 168916498/ Δ΄ Δ.Ο.Υ., τέως κάτοι-
κος Θεσσαλονίκης, και ήδη αγνώστου διαμονής, κηρύ-
χθηκε υπαίτιος της παράνομης προμήθειας και κατοχής, 
στη Θεσσαλονίκη, την 20-11-2016, ποσότητας εκατόν 
πενήντα τεσσάρων (154) πακέτων λαθραίων τσιγάρων, 
ήτοι τριών χιλιάδων ογδόντα (3.080) τεμαχίων λαθραίων 
τσιγάρων και δέκα εννέα (19) συσκευασιών λαθραίου 
καπνού των πενήντα (50) γραμμαρίων, ήτοι εννιακοσίων 
πενήντα (950) γραμμαρίων λαθραίου καπνού, τα οποία 
κατασχέθηκαν, πράξη η οποία χαρακτηρίστηκε ως Τε-
λωνειακή Παράβαση Λαθρεμπορίας, κατά την έννοια 
των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2
και 142 παρ. 2 και 155 παρ. 1β, 2ζ του ν. 2960/2001 
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». Με την ίδια πράξη 
προσδιορίστηκαν οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις 
που αναλογούν στην ανωτέρω ποσότητα των λαθραί-
ων καπνικών που κατασχέθηκαν στο ποσό συνολικά 
των επτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ 
λεπτών (745,38 €) και επιβλήθηκε σε βάρος του ανω-
τέρω υπαίτιου της λαθρεμπορίας πολλαπλό τέλος στο 
τριπλάσιο των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που 
αναλογούν στην ανωτέρω κατασχεθείσα ποσότητα λα-
θραίων καπνικών, ήτοι ποσό δύο χιλιάδων διακοσίων 
τριάντα έξι ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (745,38 x 
3 = 2.236,14 €), σύμφωνα με το άρθρο 150 παρ. 1 του
ν. 2960/2001, που υπόκειται στο ισχύον κατά το χρόνο 
πληρωμής του αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, σύμφωνα 
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με τις διατάξεις του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου. Ο κατα-
λογιζόμενος δικαιούται, σύμφωνα με τα άρθρα 150 παρ. 4
και 152 παρ. 6 του ν. 2960/2001, να ασκήσει προσφυγή 
ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, 
μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατά 
νόμο επίδοση της πράξης και σε περίπτωση προσώπου 
που διαμένει στην αλλοδαπή, μέσα σε προθεσμία ενενή-
ντα (90) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας.

Τα καταλογιζόμενα ποσά την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του επόμενου μήνα της επίδοσης, καθίστανται 
ληξιπρόθεσμα και από την 1η του επόμενου μήνα επι-
βαρύνονται με τόκους, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 
του ΚΕΔΕ, όπως ισχύουν.

Η παρούσα καταλογιστική πράξη δημοσιεύεται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 εδάφιο β΄ 
του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». 

 Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ   

Ι

 (2) 
 Eπιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) 

IJAZ (ον.) SHAHZAIB του IJAZ και της NABEELA, 

για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.   

 Με την υπ’ αρ. 480/2017/27-05-2020 MRN 20/GRYK 
2006/0000098/0 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμέ-
νου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, ο (επ) IJAZ 
(ον) SHAHZAIB του IJAZ και της NABEELA, γεννηθείς την 
23-10-1997 στο Πακιστάν, κάτοχος του υπ’ αρ. 225122 
Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία της Υπηρεσίας 
Ασύλου, με ημερομηνία έκδοσης την 28-07-2017, με 
Α.Φ.Μ. 165086272/Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης, τέως κάτοι-
κος Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, οδός Ελευθερίας αρ. 
01, και ήδη αγνώστου διαμονής, κηρύχθηκε υπαίτιος της 
παράνομης προμήθειας και κατοχής, στη Θεσσαλονίκη, 
την 27-08-2017, ποσότητας ενενήντα ενός (91) πακέ-
των λαθραίων τσιγάρων, εμπεριέχοντα χίλια οκτακόσια 
σαράντα πέντε (1.845) τεμάχια λαθραίων τσιγάρων και 
επτά (7) συσκευασιών λαθραίου καπνού των πενήντα 
(50) γραμμαρίων, ήτοι τριακοσίων πενήντα (350) γραμ-
μαρίων λαθραίου καπνού, τα οποία κατασχέθηκαν, πρά-
ξη η οποία χαρακτηρίστηκε ως Τελωνειακή Παράβαση 
Λαθρεμπορίας, κατά την έννοια των συνδυασμένων δι-
ατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2 και 142 παρ. 2 και 155 
παρ. 1β, 2ζ του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδι-
κας». Με την ίδια πράξη προσδιορίστηκαν οι δασμοφο-
ρολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν στην ανωτέρω 
ποσότητα των λαθραίων καπνικών που κατασχέθηκαν 
στο ποσό συνολικά των τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων 
ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (424,18 €), και επιβλήθηκε 
σε βάρος του ανωτέρω υπαίτιου της λαθρεμπορίας πολ-
λαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ 
(1.500,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 150 παρ. 1 του ν. 2960/
2001, που υπόκειται στο ισχύον κατά το χρόνο πληρω-
μής του αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου. Ο καταλογι-
ζόμενος δικαιούται, σύμφωνα με τα άρθρα 150 παρ. 4
και 152 παρ. 6 του ν. 2960/2001, να ασκήσει προσφυγή 
ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, 
μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατά 
νόμο επίδοση της πράξης και σε περίπτωση προσώπου 
που διαμένει στην αλλοδαπή, μέσα σε προθεσμία ενενή-
ντα (90) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας. Τα καταλογιζόμενα ποσά την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της επί-
δοσης, καθίστανται ληξιπρόθεσμα και από την 1η του 
επόμενου μήνα επιβαρύνονται με τόκους, σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 και 6 του ΚΕΔΕ, όπως ισχύουν.

