
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 79678/27.7.2020 από-
φασης ολοκλήρωσης  - οριστικοποίησης του 
κόστους και πιστοποίησης της έναρξης παρα-
γωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης 
«Ε. ΚΡΕΣΤΑΙΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-
ΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ» με δ.τ. 
«ΚΡΕΣΤΕΝ Α.Ε.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3299/2004.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/17897/
Β6/2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορι-
σμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστω-
σης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγω-
γή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β΄ 358).

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16/9.7.2018 (Β΄  4712) 
απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πε-
λοποννήσου που αφορά στην έγκριση του Κανο-
νισμού Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Νεότερη και Σύγχρονη 
Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» του 
Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης 
Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 19793 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 79678/27.7.2020 από-

φασης ολοκλήρωσης - οριστικοποίησης του κό-

στους και πιστοποίησης της έναρξης παραγω-

γικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης 

«Ε. ΚΡΕΣΤΑΙΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-

ΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ» με δ.τ. 

«ΚΡΕΣΤΕΝ Α.Ε.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με 

τις διατάξεις του ν. 3299/2004.

Με την υπ’ αρ. 16930/9.2.2021 απόφαση του Προϊ-
σταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσε-
ων τροποποιείται η υπ’ αρ. 79678/27.7.2020 απόφαση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών 
Επενδύσεων, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στην 

Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Β΄ 3229), που αφορά στην 
ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και στην 
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
της επιχείρησης «Ε. ΚΡΕΣΤΑΙΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ-
ΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ» με δ.τ. 
«ΚΡΕΣΤΕΝ Α.Ε.», και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής που 
αναφέρεται στην καταβολή του υπολοίπου της επιχο-
ρήγησης, το οποίο ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων 
σαράντα εννέα χιλιάδων ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι 
ενός λεπτών (549.095,21 €).

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνω-
μοδοτική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 27, την 
παρ.  7 του άρθρου 85 του ν.  4399/2016 και την υπ’ 
αρ. 77685/21.7.2016 υπουργική απόφαση «Σύστα-
ση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του 
ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας 
της» (Β΄ 2335), όπως ισχύει.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ

Ι

Αριθμ. Φ.153/17281/A5 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/17897/

Β6/2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθο-

ρισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπί-

στωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για ει-

σαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β΄ 358).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρό-

σβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 188), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 «Ρύθ-
μιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού 
τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 156), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύ-
ει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

22 Φεβρουαρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 694

7335



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7336 Τεύχος B’ 694/22.02.2021

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε-
σίας 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. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει.

6. 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).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

8. Την υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/2014 κοινή από-
φαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Υγείας «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας 
διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισα-
γωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» (Β΄ 358), όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Φ.151.3/5408/Α5/2017 
(Β΄ 683), Φ.153/146145/Α5/2019 (Β΄ 3557).

9. Την υπό στοιχεία Φ.153/79300/A5/2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και 

Υγείας «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης 
ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισα-
γωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5%» 
(Β΄ 2591).

10. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/073/14084/Β1/5.2.2021 ει-
σήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων.

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

την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/17897/
Β6/2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και Υγείας «Καθορισμός οργάνων, 
τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθή-
σεων υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση» (Β΄ 358), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
ως ακολούθως:

Α. Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 2 της ανωτέρω από-
φασης, μετά τη φράση «στο οποίο ορίζεται επακριβώς 
η πάθηση του υποψηφίου» διαγράφεται ο όρος «ολο-
γράφως».

Β. Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ της ανωτέρω απόφασης, αντικαθί-
σταται ως εξής:
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 12 Φεβρουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Παιδείας και Θρησκευμάτων  Υγείας

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
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Αριθμ. απόφ. 186/24 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16/9.7.2018 (Β΄ 4712) 

απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πε-

λοποννήσου που αφορά στην έγκριση του Κα-

νονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νεότερη και 

Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτι-

κές» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Δι-

αχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστη-

μίου Πελοποννήσου.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. 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) και ειδικότερα τα άρθρα 48, 
55, 67 και 70.

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 και της παρ. 6 
του άρθρου 85 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουρ-
γία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

3. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).

4. Τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 26 του 
ν.  4386/2016 (Α΄  83), με την οποία αντικαθίσταται η 
περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 ως 
εξής: «Έως την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργα-
νισμού κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτε-
ρικού του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε 
αυτούς ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

6. Την υπό στοιχεία 210838/Z1/1.12.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 647) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διο-
ρισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή του Τμήματος 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με πλήρη θητεία, 
από της εκδόσεως της διαπιστωτικής πράξης.

7. Την υπ’ αρ. 8237/8.12.2017 (Β΄ 4835) απόφαση του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί μετα-

βίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμι-
κών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (υπ’ αρ. 
6/19.11.2020 συνεδρίαση).

9. Την υπ’ αρ. 12/30.4.2018 απόφαση της 126ης συνε-
δρίασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
με τίτλο «Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο: “Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: 
Νέες θεωρήσεις και προοπτικές” του Τμήματος Ιστορίας, 
Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου». 

10. Την υπ’ αρ. 16/9.7.2018 (Β΄ 4712) απόφαση της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που αφορά 
στην έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νεότερη και 
Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» του 
Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολι-
τισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την τροποποίηση, από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 
της υπ’ αρ. 16/9.7.2018 (Β΄ 4712) απόφασης της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που αφορά στην 
έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νεότερη και Σύγ-
χρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» του 
Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πο-
λιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
ως ακολούθως:

Την αντικατάσταση του άρθρου 23.2 «Διοικητική Υπο-
στήριξη του Προγράμματος» ως εξής:

Το έμπειρο διοικητικό, τεχνικό και ερευνητικό προσω-
πικό διαρκώς ανανεώνει και επικαιροποιεί τις γνώσεις 
του με σκοπό την παροχή σύγχρονων και εξειδικευμέ-
νων υπηρεσιών. Τη διοικητική, τεχνική και ερευνητική 
υποστήριξη έχει όχι μόνο το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιο-
λογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών αλλά και 
άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή/και 
εξωτερικοί συνεργάτες και επιστήμονες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 29 Ιανουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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