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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 154520/Β7
(1)
Πρόσληψη και αποζημίωση μεταπτυχιακών φοιτητών
και υποψηφίων διδακτόρων του Αριστοτέλειου Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Πρόσληψη και αποζημίωση μεταπτυχιακών φοιτη−
τών και υποψηφίων διδακτόρων του Αριστοτέ−
λειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.............................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 81017/Ε5/2.9.2009
(Φ.Ε.Κ. 2012/τ.Β΄/17.09.2009) υπουργικής απόφα−
σης: “Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Τ.Ε.Ι. Σερρών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρή−
σεων»”. ...................................................................................................
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του
Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου –
Master of Science in Wine and Beer Science» με δύο
κατευθύνσεις: Οίνος (Wine) και Ζύθος (Beer). ...............
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 100835/Γ2/
04.09.2012 Υ.Α. (Β΄ 2507) με θέμα «Λειτουργία κα−
τευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επι−
λογής». .....................................................................................................
Απασχόληση υπαλλήλων ειδικότητας Φυλάκων του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για το
έτος 2013, προς συμπλήρωση υποχρεωτικού ωρα−
ρίου εργασίας...................................................................................
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Ορισμός της Εταιρείας «AΦΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗ Ο.Ε.»
με δ.τ. «EL MARE MARINE ELECTRONICS» ως Εκ−
καθαρίστριας Αρχής Ραδιοεπικοινωνιακών Λογα−
ριασμών Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων με κωδικό
(AAIC) GR 19. .................................................................................... 6
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουρ−
γίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του
τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νέας Γενιάς και τροποποίηση−συμπλήρωση της
υπ’ αριθμ. 2980/22.3..2013 απόφασή μας. .................... 7

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην απόφαση του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που δημοσιεύ−
θηκε στο ΦΕΚ 2554/10.10.2013 τ.Β΄. .................................. 8

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 7 του Ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159/τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης» όπως αυτό προστέθηκε στο άρθρο 13 παρ. 1
του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 2327/1995
(ΦΕΚ 156/τ.Α΄) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας, παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις» όπως αυτό προστέθηκε στο
άρθρο 28 παρ. 7 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 3, εδάφ. ε΄ του
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές» σε συνδυασμό με τις διατά−
ξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195
τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 47 παρ. γ΄ του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α΄),
του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και
του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού
κ.λπ.» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3871/10
(ΦΕΚ 141/τ.Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/τ.Α΄).
7. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 (ΦΕΚ 2105/τ.Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
8. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 19685/12.04.2013 και 28438/25.06.2013
έγγραφα καθώς και το απόσπασμα πρακτικών της υπ’
αριθμ. 2861/18.06.2013 συνεδρίασης της Συγκλήτου.
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 909/6.9.2013 απόφαση έγκρισης
δέσμευσης πίστωσης ποσού 50.464,12 ευρώ που αφορά
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στις εργοδοτικές εισφορές και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0551
με το ποσό των 40.883,45 ευρώ και τον ΚΑΕ 0552 με το
ποσό των 9.580,67 ευρώ.
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13906/12.02.2013 απόφαση έγκρι−
σης δέσμευσης πίστωσης νια το οικ. έτος 2013 του Α.Π.Θ.
11. Την ανάγκη πρόσληψης μεταπτυχιακών φοιτητών
και υποψηφίων διδακτόρων με ωριαία αντιμισθία, για
την επικουρία των μελών Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ. σε προπτυ−
χιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 291.964,12 ευρώ για
το έτος 2013, η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολο−
γισμό του Α.Π.Θ. με αντίστοιχη επιβάρυνση του Κ.Α.Ε.
0289.02 κατά το ποσό των 241.500€, του ΚΑΕ 0551 κατά
το ποσό των 40.883,45€, και του ΚΑΕ 0552 κατά το ποσό
των 9.580,67€ αντίστοιχα, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για
την επικουρία των μελών Δ.Ε.Π. στην άσκηση των φοι−
τητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών
ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων
καθώς και υποψηφίων διδακτόρων του ιδίου Πανεπιστη−
μίου για την επικουρία μελών Δ.Ε.Π. σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο.
Ο αριθμός των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης κα−
θορίζεται μέχρι 6 ώρες εβδομαδιαίως για την άσκηση
των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων και εργαστη−
ριακών ασκήσεων και μέχρι 10 ώρες για τη εποπτεία εξε−
τάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων. Ο συνολικός αριθμός
των ωρών απασχόλησης δε θα ξεπερνά τις 30.187 ώρες.
Το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας ορίζεται σε οκτώ (8)
ευρώ πλέον εργοδοτικών εισφορών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Οκτωβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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F
Αριθμ. 153880/Ε5
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 81017/Ε5/2.9.2009
(Φ.Ε.Κ. 2012/τ.Β΄/17.09.2009) υπουργικής απόφασης:
“Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερ−
ρών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων»”.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του ν. 4009/2011
(Α´ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι−
δευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις δια−
τάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011 (Α΄ 228),
του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α´ 159) και του
άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α´ 24),
β) του ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 7), όπως
τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009
(Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71),