Η παρούσα καταλογιστική πράξη δημοσιεύεται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 εδάφιο β΄ 
του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». 

  Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ 

Ι

   (3)  
 Eπιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) ALI 

(ον.) KAMRAN του BASHIR και της ZAHIDA, για 

λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.   

 Με την υπ’ αρ. 450/2017/27-05-2020 MRN 20/GRYK 
2006/0000097/2 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμέ-
νου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, ο (επ) ALI 
(ον) KAMRAN του BASHIR και της ZAHIDA, γεννηθείς την 
01-04-1999 στο Πακιστάν, κάτοχος του υπ’ αρ. 205295 
Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία με ημερομηνία 
έκδοσης την 16-06-2017, με Α.Φ.Μ. 170777852/Δ.Ο.Υ. 
Δ΄ Θεσσαλονίκης, τέως κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός 
Αλεξάνδρου Σβώλου αρ. 18, και ήδη αγνώστου διαμο-
νής, κηρύχθηκε υπαίτιος της παράνομης προμήθειας και 
κατοχής, στη Θεσσαλονίκη, την 19-08-2017, ποσότητας 
δύο χιλιάδων (2.000) τεμαχίων λαθραίων τσιγάρων και 
δέκα πέντε (15) συσκευασιών λαθραίου καπνού των πε-
νήντα (50) γραμμαρίων, ήτοι επτακοσίων πενήντα (750) 
γραμμαρίων λαθραίου καπνού, τα οποία κατασχέθηκαν, 
πράξη η οποία χαρακτηρίστηκε ως Τελωνειακή Παράβα-
ση Λαθρεμπορίας, κατά την έννοια των συνδυασμένων 
διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2 και 142 παρ. 2 και 
155 παρ. 1β, 2ζ του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας». Με την ίδια πράξη προσδιορίστηκαν οι δα-
σμοφορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν στην 
ανωτέρω ποσότητα των λαθραίων καπνικών που κατα-
σχέθηκαν στο ποσό συνολικά των πεντακοσίων σαράντα 
τριών ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (543,76 €), και επι-
βλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω υπαίτιου της λαθρεμπο-
ρίας πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων εξακοσίων 
τριάντα ενός ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (543,76 € x 3 = 
1.631,28 €), σύμφωνα με το άρθρο 150 παρ. 1 του ν. 2960/
2001, που υπόκειται στο ισχύον κατά το χρόνο πληρω-
μής του αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου. Ο καταλογι-
ζόμενος δικαιούται, σύμφωνα με τα άρθρα 150 παρ. 4
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και 152 παρ. 6 του ν. 2960/2001, να ασκήσει προσφυγή 
ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, 
μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατά 
νόμο επίδοση της πράξης και σε περίπτωση προσώπου 
που διαμένει στην αλλοδαπή, μέσα σε προθεσμία ενενή-
ντα (90) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας. Τα καταλογιζόμενα ποσά την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της επί-
δοσης, καθίστανται ληξιπρόθεσμα και από την 1η του 
επόμενου μήνα επιβαρύνονται με τόκους, σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 και 6 του ΚΕΔΕ, όπως ισχύουν.

