
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2421.1/31118/2021/ 
29-4-2021 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιλογή και κατάτα-
ξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος  - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής ειδικότητας Τεχνικού, με εφαρ-
μογή του συστήματος μοριοδότησης των υπο-
ψηφίων» (Β’  1928), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’  αρ.  2421.1/56614/2021/04-8-2021 όμοια 
(Β’ 3747).

2 2η Τροποποίηση της υπ’  αρ. 2421.1/9873/2021/ 
08-02-2021 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιλογή και κατάτα-
ξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος  - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανι-
κού, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης 
των υποψηφίων» (Β’  632), όπως τροποποιήθη-
κε με την υπ’  αρ.  2421.1/56603/2021/04-8-2021 
όμοια (Β’ 3747).

3 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 2421.1/61243/2021/ 
24-8-2021 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιλογή και κατάτα-
ξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος  - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής ειδικότητας Nομικού, με εφαρμογή 
του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων» 
(Β’ 4228).

4 Παράταση λειτουργίας του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας 
(Β’ 1955/2014).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2421.1/60078 (1)
2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2421.1/31118/2021/ 

29-4-2021 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιλογή και κατάτα-

ξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 

Ακτοφυλακής ειδικότητας Τεχνικού, με εφαρ-

μογή του συστήματος μοριοδότησης των υπο-

ψηφίων» (Β’ 1928), όπως τροποποιήθηκε με την 

υπ’  αρ.  2421.1/56614/2021/04-8-2021 όμοια 

(Β’ 3747).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3079/2002 «Κύρω-

ση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» 
(Α’ 311), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 2 του ν. 3569/2007 (Α’ 122) και την παρ. 1 του άρ-
θρου 41 του ν. 4256/2014 (Α’ 92), και των παρ. 1 και 5 του 
άρθρου 6 του ν. 3079/2002,

β) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας 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),

γ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
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Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουρ-
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» 
(Α’ 114) και

δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο ΜΟΝΟ
1. Η περ.  (δ) της παρ.  1 του άρθρου 3 της υπ’  αρ. 

2421.1/31118/2021/29-4-2021 απόφασης του Υπουρ-
γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιλογή και 
κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής ειδικότητας Τεχνικού, με εφαρμογή του 
συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων» (Β’ 1928), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.: 2421.1/56614/2021/ 
04-8-2021 όμοια (Β’ 3747), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«δ. Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα 
τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,63 μ., 
αμφότεροι χωρίς υποδήματα».

2. Η περ.  (η) της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 
2421.1/31118/2021/29-4-2021 απόφασης του Υπουρ-
γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιλογή και 
κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος  - Ελλη-
νικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Τεχνικού, με εφαρ-
μογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφί-
ων» (Β’  1928), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’  αρ.: 
2421.1/56614/2021/04-8-2021 όμοια (Β’ 3747), αντικα-
θίσταται ως ακολούθως:

«η. Να μην έχουν καταδικασθεί σε οποιοδήποτε βαθμό:
(1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε 

οποιαδήποτε ποινή.
(2) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων: 

λαθρεμπορίας, ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής 
του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβο-
λής κατά της πολιτειακής εξουσίας, τρομοκρατικών 
πράξεων, φυλετικών διακρίσεων, προσβολής κατά 
της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, 
παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς κα-
ταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ψευδούς 
βεβαίωσης, ανθρωποκτονίας (εκτός της προερχόμε-
νης από αμέλεια), καταπίεσης, περί ναρκωτικών, όπλων 
και πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών, παράνομης 
αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπη-
ρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, πλαστο-
γραφίας πιστοποιητικού, δωροδοκίας ή δωροληψίας, 
απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, 
συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιουδήποτε κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής.

(3) για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποι-
νικού Κώδικα.

(4) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλ-
λου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλά-
χιστον τριών (3) μηνών».