γ) του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότη−
τας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Το Π.Δ. 102/2013 (Φ.Ε.Κ. 136Α΄) «Μετονομασία του
Τ.Ε.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας − Συγχώ−
νευση − Κατάργηση Τμημάτων− Συγκρότηση Σχολών
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας».
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β´ 1466)
υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μετα−
φοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 81017/Ε5/2.9.2009 (Φ.Ε.Κ. 2012/ τ.Β΄/
17.09.2009) υπουργική απόφαση: «Έγκριση Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχει−
ρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων».
6. Το υπ’ αριθμ. 5/20.12.2012 πρακτικό της Γενικής Συ−
νέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Δι−
οίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών.
7. Το υπ’ αριθμ. 1/14.3.2013 πρακτικό της Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Σερρών.
8. Τo υπ’ αριθμ. πρωτ. 587/20.7.2009 έγγραφο της Αρ−
χής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαί−
δευση με τη συνημμένη από 5 Φεβρουαρίου 2010 Έκθε−
ση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 81017/Ε5/2.9.2009
(Φ.Ε.Κ. 2012/τ.Β΄/17.09.2009) υπουργική απόφαση: “Έγκρι−
ση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα−
τος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών με τίτλο:
«Διοίκηση Επιχειρήσεων»” ως ακολούθως:
Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 5 «χρονική διάρκεια»
αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80
παρ. 11 περ. α του ν. 4009/2011 (Α´ 195), όπως τροποποιήθη−
κε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011
(Α´ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α´ 159) και
του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α´ 24), το Π.Μ.Σ.
θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2017−2018.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Οκτωβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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F
Αριθμ. 153879/Ε5
(3)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του
Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου –
Master of Science in Wine and Beer Science» με δύο
κατευθύνσεις: Οίνος (Wine) και Ζύθος (Beer).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του ν. 4009/2011
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(Α´ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι−
δευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις δια−
τάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011 (Α΄ 228),
του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α´ 159) και του
άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α´ 24).
β) Του ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για
τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6),
όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27
του ν. 3794/2009 (Α΄156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του
ν. 3848/2010 (Α΄ 71).
γ) Του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότη−
τας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98).
3. Την υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β´ 1466) υπουργική
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
4. Το απόσπασμα του υπ’ αριθμ. 12/27.05.2013 πρα−
κτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του
Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας.
5. Το απόσπασμα του υπ’ αριθμ. 01/22.07.2013 πρακτι−
κού της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
6. Το υπ’ αριθμ. 1069/20.05.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ με
τη συνημμένη από τον Ιούνιο του 2011 Έκθεση Εξωτερι−
κής Αξιολόγησης του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνο−
λογίας Ποτών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας από την Αρχή Διασφά−
λισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτατης
Εκπαίδευσης.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 τη
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Πο−
τών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Επιστήμη Οίνου και
Ζύθου – Master of Science in Wine and Beer Science»
με δύο κατευθύνσεις: Οίνος (Wine) και Ζύθος (Beer),
σύμφωνα με τα εξής:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2013−2014 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου – Master of
Science in Wine and Beer Science» με δύο κατευθύνσεις:
Οίνος (Wine) και Ζύθος (Beer), σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008
(Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η Επιστήμη Οί−
νου και Ζύθου με δύο κατευθύνσεις: Οίνος και Ζύθος.
Σκοπός του Προγράμματος είναι οι κάτοχοι του Με−
ταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης να διαθέτουν τις
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σύγχρονες κατάλληλες και επαρκείς υψηλού επιπέδου
γενικές και ειδικές επιστημονικές τεχνικο−οικονομικές
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε αυτοδύναμα
και βέλτιστα να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν, να
οργανώνουν, να συντονίζουν, να διευθύνουν, να αξιολο−
γούν, να ελέγχουν και να αναπτύσσουν καινοτόμα επι−
χειρήσεις οίνου και ζύθου, αξιοποιώντας, εξελίσσοντας
και προάγοντας τη σχετική έρευνα και τεχνογνωσία.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας
Ποτών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας απονέμει Μεταπτυχιακό Δί−
πλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Επιστήμη Οίνου και
Ζύθου – Master of Science in Wine and Beer Science»
με δύο κατευθύνσεις:
(α) Οίνος (Wine) και
(β) Ζύθος (Beer)
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιού−
χοι A.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμέ−
νων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των
Τμημάτων Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, καθώς
και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών Τμημά−
των Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορί−
ζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το
τρίτο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μετα−
πτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυ−
χή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε
εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας.
Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμμα−
τος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές ανέρχεται σε δώδεκα (12), τρία (3) υποχρεωτι−
κά μαθήματα και εννέα (9) μαθήματα της κατεύθυνσης
που θα επιλέξουν. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε πέντε
(5) πιστωτικές μονάδες − ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρε−
ούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς
σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστω−
τικές μονάδες − ECTS ανά εξάμηνο σπουδών. Επίσης,
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν με−
ταπτυχιακή διπλωματική εργασία συναφούς γνωστικού
αντικειμένου με την κατεύθυνση σπουδών που έχουν
παρακολουθήσει, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30)
πιστωτικές μονάδες − ECTS.
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά
ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες − ECTS.
Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική ή και στην
αγγλική γλώσσα.
Αναλυτικότερα το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Π.Μ.Σ.,
το οποίο είναι πλήρους φοίτησης, έχει ως εξής:
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