Η παρούσα καταλογιστική πράξη δημοσιεύεται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 εδάφιο β΄ 
του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». 

  Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ 

Ι

(4)   
 Eπιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) 

ABBAS (ον.) TAJAMAL του ISHFAQ και της SIMA, 

για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.   

 Με την υπ’ αρ. 563/2017/27-05-2020 MRN20/GRYK 
2006/0000096/4 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμέ-
νου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, ο (επ) ABBAS 
(ον) TAJAMAL του ISHFAQ και της SIMA, γεννηθείς την 
30-06-1996 στο Πακιστάν, κάτοχος του υπ’ αρ. 44733 
Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία του Περιφερει-
ακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης με ημερομηνία 
έκδοσης την 20-07-2017, με Α.Φ.Μ.172555986 (Δ.Ο.Υ. Δ΄ 
Θεσσαλονίκης), τέως κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Καπ. 
Άγρα 5 και ήδη αγνώστου διαμονής, κηρύχθηκε υπαίτιος 
της παράνομης προμήθειας και κατοχής, στη Θεσσαλο-
νίκη, την 04-09-2017, ποσότητας χιλίων τετρακοσίων 
σαράντα (1.440) τεμαχίων λαθραίων τσιγάρων και επτά 
(7) συσκευασιών καπνού των πενήντα (50) γραμμαρίων, 
ήτοι τριακοσίων πενήντα (350) γραμμαρίων λαθραίου 
καπνού, τα οποία κατασχέθηκαν, πράξη η οποία χαρα-
κτηρίστηκε ως Τελωνειακή Παράβαση Λαθρεμπορίας, 
κατά την έννοια των συνδυασμένων διατάξεων των άρ-
θρων 119Α παρ. 2 και 142 παρ. 2 και 155 παρ. 1β, 2ζ του 
ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». Με την 
ίδια πράξη προσδιορίστηκαν οι δασμοφορολογικές επι-
βαρύνσεις που αναλογούν στην ανωτέρω ποσότητα των 
λαθραίων καπνικών που κατασχέθηκαν στο ποσό συνο-
λικά των τριακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και σαράντα 
οκτώ λεπτών (269,19 + 79,29 = 348,48 €), και επιβλήθη-
καν σε βάρος του ανωτέρω υπαίτιου της λαθρεμπορίας 
πολλαπλά τέλη συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων 
ευρώ (1.500,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 150 παρ. 1 του 
ν. 2960/2001, τα οποία υπόκεινται στο ισχύον κατά το 
χρόνο πληρωμής τους αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Τελών Χαρτο-
σήμου. Ο καταλογιζόμενος δικαιούται, σύμφωνα με τα 
άρθρα 150 παρ. 4 και 152 παρ. 6 του ν. 2960/2001, να 
ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού 

Δικαστηρίου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την κατά νόμο επίδοση της πράξης και σε 
περίπτωση προσώπου που διαμένει στην αλλοδαπή, 
μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Τα 
καταλογιζόμενα ποσά την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
του επόμενου μήνα της επίδοσης, καθίστανται ληξιπρό-
θεσμα και από την 1η του επόμενου μήνα επιβαρύνονται 
με τόκους, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του ΚΕΔΕ, όπως 
ισχύουν.

Η παρούσα καταλογιστική πράξη δημοσιεύεται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 εδάφιο β΄ 
του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». 

  Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ 

Ι

   (5)  
 Eπιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) 

MUHAMMAD (ον.) ABRAR του BOOTA και της 

KHALEDA, για λαθρεμπορία καπνικών προϊό-

ντων.   