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 26 Αυγούστου 2022

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 

Ι

     Αριθμ. 2421.1/60080 (2)
2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2421.1/9873/2021/ 

08-02-2021 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιλογή και κατάτα-

ξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 

Ακτοφυλακής ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανι-

κού, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης 

των υποψηφίων» (Β’ 632), όπως τροποποιήθη-

κε με την υπ’ αρ. 2421.1/56603/2021/04-8-2021 

όμοια (Β’ 3747). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3079/2002 «Κύρωση 

του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α’ 311), 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4676/2020 (Α’ 67) 
και της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3079/2002,

β) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας 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),

γ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114) και

δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:
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Άρθρο ΜΟΝΟ
1. Η περ.  (δ) της παρ.  1 του άρθρου 2 της υπ’  αρ. 

2421.1/9873/2021/08-02-2021 απόφασης του Υπουρ-
γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιλογή και 
κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος  - Ελληνι-
κής Ακτοφυλακής ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχα-
νικού, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης 
των υποψηφίων» (Β’ 632), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 2421.1/56603/2021/04-8-2021 όμοια (Β’ 3747), 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«δ. Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα 
τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,63 μ., 
αμφότεροι χωρίς υποδήματα».

2. Η περ. (η) της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 2421.1/ 
9873/2021/08-02-2021 απόφασης του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιλογή και κα-
τάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, 
με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των 
υποψηφίων» (Β’  632), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 2421.1/56603/2021/04-8-2021 όμοια (Β’ 3747), 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«η. Να μην έχουν καταδικασθεί σε οποιοδήποτε βαθμό:
(1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε 

οποιαδήποτε ποινή.
(2) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων: 

λαθρεμπορίας, βύθισης ή προσάραξης πλοίου λόγω 
αμέλειας ή εκ προθέσεως, παράβασης των διατάξε-
ων περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος, ανυ-
ποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, 
προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτει-
ακής εξουσίας, τρομοκρατικών πράξεων, φυλετικών 
διακρίσεων, προσβολής κατά της ελεύθερης άσκησης 
των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, 
ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμο-
τί κατάθεσης, ψευδούς βεβαίωσης, ανθρωποκτονίας 
(εκτός της προερχόμενης από αμέλεια), καταπίεσης, 
περί ναρκωτικών, όπλων και πυρομαχικών και τυχερών 
παιχνιδιών, παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης 
(κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστο-
γραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικού, δωροδοκίας 
ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβα-
σης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής.

(3) για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποι-
νικού Κώδικα.

(4) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλ-
λου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλά-
χιστον τριών (3) μηνών».

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 26 Αυγούστου 2022

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 

   Αριθμ. 2421.1/60085 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2421.1/61243/2021/ 

24-8-2021 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιλογή και κατάτα-

ξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 

Ακτοφυλακής ειδικότητας Nομικού, με εφαρμο-

γή του συστήματος μοριοδότησης των υποψη-

φίων» (Β’ 4228).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της υποπερ. ββ) της περ. ε) της παρ. 2 του άρθρου 3 

του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού 
Λιμενικού Σώματος» (Α’ 311), όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 19 του ν. 4676/2020 (Α’ 67), καθώς και των παρ. 1 
και 5 του άρθρου 6 του ν. 3079/2002.

β) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας 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),

γ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114) και

δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο ΜΟΝΟ
1. Η περ. (δ) της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 2421.1/ 

61243/2021/24-8-2021 απόφασης του Υπουργού Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιλογή και κατάταξη 
Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλα-
κής ειδικότητας Νομικού, με εφαρμογή του συστήματος 
μοριοδότησης των υποψηφίων» (Β’ 4228), αντικαθίστα-
ται ως ακολούθως:

«δ. Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα 
τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,63 μ., 
αμφότεροι χωρίς υποδήματα».