5

Α΄ Εξάμηνο

Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Γεύση
3 και το Άρωμα του Οίνου
Factors Affecting Wine Flavor and Aroma

Υποχρεωτικά Μαθήματα

4

Μεταζυμωτικές Διεργασίες Οίνου
Post Fermentation Wine Processes

5

Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Σχε−
διασμός Οινοποιείων
5
Mechanical Equipment and Wineries
Planning

5

Μάθημα Τρία (3) κοινά υποχρεωτικά Πιστωτικές
α/α μαθήματα και τρία (3) υποχρεωτικά μονάδες
μαθήματα για κάθε κατεύθυνση
(ECTS)
1

Επιχειρηματικότητα − Μάνατζμεντ Πα−
ραγωγής και Μάρκετινγκ
Entrepreneurship − Production Manage−
ment and Marketing

5

2

Εισαγωγή στην Έρευνα και Τεχνικές
Ανάλυσης Δεδομένων
Introduction to Research and Data
Analysis Techniques

5

Σύγχρονες Μέθοδοι Ενόργανης Aνά−
λυσης
Modern Methods of Instrumental Analysis

5

3

6

Σύνολο:

α/α

Μάθημα

Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)

4

Ελληνικός και Παγκόσμιος Αμπελώνας
Hellenic and World Vineyards

5

5

Οικοφυσιολογία Αμπέλου
Ecophysiology of Vine

5

6

Βιοχημεία & Μικροβιολογία Οινοποίησης
Biochemistry and Microbiology of
Winemaking

5
30

Κατεύθυνση Ζύθου
Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)

5
30

Κατεύθυνση Ζύθου
α/α

Μάθημα

Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)

1

Ωρίμανση – Φιλτράρισμα – Συσκευασία
Ζύθου
Maturing – Filtration – Packaging of Beer

5

Ανάλυση Ζύθου και Διαχείριση Ποιό−
τητας Παραγωγής
2
Beer Analysis and Production Quality
Management

5

Κατεύθυνση Οίνου

Σύνολο:

Οργανοληπτικός Έλεγχος Οίνου
Sensory Analysis of Wines

3

Οργανοληπτικός Έλεγχος Ζύθου
Sensory Analysis of Beer

5

Εγκατάσταση και Διαχείριση Μικρο−
ζυθοποιείου
4
Micro−Brewery Establishment and
Management

5

5

Ειδικά Θέματα Παραγωγής Ζύθου
Specialty Topics in Beer Production

5

6

Πειραματική Ζυθοποίηση
Experimental Brewing

5

Σύνολο:

30

α/α

Μάθημα

4

Σύγχρονες Τεχνολογίες και Πρώτες
Ύλες Βυνοποίησης και Ζυθοποίησης
Modern Technologies and Raw
Materials for Malting and Brewing

5

5

Διεργασίες Ζυθοποίησης
Brewing Processes

5

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία –
Master Thesis

30

6

Μικροβιολογία Ζυθοποίησης –
Διαχείριση Ζυμών και Ζύμωση
Brewing Microbiology – Yeast
Management and Fermentation

5

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
(ECTS)

90

Σύνολο:

30

Β΄ Εξάμηνο
Κατεύθυνση Οίνου
α/α

Μάθημα

Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)

Γ΄ Εξάμηνο
Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζε−
ται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς
φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται
δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 4 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

1

Συστήματα Διαχείρισης Αμπελώνα
Systems of Vineyard Management

5

Άρθρο 8
Προσωπικό

2

Νέες Τεχνολογίες Οινοποίησης
New Winemaking Technologies

5

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο−
ρούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήματος
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Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών ή άλλων Τμημάτων
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π.
πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγο−
ρίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
5 του ν. 3685/ 2008 (Α΄ 148).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ−
γήσει στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με την
υπάρχουσα υποδομή και επιπλέον αναγκαίος ειδικός
εξοπλισμός θα εξασφαλίζεται κατά περίπτωση από τους
πόρους του συγκεκριμένου προγράμματος.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80
παρ. 11 περ. α΄ του ν. 4009/2011 (Α´ 195), όπως τροποποιή−
θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ΄ του ν. 4025/
2011 (Α´ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α΄
159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) το
Π.Μ.Σ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2020−2021, oπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συ−
νέχισης της λειτουργίας του.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογί−
ζεται σε 140.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
α/α

Κατηγορία δαπάνης

Ευρώ Ποσοστό

1 Κόστος Εκπαίδευσης

55.000

39,3%

2 Διοικητική − Τεχνική Υποστήριξη

19.000

13,5%

3 Ανανέωση − Συντήρηση Εξοπλισμού

4.000

2,9%

4 Αναλώσιμα

10.000

7,1%

5

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
1.500
(EN ISO 9001:2008)