 Με την υπ’ αρ. 485/2017/27-05-2020 MRN 20/GRYK 
2006/0000095/6 καταλογιστική πράξη του Προϊστα-
μένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, ο (επ) 
MUHAMMAD (ον) ABRAR του BOOTA και της KHALEDA, 
γεννηθείς την 30-08-1993 στο Πακιστάν, κάτοχος του 
υπ’ αρ. 43843 Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία 
με ημερομηνία έκδοσης την 08-06-2017, με Α.Φ.Μ. 
165086770 (Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης), τέως κάτοικος 
Θεσσαλονίκης, οδός Μακρυγιάννη 11 και ήδη αγνώστου 
διαμονής, κηρύχθηκε υπαίτιος της παράνομης προμή-
θειας και κατοχής, στη Θεσσαλονίκη, την 26-08-2017,
ποσότητας τριακοσίων ενενήντα δύο (392) πακέτων 
τσιγάρων, ήτοι επτά χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα 
(7.840) τεμαχίων λαθραίων τσιγάρων και εβδομήντα 
μίας (71) συσκευασιών λαθραίου καπνού των πενήντα 
(50) γραμμαρίων, ήτοι τριών χιλιάδων πεντακοσίων πε-
νήντα (3.550) γραμμαρίων λαθραίου καπνού, τα οποία 
κατασχέθηκαν, πράξη η οποία χαρακτηρίστηκε ως Τε-
λωνειακή Παράβαση Λαθρεμπορίας, κατά την έννοια 
των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2
και 142 παρ. 2 και 155 παρ. 1β, 2ζ του ν. 2960/2001 «Εθνι-
κός Τελωνειακός Κώδικας». Με την ίδια πράξη προσδι-
ορίστηκαν οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που 
αναλογούν στην ανωτέρω ποσότητα των λαθραίων κα-
πνικών που κατασχέθηκαν στο ποσό συνολικά των δύο 
χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννιά ευρώ και εβδομήντα 
πέντε λεπτών (2.269,75 €), και επιβλήθηκαν σε βάρος 
του ανωτέρω υπαίτιου της λαθρεμπορίας πολλαπλά 
τέλη συνολικού ποσού έξι χιλιάδων οκτακοσίων εννιά 
ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (2.269,75 € x 3 = 6.809,25 
€), σύμφωνα με το άρθρο 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, 
τα οποία υπόκεινται στο ισχύον κατά το χρόνο πληρω-
μής τους αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου. Ο καταλογι-
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ζόμενος δικαιούται, σύμφωνα με τα άρθρα 150 παρ. 4 
και 152 παρ. 6 του ν. 2960/2001, να ασκήσει προσφυγή 
ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, 
μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατά 
νόμο επίδοση της πράξης και σε περίπτωση προσώπου 
που διαμένει στην αλλοδαπή, μέσα σε προθεσμία ενενή-
ντα (90) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας. Τα καταλογιζόμενα ποσά την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της επί-
δοσης, καθίστανται ληξιπρόθεσμα και από την 1η του 
επόμενου μήνα επιβαρύνονται με τόκους, σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 και 6 του ΚΕΔΕ, όπως ισχύουν.

Η παρούσα καταλογιστική πράξη δημοσιεύεται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 εδάφιο β΄ 
του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». 

  Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ 

Ι

   (6)  
 Καταλογισμός πολλαπλού τέλους για λαθρεμπο-

ρική τελωνειακή παράβαση στους:   

 1) KHNIFES(επ.) AHMAD(ον.) του MAHMOUD και 

της JAMILA, αγνώστου διαμονής, που γεννήθη-

κε 01-01-1996 στη Συρία, με αριθμό Διαβατηρί-

ου 002-16-L038167/05-02-2016/Συριακές Αρχές 

και με άδεια διαμονής πρόσφυγα Ρ00419109/

05-05-2017/Υπηρεσία Ασύλου.

2) QESHTA(επ.) MOHAMMED (ον.) του NOMAN 

και της HAKENA, αγνώστου διαμονής, που γεν-

νήθηκε 03-03-1988 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιρά-

τα, με αρ. Διαβατηρίου 3963752/12-06-2016/Αρ-

χές Παλαιστίνης και με αριθμό Δελτίου Ασύλου 

0299848/21-08-2017/Υπηρεσία Ασύλου.

Δυνάμει της υπ’ αρ. 36/2018/03-06-2020 καταλογιστι-
κής πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Λάρισας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2 και 
155 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδι-
κα» που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5
του ίδιου νόμου, όπου χαρακτηρίστηκαν ως υπαίτιοι 
λαθρεμπορίας και σε βάρος των ανωτέρω καταλογί-
στηκε, ιδιαίτερα και αλληλέγγυα στον καθένα, πολλα-
πλό τέλος λαθρεμπορίας ανερχόμενο συνολικά σε χίλια 
πεντακόσια ευρώ (1.500,00), σύμφωνα με το άρθρο 150 
του ν. 2960/2001, πλέον τελών χαρτοσήμου (T.X 2%) 
και ΟΓΑ (0,4%), επιμερισθέν κατά 50% στον KHNIFES 
(επ.) AHMAD(ον.) του MAHMOUD και της JAMILA, ήτοι 
κατά ποσό επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00), πλέον 
ΤΧ (2%) και ΟΓΑ (0,4%) και κατά 50% στον QESHTA(επ.) 
MOHAMMED(ον.) του NOMAN και της HAKENA, ήτοι 
κατά ποσό επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00), πλέον 
ΤΧ (2%) και ΟΓΑ (0,4%).

