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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ 43933/5401/50185 (1)
Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας 

«GFG GROUP LIMITED» που εδρεύει στη Νέα Ζηλαν−
δία, σύμφωνα με τις διατάξεις του αν 89/67, όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε 
με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ') και ισχύει. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, και ιδίως το άρθρο 

1 παρ. 2 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι Αλλοδαπών 
Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 132), όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με 
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) (Φ.Ε.Κ. Α΄312) και ισχύει.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄98).

3. Το Π.Δ. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄165) «Περί Οργανισμού του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.

4. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141), 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013 (Φ.Ε.Κ Α΄ 152)

5. Το Π.Δ. 119/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄153) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών»

6. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την αριθμ. 34658/4−7−2014 (ΦΕΚ Β' 1825) κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

8. Την από 17 Ιουνίου 2014 (αρ. πρωτ. 30396) αίτηση 
της εταιρείας «GFG GROUP LIMITED» που εδρεύει στη 
Νέα Ζηλανδία, για εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα 
βάσει του ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).

9. Την από 14.05.2014 πιστοποίηση του Μητρώου 
Εταιρειών του Υπουργείου Επιχειρήσεων, Καινοτομίας 
και Απασχόλησης της Νέας Ζηλανδίας, από την οποία 
προκύπτει ότι η Εταιρεία «GFG GROUP LIMITED» έχει 
συσταθεί νόμιμα στη Νέα Ζηλανδία.

10. Την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 1 
του ν. 3427/2005, η οποία συνεδρίασε την 1η Αυγούστου 
2014 (Πρακτικό 53), για την πιστοποίηση του ποσοστού 
κέρδους της εταιρείας, αποφασίζουμε:

 Άρθρο 1

1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση γραφείου στην Ελλά−
δα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αν 89/1967, όπως συ−
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το 
ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄), της εταιρείας «GFG GROUP 
LIMITED», που εδρεύει στη Νέα Ζηλανδία και ασχολεί−
ται με τη προαγωγή και ανάπτυξη διεθνών μεθόδων 
πληρωμών, τη προσφορά προϊόντων και συμβουλευτι−
κών υπηρεσιών κυρίως σε τράπεζες, χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.

2. Το Γραφείο που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα 
θα ασχολείται αποκλειστικά με τη παροχή υπηρεσιών 
συμβουλευτικού χαρακτήρα συστημάτων πληροφορικής 
προς το Κεντρικό του Κατάστημα.

Άρθρο 2

1 Το ποσοστό κέρδους επί των πάσης φύσεως εξόδων 
και αποσβέσεων του γραφείου πλην του φόρου εισοδή−
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ματος που θα εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των 
ακαθαρίστων εσόδων του Γραφείου (μέθοδος cost plus), 
σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν 3427/2005, ορίζεται σε 
πέντε και πενήντα δύο εκατοστά επί τοις εκατό (5,52 %),

2. Το ποσοστό αυτό επανεξετάζεται ανά πενταετία ή 
νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συν−
θήκες της αγοράς. 

Η εταιρεία οφείλει κατά το τελευταίο δίμηνο της 
πενταετίας από την έκδοση της παρούσης απόφασης 
ή και οποτεδήποτε άλλοτε ζητηθεί από την αρμόδια 
Υπηρεσία, να υποβάλει εκ νέου, βάσει των τελευταίων 
διαθέσιμων στοιχείων, τη μελέτη τεκμηρίωσης του πε−
ριθωρίου κέρδους, που προβλέπεται στην Υπουργική 
Απόφαση υπ’ αριθμ. ΙΕ/4487/466/8.2.2006 (ΦΕΚ Β'152) 
«Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων αιτήσεων 
για την υπαγωγή αλλοδαπών και ημεδαπών εταιρειών 
στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε με 
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο Στ΄)»

Άρθρο 3

1. Το γραφείο της εταιρείας «GFG GROUP LIMITED», 
η εγκατάσταση του οποίου στην Ελλάδα εγκρίνεται με 
την παρούσα, υποχρεούται:

α) να έχει δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα (μισθο−
δοσία του προσωπικού και κάθε είδους άλλες δαπά−
νες λειτουργίας) τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) 
ευρώ ετησίως, οι οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται 
από αντίστοιχα επίσημα παραστατικά και στοιχεία 
που πληρούν της προϋποθέσεις του Κώδικα Βιβλίων 
και Στοιχείων,

β) να τιμολογεί το ποσό των ετήσιων δαπανών του, 
πλέον του προσδιορισθέντος ποσοστού κέρδους, προς 
το Κεντρικό του Κατάστημα, 

γ) να εισπράττει το παραπάνω ποσό υποχρεωτικά 
μέσω τραπεζικού εμβάσματος, όπως θα προκύπτει από 
Βεβαίωση αναγνωρισμένης Τράπεζας εσωτερικού, στην 
οποία θα γίνεται μνεία του νομικού προσώπου που 
εμβάζει το ποσό αυτό δ) εντός δώδεκα (12) μηνών από 
την έκδοση της παρούσας απόφασης και εφεξής να 
απασχολεί στην Ελλάδα προσωπικό της τουλάχιστον 
τεσσάρων ατόμων, εκ των οποίων ένας υπάλληλος 
δύναται να απασχολείται με σύμβαση μερικής απα−
σχόλησης».