6 Δημοσιότητα − Προβολή

1.500

1,1%
1,1%

7 Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Αθήνας

14.000

10,0%

8 Τ.Ε.Ι. Αθήνας

35.000

25,0%

ΣΥΝΟΛΟ

140.000 100,0%

2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από
δίδακτρα και χορηγίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 8 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Οκτωβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 152138/Γ2
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 100835/Γ2/04.09.2012
Υ.Α. (Β΄ 2507) με θέμα «Λειτουργία κατευθύνσεων Γε−
νικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997
(Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των Αποφοίτων στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του Εκπαιδευτι−
κού Έργου και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 100835/Γ2/04.09.2012 Υ.Α.
(Β΄ 2507) με θέμα «Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού
Λυκείου και μαθημάτων επιλογής».
4. Την υπ’ αριθμ. 90595/ΣΤ5/5.07.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1667)
Υπουργική απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργού Σ. Κεδίκογλου του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων».
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 100835/Γ2/04.09.2012
Υπουργική απόφαση (Β΄ 2507) ως εξής:
Η πρώτη περίοδος της ενότητας Β. αντικαθίσταται
ως εξής:
«Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής των
Α΄, Β΄ και Γ' τάξεων του Γενικού Λυκείου ισχύουν τα εξής:»
Η πρώτη περίοδος της ενότητας Δ αντικαθίσταται
ως εξής:
«Οι μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυ−
κείου έχουν δικαίωμα να αλλάξουν το μάθημα επιλογής
μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.»
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 100835/
Γ2/04.09.2012 Υ.Α. (Β΄ 2507) όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 82065/Γ2/17.06.2013 Υ.Α. (Β΄ 1544).
Ειδικά για το σχολικό έτος 2013−14, οι μαθητές της
Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου έχουν δικαίωμα να αλλάξουν
μάθημα επιλογής έως την 23η Οκτωβρίου 2013.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος
2013−14.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F
Αριθμ. Οικ.: 51416/5242
(5)
Απασχόληση υπαλλήλων ειδικότητας Φυλάκων του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για το
έτος 2013, προς συμπλήρωση υποχρεωτικού ωρα−
ρίου εργασίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συντα−
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ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012 − 2015» (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27.10.2011).
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/78400/0022 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά στη παροχή οδη−
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27.10.2011).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1157/81 (ΦΕΚ
126/τ.Α΄) όπως συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1735/87 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄),
του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 2880/01 (ΦΕΚ 9/τ.Α΄) και
του άρθρου 41 του Ν. 3979/11 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄) και ισχύει
σήμερα.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 293/99 «Οργανισμός του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Το Π.Δ. 118 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄/25.06.2013 «Τροποποίηση
του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
αντιστοίχως» και το Π.Δ. 119 (ΦΕΚ 153/τ.Α΄/25.06.2013)
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τις υπ’ αριθμ.: α) 21796/2254/08.05.2013 και β) 22645/
2292/17.05.2013 αποφάσεις μετάταξης λόγω υπηρεσι−
ακών αναγκών των υπαλλήλων με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Χρήστου Λινάρδου
και Βασιλείου Φίλη, από ειδικότητα ΥΕ /Επιμελητών σε
ειδικότητα ΥΕ /Φυλάκων.
7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Υπουργείου Υποδο−
μών Μεταφορών και Δικτύων (Τομέα Μεταφορών και
Δικτύων).
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2/70738/0022/ απόφαση της
22ης Δ/νσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, σύμφωνα με την οποία η ισχύς των αποφά−
σεων για υπερωριακή απογευματινή εργασία και ερ−
γασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ’
υπέρβαση αυτής, αρχίζει από τη δημοσίευσή τους στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 400,00 €, η οποία
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπο−
λογισμού εξόδων του Υπ..Υ.ΜΕ.ΔΙ., έτους 2013 φορέας
35/710 και ΚΑΕ − 0512 και σύμφωνα με την εγκύκλιο
εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπερβεί τις
πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε όπως οι δύο (2) υπάλληλοι ειδικότητας Φυ−