Κατά της παρούσας προβλέπεται προσφυγή ενώπιον 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας εντός τριάντα 
(30) ημερών από τη δημοσίευση στην ΕτΚ σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 2717/1999 «Κώδι-

κας Διοικητικής Δικονομίας», όπως ισχύει σήμερα. Αν ο 
νομιμοποιούμενος προς άσκηση προσφυγής διαμένει 
στην αλλοδαπή, οι αντίστοιχες προθεσμίες ορίζονται σε 
ενενήντα (90) ημέρες (άρθρο 66 παρ. 6). Αν περάσει η 
προθεσμία του άρθρο 66 του ν. 2717/1999 και δεν έχει 
ασκηθεί προσφυγή κατά της παρούσας καταλογιστικής 
πράξης, αυτή οριστικοποιείται. 

 Η Προϊσταμένη

ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΔΑ   

Ι

 (7) 
 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον SHIZAD(επ.) 

ATIF(ον.) του FAZAL HUSAIN και της FAZALA για 

λαθρεμπορική τελωνειακή παράβαση.   

 Με την υπ’ αρ. 128/2017/03-06-2020 καταλογιστική 
πράξη της Προϊσταμένης του Τελωνείου Λάρισας περί 
καταλογισμού πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορική τε-
λωνειακή παράβαση στον:

SHIZAD(επ.) ATIF(ον.) του FAZAL HUSAIN και της 
FAZALA, αγνώστου διαμονής, που γεννήθηκε 12/12/1980 
στo Πακιστάν, κατόχου του υπ΄ αρ. 0205489 Δελτίου αι-
τούντος Διεθνή προστασία, εκδοθέν 17-02-2017, από 
Υπηρεσία Ασύλου, ισχύος έως 17-08-2017, επιβάλλε-
ται, στον ανωτέρω, πολλαπλό τέλος που ανέρχεται στο 
ποσό των 1.500 ευρώ, αφού το τριπλάσιο των δασμών 
και λοιπών φόρων που αντιστοιχούν στο αντικείμενο της 
λαθρεμπορίας, είναι μικρότερο των χιλίων πεντακοσίων 
(1.500) ευρώ, άρθρο 150 του ν. 2960/2001, παρ. 1 εδάφιο 
δ΄. Επί των ανωτέρω πολλαπλών τελών, υπολογίζονται 
και καταβάλλονται κατά την είσπραξη το αναλογούν Τ.Χ. 
σε ποσοστό 2% και κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ 20% επί του 
χαρτοσήμου.

Κατά της παρούσας προβλέπεται προσφυγή ενώπιον 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας εντός τριάντα 
(30) ημερών από τη δημοσίευση στην ΕτΚ σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 2717/1999 «Κώδι-
κας Διοικητικής Δικονομίας», όπως ισχύει σήμερα. Αν ο 
νομιμοποιούμενος προς άσκηση προσφυγής διαμένει 
στην αλλοδαπή, οι αντίστοιχες προθεσμίες ορίζονται σε 
ενενήντα (90) ημέρες (άρθρο 66 παρ. 6). Αν περάσει η 
προθεσμία του άρθρου 66 του ν. 2717/1999 και δεν έχει 
ασκηθεί προσφυγή κατά της παρούσας καταλογιστικής 
μας πράξης, αυτή οριστικοποιείται. 

 Η Προϊσταμένη

ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΔΑ   

Ι

 (8) 
 Επιβολή προστίμου στον ASHRAFI HESSAMUDIN.   

 Με την υπ’ αρ. 37/2019/05-06-2020 καταλογιστική 
πράξη της Διευθύντριας του Τελωνείου Σύρου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 155 παρ. 1 του ν. 2960/2001 
και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του 
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προαναφερόμενου νόμου, ο ASHRAFI (επ) HESSAMUDIN 
(ον) του Hussein Ali και της Jamal, γεννηθείς την
01-02-1980 στο ΤΑΛΑ ΒΑ ΜΠΑΡΦΑΚ, υπήκοος Αφγα-
νιστάν με αριθμό δελτίου αιτούντος Διεθνή Προστα-
σία Ρ00581709 και αριθμό διαβατηρίου ΑΑ6249103, 
αγνώστου διαμονής, κρίθηκε υπαίτιος λαθρεμπορίας 
καπνικών, καθόσον βρέθηκαν στην κατοχή του δεκαέξι 
(16) πακέτα τσιγάρα μάρκας MARLBORO GOLD και εκα-
τόν σαράντα (140) γραμμάρια συσκευασία άκαυστου 
καπνού με ενδείξεις HOT, FILTER KHAINI και FROM THE 
HOUSE OF DILBAGH, χωρίς να φέρουν την προβλε-
πόμενη ταινία σήμανσης ελέγχου φόρου και κατανά-
λωσης καπνού του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλης 
ξένης αντίστοιχης αρχής. Για την πράξη του αυτή του 
επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη που ανέρχονται στο ύψος 
των χιλίων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ (1.536,00 €), το 
οποίο συμπεριλαμβάνει και τα τέλη χαρτοσήμου. Κατά 
της ως άνω πράξης επιτρέπεται η κατάθεση προσφυγής, 
εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή της στην 
Ε.τ.Κ, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου. 