Άρθρο 4

1. Η εταιρεία «GFG GROUP LIMITED» είναι υποχρεω−
μένη:

α) να γνωστοποιήσει, μέσα σε δύο (2) μήνες από 
δημοσίευση της απόφασης αυτής, την έναρξη λει−
τουργίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τη διεύθυνση 
της εγκατάστασης του Γραφείου της στην Ελλάδα, 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στο Υπουρ−
γείο Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση Φορολογίας− Δι−
εύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος). Επίσης εντός της 
ιδίας προθεσμίας η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να 
υποβάλει στις ανωτέρω Υπηρεσίες τη σύμβαση για τη 
παροχή των αναφερομένων στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 της παρούσης υπηρεσιών από το Γραφείο προς το 
Κεντρικό Κατάστημα.

β) να γνωστοποιεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργεί−
ου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Διεύθυνση 

Ιδιωτικών Επενδύσεων, Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού, 
Τμήμα Α΄) κάθε μεταβολή των στοιχείων της όπως η ιθα−
γένεια και η έδρα της, η επωνυμία και νομική της μορφή το 
αντικείμενο δραστηριότητας της, η σύνθεση του Διοικητικού 
της Συμβουλίου, ο νόμιμος εκπρόσωπος της στην Ελλάδα 
και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού, η διεύθυνση και τα 
λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του Γραφείου, εντός 50 ημερών 
το αργότερο από την ημέρα της μεταβολής, υποβάλλοντας 
τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης,

γ) να ενημερώνει εντός 15 ημερών το Υπουργείο Εσωτε−
ρικών, Γενική Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής για κάθε 
απόλυση αλλοδαπού προσωπικού, καθώς και για κάθε 
αλλαγή του νόμιμου εκπροσώπου στην Ελλάδα και της 
διεύθυνσης και των στοιχείων επικοινωνία του Γραφείου,

δ) να υποβάλλει κάθε χρόνο το αργότερο μέχρι το 
τέλος Ιουνίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγω−
νιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), όλα 
τα στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία του Γραφείου 
της στην Ελλάδα κατά τον προηγούμενο χρόνο, σύμ−
φωνα με τα σχετικά έντυπα της Υπηρεσίας (Διεύθυνση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού − Τμήμα Α΄). 

Ειδικότερα τα υποβαλλόμενα στοιχεία αφορούν:
− τα στοιχεία προσωπικού που απασχολήθηκε τον 

προηγούμενο χρόνο, και ο χρόνος απασχόλησης του.
− το ποσό των ετησίων δαπανών στην Ελλάδα και τα 

πάσης φύσεως άλλα έξοδα.
− το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων
− το ποσό που εισέπραξε το μέσω τραπεζικών εμβα−

σμάτων από το εξωτερικό και
− ό,τι άλλο στοιχείο αναφέρεται στα προαναφερόμενα 

έντυπα.
2. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του Γρα−

φείου, η εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει εγκαίρως 
το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Δι−
εύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού),υποβάλλοντας αίτημα 
ανάκλησης της παρούσας, συνοδευόμενο από την σχε−
τική απόφαση του αρμοδίου οργάνου της.

Άρθρο 5

1. Παράβαση από την εταιρεία των διατάξεων του αν 
89/67, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικα−
ταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ') και ισχύει, 
καθώς και των όρων της απόφασης αυτής, συνιστά λόγο 
επιβολής κυρώσεων, που συνίστανται σε πρόστιμο ή και 
ανάκληση της παρούσας.

2. Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εισόδου και δι−
αμονής αλλοδαπών ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολό−
κληρον με την εταιρεία ο νόμιμος εκπρόσωπος της στην 
Ελλάδα, ανεξαρτήτως της τυχόν ποινικής του ευθύνης.

3. Κατά τα λοιπά η λειτουργία του γραφείου της εται−
ρείας «GFG GROUP LIMITED» στην Ελλάδα, διέπεται από 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 6

Η απόφαση αυτή ισχύει από της δημοσιεύσεως της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 
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   Αριθμ. 140568/Β7 (2)
Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης Β7/335 

(ΦΕΚ 1073/τ.Β΄/14.10.1998), όπως τροποποιήθηκε με 
νεότερες αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος 
Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Πατρών − Αναμόρφωση του Προ−
γράμματος. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/6.7.2008) 

και ιδίως το άρθρο 6, «Θεσμικό πλαίσιο για τις με−
ταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/
τ.Α΄/25.08.2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 
(ΦΕΚ 156/τ. Α΄/4.9.2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του 
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ’ του 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228τ.Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του 
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 2 
του N. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
13 παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με−
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Πα−
ράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. 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΄).