λάκων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, που υπηρετούν στο Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Τομέα Μετα−
φορών και Δικτύων), απασχολούνται κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση του υποχρε−
ωτικού ωραρίου εργασίας (πρωινές και απογευματινές
ώρες), για το χρονικό διάστημα από την δημοσίευση
της παρούσας και έως 31.12.2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 10 Οκτωβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F
Αριθμ. 36520/1165
(6)
Ορισμός της Εταιρείας «AΦΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗ Ο.Ε.» με
δ.τ. «EL MARE MARINE ELECTRONICS» ως Εκκαθα−
ρίστριας Αρχής Ραδιοεπικοινωνιακών Λογαριασμών
Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων με κωδικό (AAIC) GR 19.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της υπ’ αριθμ. 79324/13.7.1994 (ΦΕΚ Β΄/583) απόφα−
σης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Ορι−
σμός εκκαθαριστριών εταιρειών για τη λογιστική τακτο−
ποίηση λογαριασμών της ναυτικής κινητής και ναυτικής
κινητοδορυφορικής υπηρεσίας», όπως έχει τροπο−
ποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 65968/28.6.1999 (ΦΕΚ Β΄/1450),
16068/766/15.3.2005 (ΦΕΚ Β΄/365) και 70020/2926/23.1.2008
(ΦΕΚ Β΄/148) όμοιες αποφάσεις.
β) Της παρ. 5 του άρθρου 41 και του άρθρου 90 του
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ−
νητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
γ) Του άρθρου 27 του Π.Δ. 293/1999 «Οργανισμός του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως ισχύει
(ΦΕΚ Α΄/263).
δ) Της σύστασης D90 (03/1995) της ITU−T της Διεθνούς
Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.
ε) Του Π.Δ. 364/1983 (ΦΕΚ Α΄ 129) «Κανονισμός εγκατά−
στασης και λειτουργίας σε ελληνικά πλοία τερματικών
δορυφορικών συσκευών (επίγειων σταθμών πλοίων)»
όπως ισχύει.
στ) Την υπ’ αριθμ. 329/3.7.2013 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου»
(ΦΕΚ 1655/Β΄/4.7.2013) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις από 11.4.2013 και 24.7.2013 αιτήσεις της Εται−
ρείας «ΑΦΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗ Ο.Ε» με τα συνημμένα σε
αυτές έγγραφα, όπως και τα υπ’ αριθμ. 2359/13.6.2013,
2220/3.6.2013, 730/13.2.2013, 563/30.1.2013 και 3413/20.9.2013
Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Πειραιώς Τμήμα Πτω−
χεύσεων, το υπ’ αριθμ. 4318/2013 Πιστοποιητικό περί μη
κατάθεσης αίτησης διορισμού εκκαθαριστή του Πρωτο−
δικείου Πειραιώς, το υπ’ αριθμ. 4329/2013 Πιστοποιητικό
περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης του Πρωτοδι−
κείου Πειραιώς, το υπ’ αριθμ. 4860/2013 Πιστοποιητικό
περί μη έκδοσης Απόφασης Δικαστικής Συμπαράστα−
σης του Πρωτοδικείου Πειραιώς, τα υπ’ αριθμ. 213/2013,
636/2013 και 662/2013 Πιστοποιητικά περί μη έκδοσης
Απόφασης Αναγκαστικής Διαχείρισης του Πρωτοδικείου
Πειραιώς, το υπ’ αριθμ. 4129/2013 Πιστοποιητικό περί μη
κατάθεσης αίτησης Πτώχευσης του Πρωτοδικείου Πει−
ραιώς, το υπ’ αριθμ. 573/2013 Πιστοποιητικό του τμήμα−
τος Εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιώς, το υπ’ αριθμ.
1038/2013 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για
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αναγκαστική εκκαθάριση του Πρωτοδικείου Πειραιώς,
και τα υπ’ αριθμ. 3850−1/17.5.2013 και 7552−13/09.9.2013
Αντίγραφα ποινικού μητρώου του Τμήματος Ποινικού
Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Ορίζουμε την εταιρεία «AΦΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗ Ο.Ε.»
με διακριτικό τίτλο «EL MARE MARINE ELECTRONICS»
και έδρα στο Πειραιά, Γούναρη 21, Τ.Κ. 18531, ως Εκκα−
θαρίστρια Αρχή για τη λογιστική τακτοποίηση λογα−
ριασμών της ναυτικής κινητής και της ναυτικής κινητής
δορυφορικής υπηρεσίας πλοίων υπό ελληνική σημαία.
(εφεξής εκκαθαρίστρια εταιρεία).
2. Ο χαρακτηριστικός κωδικός αριθμός αναγνώρισης
(AAIC) της ανωτέρω εκκαθαρίστριας εταιρείας είναι GR 19.
3. H Εκκαθαρίστρια εταιρεία και οι νόμιμοι αντιπρό−
σωποί της υποχρεούνται:
α) Να εξοφλούν κατά λόγον ευθύνης τους σχετικούς λο−
γαριασμούς μέσα στις οριζόμενες κάθε φορά προθεσμίες.
β) Να ενημερώνουν τους συμβεβλημένους κινητούς
ναυτιλιακούς σταθμούς για την υποχρέωσή τους να
χρησιμοποιούν όπως προβλέπεται το κωδικό αναγνώ−
ρισης της Εκκαθαρίστριας εταιρείας (AAIC) GR 19.
γ) Να ενημερώνουν άμεσα το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ για κάθε
αλλαγή στο καθεστώς λειτουργίας της Εκκαθαρίστριας
εταιρείας.
4. Η μη τήρηση των όρων και κανονισμών λογιστικής
τακτοποίησης λογαριασμών της ναυτικής κινητής και
της ναυτικής κινητής δορυφορικής υπηρεσίας και των
υποχρεώσεων που προκύπτουν από την υφιστάμενη
νομοθεσία συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας αυτής.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 11256