 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΦΙΛΗ   

Ι

 Αριθμ. 3152/Φ20 (9)
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟ-

ΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΝΙΚΗΣ» (ΚΕΤΥΦ) της 

σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου και καθορισμός του εσωτερικού 

κανονισμού. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 28 του ν. 4485/ 

2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 114), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανι-
κών στη συνεδρίαση με αρ. πράξης 9/Θ.2/18-02-2020 με 
θέμα Ίδρυση Εργαστηρίου «Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών 
και Φωτονικής» της Σχολής Μηχανικών».

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσο-
γειακού Πανεπιστημίου στη συνεδρίαση με αρ. πράξης 
22/Θ.11/27-02-2020 με θέμα Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτ-
λο «Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής» (ΚΕΤΥΦ) 

της Σχολής Μηχανικών και καθορισμός του εσωτερικού 
κανονισμού.

7. Την υπ’ αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την 
οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης (Υ.Ο.Δ.Δ. 633).

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

Tην ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο ««Κέντρο Τεχνολο-
γίας Υλικών και Φωτονικής» (ΚΕΤΥΦ) της Σχολής Μηχα-
νικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και 
τον καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας, 
ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση-Αντικείμενο

Ιδρύεται και εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών του Ελ-
ληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου το Εργαστήριο με 
τίτλο «Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής» - ΚΕ-
ΤΥΦ, το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές 
και αναπτυξιακές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της 
τεχνολογίας προηγμένων υλικών και φωτονικής.

Το Εργαστήριο αποτελείται από τις παρακάτω ερευ-
νητικές ομάδες:

(α) Ομάδα Νανοϋλικών και Εκτυπώσιμων Ηλεκτρονι-
κών/Ενεργειακών Διατάξεων.

(β) Ομάδα Έξυπνων Λειτουργικών Υλικών.
(γ) Ομάδα Τεχνολογιών Αιχμής για Υλικά αποθήκευσης 

και Εξοικονόμησης Ενέργειας.
(δ) Ομάδα Ανάπτυξης και Εφαρμογών Φωτονικής.

Άρθρο 2
Σκοπός

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την εξυπηρέτηση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Σχο-
λής Μηχανικών αλλά και άλλων σχολών του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν 
στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου και αποτε-
λούν μέρος του προγράμματος σπουδών της σχολής.

2. Την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας ή/και τη 
διασύνδεση με σχετικούς τομείς της κοινωνίας και της οι-
κονομίας. Τα επιστημονικά πεδία/αντικείμενα στα οποία 
δραστηριοποιείται το Εργαστήριο «Κέντρο Τεχνολογίας 
Υλικών και Φωτονικής» - ΚΕΤΥΦ είναι τα ακόλουθα:

(α) ανάπτυξη και εφαρμογή νανοϋλικών, λεπτών επι-
στρώσεων, νανοσύνθετων υλικών και λειτουργικών εναι-
ωρημάτων σε παράθυρα ελεγχόμενης διαπερατότητας, 
μπαταρίες, υπερπυκνωτές, φωτοκαταλυτικά/αντιρρυπα-
ντικά/αντιβακτηριακά υλικά, ηλεκτρομαγνητική θωράκι-
ση, διάφανα ηλεκτρόδια, αυτοκαθαριζόμενες επιφάνειες, 
νανοδιηλεκτρικά, υλικά συσκευασίας τροφίμων και άλ-
λες εφαρμογές καθημερινής χρήσης,

(β) διερεύνηση απλών, χαμηλού κόστους και φιλικών 
προς το περιβάλλον τεχνικών, όπως τύπου εκτύπωσης, 
σπρέι κ.λπ. αλλά και προσαρμογή των αποτελεσμάτων 
ανάπτυξης σε διεργασίες ευρείας κλίμακας,

