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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Νοεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 8000/20/89-α΄/
14 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη «Ρύθμιση θεμάτων
πρόσθετης ασφάλισης και παροχών του Ταμείου
Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ)
του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (ΤΠΑΣ) και του
Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) ως προς τον καθορισμό του ύψους
και του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος και τον προσδιορισμό των εισφορών των
ασφαλισμένων μετόχων αυτών και λοιπές συναφείς διατάξεις» (Β’ 625).

2

Κατανομή προσωπικού στο Ελληνικό Ινστιτούτο
Παστέρ (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

3

Έγκριση εργασίας νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, για το έτος 2021.

4

Απονομή τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8000/28/40-δ’
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 8000/20/89-α΄/14
απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη «Ρύθμιση θεμάτων πρόσθετης ασφάλισης και παροχών του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) του
Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (ΤΠΑΣ) και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) ως προς τον καθορισμό του ύψους
και του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος και τον προσδιορισμό των εισφορών των
ασφαλισμένων μετόχων αυτών και λοιπές συναφείς διατάξεις» (Β’ 625).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 95 του ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του συστήματος

Αρ. Φύλλου 5123

κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (Α’ 58),
β) του άρθρου 15 του ν. 4760/2020 «Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Πρόνοιας
Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»
(Α’ 247),
γ) της παρ. 1.Β του άρθρου 43 του ν. 3518/2006
(Α΄ 272),
δ) του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα
Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»
(Α’ 85), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση
διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των
δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018 2021 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 74),
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α’ 98),
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ ’ 119).
3. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).
4. Τις από 08.04.2021 εκπονηθείσες Αναλογιστικές Μελέτες για τον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) και
τον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων
(Τ.Π.Υ.Α.Π.) του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
5. Το υπ’ αρ. 17/1 από 10.05.2021 πρακτικό - απόφαση
του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
6. Το γεγονός, ότι με τις κατωτέρω προτεινόμενες
ρυθμίσεις δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος
των Προϋπολογισμών των Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π., ούτε
τοιαύτη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Οι παρ. 1 έως 4 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 8000/
20/89-α’/14 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β’ 625) καταργούνται.
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Η παρ. 5 αναριθμείται σε παρ. 1 του άρθρου 2 της ως
άνω Υπουργικής Απόφασης και αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους μετόχους των Τομέων Πρόνοιας ΤΠΑΣ και
ΤΠΥΑΠ που τελούν σε κατάσταση μόνιμης ή πολεμικής διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 330/1947
(Α΄ 84) και του ν. 875/1979 (Α’ 50), και συμπληρώνουν τουλάχιστον εικοσιπενταετή (25 έτη) υπηρεσία στο Σώμα
της Ελληνικής Αστυνομίας, δύναται, ύστερα από αίτηση
τους, να χορηγείται με απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΠΑΣΑ,
το εφάπαξ βοήθημα πριν την κατάληψη αυτών από το
όριο ηλικίας του βαθμού τους, το οποίο υπολογίζεται για
το χρονικό διάστημα ασφάλισης από ενάρξεως αυτής
μέχρι την ημερομηνία της αιτήσεως σύμφωνα με τα μισθολογικά δεδομένα και τις διατάξεις της ημερομηνίας
αυτής. Με την αίτηση, που κοινοποιείται υποχρεωτικά
στη Διεύθυνση Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας/ΓΔΟΥΕΣ, διακόπτεται οριστικά η μετοχική σχέση των ασφαλισμένων
της κατηγορίας αυτής και παύει για αυτούς κάθε υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Οι μέτοχοι που
λαμβάνουν το εφάπαξ βοήθημα με τον προαναφερόμενο
τρόπο, αποστερούνται κάθε δικαιώματος χορήγησης συμπληρωματικού, συμψηφιστικού ή πρόσθετου ομοίου
από τους Τομείς ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ του ΤΑΠΑΣΑ».
Το άρθρο 4 της υπό στοιχεία 8000/20/89-α΄/14 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη (Β’ 625) καταργείται.
Τα άρθρα 5-13 της υπό στοιχεία 8000/20/89-α΄/14
απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β’ 625) αναριθμούνται σε 4-12.
Άρθρο 2
Η απονομή εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος από τον
Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και τον Τ.Π.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., επί εκκρεμών αιτήσεων ασφαλισμένων, λόγω της μη συμπλήρωσης τριάντα (30) ετών ασφάλισης στους ως άνω Τομείς, γίνεται ατόκως κατά σειρά προτεραιότητας με βάση
το χρόνο κατά τον οποίο έκαστος αιτών-ασφαλισμένος
θα συμπλήρωνε τα τριάντα (30) έτη ασφάλισης.
Έναρξη Ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021
Ο Υπουργός
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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
της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40)».
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το π.δ. 84/2019
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1-3-2011
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών,
για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των κριτηρίων
κατανομής προσωπικού (Β΄ 323).
4. Το υπ΄αρ. 10586/29-9-2021 αίτημα του Ελληνικού
Ινστιτούτου Παστέρ.
5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ ενός
(1) Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Oκτωβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 913438

(3)