2. Η περ. (η) της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 2421.1/ 
61243/2021/24-8-2021 απόφασης του Υπουργού Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιλογή και κατάταξη 
Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλα-
κής ειδικότητας Νομικού, με εφαρμογή του συστήματος 
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μοριοδότησης των υποψηφίων» (Β’ 4228), αντικαθίστα-
ται ως ακολούθως:

«η. Να μην έχουν καταδικασθεί σε οποιοδήποτε βαθμό:
(1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε 

οποιαδήποτε ποινή.
(2) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων: 

λαθρεμπορίας, ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του 
πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά 
της πολιτειακής εξουσίας, τρομοκρατικών πράξεων, 
φυλετικών διακρίσεων, προσβολής κατά της ελεύθερης 
άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κι-
βδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς 
ανωμοτί κατάθεσης, ψευδούς βεβαίωσης, ανθρωποκτο-
νίας (εκτός της προερχόμενης από αμέλεια), καταπίεσης, 
περί ναρκωτικών, όπλων και πυρομαχικών και τυχερών 
παιχνιδιών, παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης 
(κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστο-
γραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικού, δωροδοκίας 
ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης 
καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιουδήποτε 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλ-
λευσης της γενετήσιας ζωής.

(3) για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποι-
νικού Κώδικα.

(4) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλ-
λου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλά-
χιστον τριών (3) μηνών».

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 26 Αυγούστου 2022

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 19641 (4)
Παράταση λειτουργίας του Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογί-

ας (Β’  1955/2014).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (Α’ 239), το ν.δ. 114/1974 (Α’ 310), το 

ν.δ. 87/1973 (Α’ 159) και τον ν. 259/1976 (Α’ 25).
2. Τα εδάφια θ) και κδ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του 

ν. 3469/2006 (Α’ 131).

3. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21.8.2020 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 677) για την εκλογή ως Πρύτανη του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης του Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Γεωργίου 
Κοντάκη, με τετραετή θητεία από 1.9.2020 έως 31.8.2024.

4. Την υπ’ αρ. 17898/01-09-2021 (ΑΔΑ: 9ΒΣΒ469Β7Γ-
Υ4Ο) πράξη συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καθώς 
και την υπ’ αρ. 19335/24-08-2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΒΞ469Β7Γ-
4ΜΑ) πράξη ανασυγκρότησής της.

5. Την παρ. 1 του άρθρου 455 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).
6. Την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3685/2008 σε συν-

δυασμό με την παρ. 2β του άρθρου 85 και το άρθρο 88 
του ν. 4485/2017 καθώς και την παρ. 4α του άρθρου 16 
του ν. 4957/2022.

7. Την υπό στοιχεία 107306/Β7/10.07.2014 υπουργική 
απόφαση «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 24454/Β7 
(Β’ 1202/2007) υπουργικής απόφασης που αφορά στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης - Αναμόρφωση 
του Προγράμματος» (Β’ 1955).

8. Το απόσπασμα πρακτικών της 15ης/22-6-2022 συνε-
δρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας σχετικά 
με το αίτημα για παράταση του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας καθώς και την 
Έκθεση του διευθυντή του αναμορφωμένου Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών και προέδρου του Τμήματος 
καθηγητή Στέλιου Παναγιωτάκη που το συνοδεύει.

9. Το υπ’ αρ. 18607/01-08-2022 έγγραφο της Προϊστα-
μένης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, Μαρίας 
Γιαννούλη.

10. Το από 24-8-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου του Νομικού Συμβούλου του Πανεπιστημίου Κρή-
της, Ιώαννη Σουφαλιδάκη.

11. Την εισήγηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και 
Εξωστρέφειας, Καθηγητή Γεωργίου Κοσιώρη.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

την παράταση λειτουργίας του αναμορφωμένου Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Β’ 1955/2014) του 
Τμήματος Φιλολογίας για ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο, 
δηλαδή μέχρι τις 31-1-2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 30 Αυγούστου 2022

  Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02046330209220004*
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