(γ) ανάπτυξη, μελέτη και τεχνολογία πηγών φωτός,
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(δ) ανάπτυξη γραφενίου και σχετικών δισδιάστατων 
νανοδομών για εφαρμογές σε εκτυπώσιμες οπτοηλε-
κτρονικές, βιο-ηλεκτρονικές και φωτοβολταϊκές διατά-
ξεις,

(ε) σχεδίαση, προσομοίωση και κατασκευή πρότυπων 
διατάξεων για την ανάπτυξη υλικών σε μεγάλες διαστά-
σεις για ηλεκτρόδια σε μπαταρίες και υπερπυκνωτές, 
θερμοχρωμικές και ηλεκτροχρωμικές επιστρώσεις,

(στ) αξιολόγηση εκτυπώσιμων ηλεκτρονικών και φω-
τοβολταϊκών διατάξεων σε προσομοιωμένες συνθήκες 
περιβάλλοντος, καθώς και σε εξωτερικές συνθήκες,

(ζ) θεωρητικές μελέτες αναφορικά με: (i) κβαντικά ρευ-
στά, (ii) ατομικά αέρια σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, 
(iii) υπερ-ρευστότητα πεπερασμένων συστημάτων- κα-
ταστάσεις δινών, μη-φθίνοντα ρεύματα, κ.λπ., (iv) μη-
γραμμικά φαινόμενα και σολιτονικά κύματα σε πεπε-
ρασμένα συστήματα χαμηλής διάστασης, (v) φυσική 
ημιαγωγών: οπτικές ιδιότητες, στοιχειώδεις διεγέρσεις, 
μη-γραμμικά φαινόμενα, ιδιότητες μεταφοράς, vi) χρήση 
υπερυπολογιστών για τη μοντελοποίηση των ηλεκτρο-
δίων σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας,

(η) διερεύνηση των μηχανικών, οπτικών, ηλεκτρικών 
και ηλεκτροχημικών ιδιοτήτων υλικών και διατάξεων σε 
μικρο- και νανο-κλίμακα,

(θ) ανάπτυξη εργαστηριακών πρότυπων και διαδικα-
σίες μεταφορά της τεχνολογίας στην βιομηχανία,

(ι) μελέτη εφαρμογών laser στην διαγνωστική υλικών 
και διαδικασιών.

3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών 
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, 
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους 
του Εργαστηρίου.

4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων 
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νο-
μικής μορφής οργανισμούς σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από (α) μέλη Δ.Ε.Π. της 
Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πα-
νεπιστημίου, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο και 
τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα διδακτικά 
και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, (β) Ει-
δικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακό 
Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), διοικητικό προσωπικό 
για την ανάληψη διοικητικών υποχρεώσεων, από Ειδι-
κό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), λοιπό 
επιστημονικό προσωπικό που δύναται να τοποθετηθεί 
στο Εργαστήριο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
(γ) εξωτερικούς συνεργάτες κατάλληλων προσόντων οι 
οποίοι δραστηριοποιούνται σε επιστημονικά, τεχνικά 
ή διαχειριστικά θέματα των έργων που υλοποιούνται,
(δ) μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υπο-

ψήφιους διδάκτορες (που εκπονούν διατριβή υπό την 
επίβλεψη ή συνεπίβλεψη μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου) 
και μεταπτυχιακούς φοιτητές που συμμετέχουν ενεργά 
στις ερευνητικές δραστηριότητες και στην εκτέλεση 
ερευνητικών έργων ή και προσφορά υπηρεσιών από 
το Εργαστήριο.

Μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ, επι-
σκέπτες καθηγητές της αλλοδαπής και εξειδικευμένοι 
επιστήμονες, μπορούν να συνεργάζονται κατά περίπτω-
ση με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις που εξυπηρετούν 
την αποστολή και τους στόχους του Εργαστηρίου.

Άρθρο 4
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. της 
Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπι-
στημίου, ο οποίος πρέπει να είναι επιστήμονας αναγνω-
ρισμένου κύρους και εμπειρίας σε αντικείμενα σχετικά με 
τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου. Ο Διευθυντής 
του Εργαστηρίου εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζει 
η κείμενη νομοθεσία και μπορεί να ανήκει στις βαθμί-
δες του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή 
Καθηγητή ή του επίκουρου Καθηγητή.

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότη-
τες μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός 
του ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η μέριμνα για 
την τήρηση του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του 
Εργαστηρίου, η μέριμνα για τη στελέχωση του Εργα-
στηρίου, η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για 
τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και 
τον εξοπλισμό, η υπογραφή κάθε εγγράφου που διακι-
νεί και γενικά η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του 
Εργαστηρίου.

3. Τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου απαρτίζουν την Συ-
νέλευση του Εργαστηρίου, τα καθήκοντα της οποίας 
περιλαμβάνουν το στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξής 
του, την κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμή-
ματος ετήσιου προγράμματος λειτουργίας, τον καθορι-
σμό των κανόνων χρήσης των διαθέσιμων υποδομών 
καθώς και τη διαχείριση επιμέρους θεμάτων όπου αυτό 
απαιτείται.

4. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου αναπληρώνεται 
κατά την απουσία του από τον Αναπληρωτή Διευθυντή 
όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση-Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου και στεγάζεται σε συγκε-
κριμένους χώρους όπου εγκαθίστανται τα όργανα και ο 
λοιπός τεχνικός εξοπλισμός που είναι αναγκαίος για τη 
διενέργεια των ερευνητικών έργων και προγραμμάτων. 
Οι χώροι εγκατάστασης ανήκουν στο Ελληνικό Μεσογει-
ακό Πανεπιστήμιο όπου και τοποθετούνται πινακίδες με 
τον τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.

2. Ο Διευθυντής πρέπει να είναι ενήμερος για τη διε-
ξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας λαμβάνει χώρα 
στο Εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμμα-
τος ή άλλου έργου και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
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χρήση τεχνικού εξοπλισμού και χώρων ανάλογα με τις 
τρέχουσες δραστηριότητες και σε συνεννόηση με τη 
Συνέλευση του Εργαστηρίου.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την παρακολούθη-
ση της εν γένει λειτουργίας του Εργαστηρίου, τη χρήση 
του εξοπλισμού και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την 
παραμονή των εργαζομένων και των επισκεπτών στους 
χώρους, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού και 
των εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρήση των οργάνων του Εργαστηρίου επιτρέπεται 
στο προσωπικό και τους ερευνητές που έχουν ειδική 
επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και 
σκεύη τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασι-
ών, επιστρέφονται μετά τη χρήση τους, στην κατάσταση 
που είχαν παραδοθεί.

5. Η λειτουργία του Εργαστηρίου επικουρείται από 
προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υπο-
ψήφιους διδάκτορες της Σχολής Μηχανικών, αλλά και 
από εξωτερικούς συνεργάτες με προσόντα σε τεχνικό 
ή ερευνητικό επίπεδο, με τις υποδείξεις του Διευθυντή 
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Πόροι-Έσοδα

Τα έσοδα του Εργαστηρίου, η διαχείριση των οποίων 
πραγματοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κον-
δυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπι-
στημίου, μπορεί να προέρχονται από:

α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε-
θνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

στ. Τη διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών σεμι-
ναρίων, επιστημονικών συναντήσεων, καθώς και από 
τη διοργάνωση ή/και υποστήριξη Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών.

ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τίτλος Εργαστηρίου-Σφραγίδα

1. Ο κύριος τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Κέντρο Τε-
χνολογίας Υλικών και Φωτονικής»-ΚΕΤΥΦ. Ο κύριος τίτ-
λος αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, αποτυπώνεται σε 
στρογγυλή σφραγίδα αλληλογραφίας από κοινού με το 
τίτλο «Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο» και αναρτά-
ται στους χώρους που δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.

2. Για τις σχέσεις του με το εξωτερικό το Εργαστήριο 
χρησιμοποιεί τον τίτλο «Center of Materials Technology 
and Photonics - CEMATEP». Ο κύριος τίτλος αναγράφεται 
σε κάθε μη ελληνόγλωσσο έντυπό του, αποτυπώνεται σε 
στρογγυλή σφραγίδα αλληλογραφίας από κοινού με το 
τίτλο «Hellenic Mediterranean University» και αναρτάται 
στους χώρους που δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:

α. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
β. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
γ. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, εξο-

πλισμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
δ. Πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας και εγγρά-

φων.
ε. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 

την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το 
Εργαστήριο.

Άρθρο 9
Έγκριση-Τροποποίηση
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Εργαστηρί-
ου «Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής» - ΚΕΤΥΦ 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εγκρίνεται 
από την Κοσμητεία της Σχολής και τη Σύγκλητο του Ελ-
ληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Με την ίδια διαδι-
κασία εγκρίνεται και κάθε τροποποίηση του Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας του Εργαστηρίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 10 Ιουνίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ   
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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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