(7)
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του τμήμα−
τος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γε−
νιάς και τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.
2980/22.3..2013 απόφασή μας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονικής της Αυ−
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρό−
γραμμα Καλλικράτης.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ
235/τ.Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
143/τ.Α΄/28.06.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/τ.Α΄/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ−
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λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως αυτές
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
5. Την υπ’ αριθμ. 2980/22.3.2013 (ΦΕΚ 1133/τ.Β΄/10.5.2013),
απόφασή μας, που αφορά την καθιέρωση 24ωρης λει−
τουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες ημέρες τμημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού και της υπηρεσίας νεκροταφείων
του Δήμου Έδεσσας.
6. Την υπ’ αριθμ. 261/2013 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Έδεσσας με την οποία αιτείται: α) την κα−
θιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και
β) την τροποποίηση−συμπλήρωση της αριθμ. 21/2013
προηγούμενης απόφασης του ιδίου.
7. Την ανάγκη καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας, καθώς
και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του
Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας
Γενιάς και την ανάγκη ενίσχυσης του τμήματος Ηλε−
κτρομηχανολογικών Έργων, Εξοικονόμησης Ενέργειας,
Σηματοδότησης, Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφο−
ρών για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των
ανωτέρω τμημάτων.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ.Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», σχετικά με την
υποχρέωση αναγραφής κάλυψης δαπάνης που συνεπάγε−
ται η έκδοση κάθε κανονιστικής πράξης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 261/2013 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας και Α) καθιερώνουμε
24ωρη λειτουργία καθώς και λειτουργία κατά τις Κυ−
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, κατά κλάδο
και αριθμό υπαλλήλων ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Τρεις (3) υπάλληλοι
− Δύο (2) υπάλληλοι ΔΕ Τεχνικών Κηπουρών και
− Ένας (1) υπάλληλος ΔΕ Τεχνικών Υδραυλικών
Β) Τροποποιούμε − συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ.
2980/22.03.2013 (ΦΕΚ 1133/τ.Β΄/10.5.2013) προηγούμενη
απόφαση μας προσθέτοντας στο τμήμα Ηλεκτρομη−
χανολογικών Έργων, Εξοικονόμησης Ενέργειας, Σημα−
τοδότησης, Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών
έναν (1) υπάλληλο Τ.Ε. Ηλεκτρολόγων η οποία πλέον
έχει ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΞΟΙΚΟ−
ΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ−
ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Τέσσερις (4) υπάλληλοι
− Ένας (1) υπάλληλος ΤΕ ηλεκτρολόγων και
− Τρεις (3) υπάλληλοι ΔΕ Ηλεκτρολόγων
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2980/22.03.2012 (ΦΕΚ
1133/τ.Β΄/10.5.2013) απόφασή μας.
Το ανωτέρω προσωπικό θα απασχολείται σε βάρ−
διες (πρωινή − απογευματινή ή νυκτερινή αναλόγως
με τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου) είτε προς
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργα−
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σίας είτε καθ’ υπέρβαση αυτής. Από τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Δήμου Έδεσσας, για το τρέ−
χον οικονομικό έτος ύψους 1.700,00€ σε βάρος των
Κ.Α. 20.6012.001 και 20.6051.001 (για το προσωπικό της
υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού) και
των Κ.Α. 15.6012.001 και 15.6051.001 (για το προσωπικό
της υπηρεσίας αθλητισμού), ενώ αντίστοιχες πιστώ−
σεις θα εγγραφούν και τα επόμενα οικονομικά έτη σε
βάρος των ιδίων Κ.Α.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Έδεσσα, 23 Σεπτεμβρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στο ΦΕΚ 2554/10.10.2013 τ.Β, σελ. 38942, που δημοσιεύ−
θηκε η απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πε−
λοποννήσου περί ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη στο
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου γίνεται η διόρθωση:
Από το εσφαλμένο: «Τον Αναπληρωτή Καθηγητή του
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Γεώργιο
Τσούλο του Βασιλείου με Α.Δ.Τ. Τ 422692»
Στο ορθό: «Τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Γεώργιο Τσούλο του
Βασιλείου με Α.Δ.Τ. Α780189»,
(Από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
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