Έγκριση εργασίας νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, για το έτος 2021.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./216/19221
(2)
Κατανομή προσωπικού στο Ελληνικό Ινστιτούτο
Παστέρ (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την
Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 29 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).
2. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87).
3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).
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4. Το άρθρο 122 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), οι οποίες
προβλέπουν ότι «Ειδικά αποφάσεις έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τη νύχτα
και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, προσωπικού των Ο.Τ.Α.
Β’ βαθμού, σε εργασίες που αφορούν έκτακτες ή μη
προβλέψιμες ανάγκες αποχιονισμού, παρεμβάσεων σε
πλημμυρικά φαινόμενα, εργασίες αποκατάστασης λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης ή ηλεκτροφωτισμού
ή οδικού δικτύου, καθώς και υπηρεσίες έκτακτων ελέγχων δημόσιας υγείας ή κτηνιατρικών ελέγχων, μπορούν
να ισχύουν αναδρομικά από την έναρξη του εξαμήνου
του έτους το οποίο αφορούν».
5. Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-06-2006
απόφαση «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και
των Ν.Π.Δ.Δ.» (Β΄ 769), όπως ισχύει με τις διατάξεις της
υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.07.2011 (Β’ 1659).
6. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ:
ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των
διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
7. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10-01-2017 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών
εργασία» (Β’ 17).
8. Την υπ’ αρ. 37419/13479/08-05-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
(Β’ 1661), με την οποία εγκρίθηκε η 121/2018 απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής,
περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
9. Την υπ’ αρ. 514629/06-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί διορισμού του Εκτελεστικού
Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής (Υ.Ο.Δ.Δ. 718).
10. Την υπ’ αρ. 864073/14-10-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (Β’ 4832) με την οποία παρέχεται
εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»
στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής
για την έγκριση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες,
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλλήλων των
υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.
11. Την υπ’ αρ. 42737/12-04-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών
της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2021 (Β΄ 1764) από
τις διατάξεις της οποίας προκαλείται επιπλέον δαπάνη
ύψους 1.110.000,00 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού 2021 της Περιφέρειας Αττικής που θα βαρύνει τον
ΚΑΕ 0512 (01.072 - Κεντρικός Τομέας, 05.072 - Ανατολική
Αττική, 06.072 - Δυτική Αττική, 07.072 - Πειραιάς, 08.072 Νήσων).
12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας σε συνδυασμό με τα διαλαμβανόμενα στο υπ’ αρ.
823208/04-10-2021 έγγραφό του.
13. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλο-
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ντος, σε συνδυασμό με τα διαλαμβανόμενα στο υπ’ αρ.
823723/04-10-2021 έγγραφό του με το οποίο βεβαιώνει
ότι οι υπάλληλοι του γραφείου του εργάστηκαν αναδρομικά και υπάγονται στις υπό στοιχείο 4) διατάξεις.
14. Τα υπ’ αρ. 864581/14.10.2021 και 839344/7.10.2021
έγγραφα της Υπηρεσίας αναφορικά με την αναζήτηση
πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
15. Το υπ’ αρ. 858793/13-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Μισθοδοσίας της Περιφέρειας Αττικής, περί
καθορισμού δαπάνης αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών.
16. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής με
ΑΔΑ: 6ΨΨ07Λ7-ΛΣ4 με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση
πίστωσης συνολικού ύψους 800.000,00 ευρώ για την
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων
του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 2021 και
στον κωδικό 01.072.0512 (Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα).
17. Το υπ’ αρ. 868141/15-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας
Αττικής, στο οποίο επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η
δέσμευσή επιπλέον πιστώσεων στον ΚΑΕ 0512 στην
διάρκεια έκαστου οικονομικού έτους, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9
του π.δ. 80/2016 (Α’ 145).
18. Το υπ’ αρ. 870305/18-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με τις πιστώσεις προϋπολογισμού έτους 2021
στον ΚΑΕ 0512 του φορέα Φ.01072 (Κεντρικού Τομέα),
αποφασίζουμε:
Α) Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις νυκτερινές ώρες, τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, για το έτος 2021, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, για δύο (2)
υπαλλήλους του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.
Β) Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις νυκτερινές ώρες, τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, για το έτος 2021, αναδρομικά
από την έναρξη του Β’ εξαμήνου έτους 2021 για τρεις (3)
υπαλλήλους του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής
Προστασίας και Περιβάλλοντος.
Για όλες τις περιπτώσεις οι ώρες απασχόλησης ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος, για
υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες α) μέχρι ενενήντα έξι
(96) ώρες για τις νυχτερινές και β) μέχρι ενενήντα έξι (96)
για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ανά υπάλληλο.
Το προσωπικό των ανωτέρω υπηρεσιών θα απασχολείται μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις και μέσα στα όρια των πιστώσεων του
προϋπολογισμού.
Επισημαίνεται ότι για την καθ’ υπέρβαση εργασία θα
τηρείται ξεχωριστό δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων,
στο οποίο θα αναγράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα
αποχώρησης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

66066

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη ύψους 6.900,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού
2021 της Περιφέρειας Αττικής που θα βαρύνει τον ΚΑΕ
0512 (01.072 - Κεντρικός Τομέας).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΛΙΜΗΣ
Ι

Αριθμ. 22993
Απονομή τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα.

(4)

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 56 του π.δ. 155/2009 «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου
Αιγαίου» (Α΄ 197).
2. Το άρθρο 13 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Τεύχος B’ 5123/05.11.2021

3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, υπ΄ αρ.
συνεδρίασης 4/25.10.2021.
4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, υπ΄ αρ. Συνεδρίασης 44/25.10.2021, θέμα 4.4.
5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, επειδή ο τίτλος του
Επίτιμου Διδάκτορα είναι τιμητικός και δεν δημιουργεί
δικαιώματα και υποχρεώσεις σε σχέση με τη διδασκαλία
ή τη διοίκηση του Πανεπιστημίου, αποφασίζει:
Την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα του
Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου στον Μπλέτσα Μιχαήλ του Αναστασίου, ο οποίος
διέπρεψε στην επιστήμη της Πληροφορικής και να του
απονεμηθεί σχετικό ψήφισμα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 29 Οκτωβρίου 2021
Η Πρυτάνισσα
ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
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