5. Το Π.Δ. υπ’αριθμ. 134/2013 (ΦΕΚ 575 05−6−2013, τ.Α΄) 
που αφορά στην ανασυγκρότηση των Σχολών του Πα−
νεπιστημίου Πατρών 

6. Την υπ’ αριθμ. Β7/335 (ΦΕΚ 1073/τ. Β΄/14.10.1998) 
υπουργική απόφαση που αφορά στο Π.Μ.Σ. του Τμή−
ματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών 
όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 325/Β7 (ΦΕΚ 2003/
τ.Β΄/11−11−1999), 108657/Β7 (ΦΕΚ 1056/τ.Β΄/30−7−2003) και 
78616/Β7 (ΦΕΚ 1572/τ.Β΄/06−08−2008) Υ.Α.

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Χημικών Μη−
χανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία υπ’ αριθμ. 
484/03.06.2014).

8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 30η 
01−07−2014).

9. Το υπ’ αριθμ. 3482/23.12.13 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πα−
νεπιστημίου Πατρών.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. Β7/335 (ΦΕΚ 1073/τ. 
Β΄/14.10.1998) υπουργική απόφαση, που αφορά στο Π.Μ.Σ 
του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Πατρών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχο−
λής του Πανεπιστημίου Πατρών θα λειτουργήσει από 
το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το Πρό−
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄).

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο τη Χημική Μηχανική και 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα χημικών τεχνολογιών αιχμής 
αλλά και βασικών επιστημών. Σκοπός του Προγράμμα−
τος είναι η μύηση νέων επιστημόνων στην ερευνητική 
διαδικασία και η εξειδίκευσή τους σε μια από τις ακό−
λουθες περιοχές: (α) Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, 
(β) Περιβάλλον και Ενέργεια, (γ) Φυσικές, Χημικές και 
Βιοχημικές Διεργασίες, και (δ) Προσομοίωση, Βελτι−
στοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει 
επίσης στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής 
γνώσης και στην προώθηση της βασικής και εφαρμο−
σμένης έρευνας, με συνεκτίμηση των αναπτυξιακών 
αναγκών της χώρας. 

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

1. Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
2. Περιβάλλον και Ενέργεια
3. Φυσικές, Χημικές και Βιοχημικές Διεργασίες
4. Προσομοίωση, Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διερ−

γασιών

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων 
Χημικών Μηχανικών, των Τμημάτων των Πολυτεχνικών 
Σχολών, των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, 
των Τμημάτων των Σχολών Επιστήμης και Τεχνολογίας 
των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών ανα−
γνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των Ανώτατων 
Στρατιωτικών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης, καθώς και 
των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικει−
μένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορί−
ζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120 
ECTS. Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς η συγγραφή 
της Διπλωματικής Εργασίας γίνονται στην Αγγλική και/ή 
στην Ελληνική γλώσσα. Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να 
παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά 
δέκα (10) εξαμηνιαία μαθήματα κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα 
(δηλ. τέσσερα μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο, τρία μαθήματα 
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στο Β΄ εξάμηνο και τρία μαθήματα στο Γ΄ εξάμηνο) και να 
εκπονήσουν επιτυχώς Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
Ειδίκευσης κατά το Δ΄ εξάμηνο. Τα μαθήματα πιστώνονται 
με συνολικό φόρτο εργασίας 90 ECTS και η Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική Εργασία με συνολικό φόρτο εργασίας 30 ECTS.

Τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα διακρίνο−
νται σε υποχρεωτικά, κορμού, και κατεύθυνσης, ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
(για όλες τις κατευθύνσεις)

Κωδικός 
Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος (Εξάμηνο 
φοίτησης, ώρες διδασκαλίας)

Πιστωτικές 
μονάδες

Υ101 Ερευνητική μεθοδολογία Ι (Α΄ 
εξάμηνο, 1 ώρα την εβδομάδα)

2

Υ201 Ερευνητική μεθοδολογία ΙΙ (Β’ 
εξάμηνο, 4 ώρες την εβδομάδα)

10

Υ301 Ερευνητική μεθοδολογία ΙΙΙ (Γ’ 
εξάμηνο, 4 ώρες την εβδομάδα)

10

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (για όλες τις κα−
τευθύνσεις)
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακο−
λουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά 
τρία (3) μαθήματα κορμού.

Κωδικός 
Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές 
μονάδες

Κ101 Ανάλυση και Σχεδιασμός 
Χημικών Αντιδραστήρων

12

Κ201 Φαινόμενα Μεταφοράς 12
Κ301 Θερμοδυναμική 12
Π801 Βασικές Αρχές Χημικής 

Μηχανικής Ι
12

Π802 Βασικές Αρχές Χημικής 
Μηχανικής ΙΙ

12

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν συνολικά τέσσε−
ρα (4) μαθήματα, ως εξής: τρία (3) μαθήματα της πε−
ριοχής Ειδίκευσής τους και ένα (1) μάθημα από οποια−
δήποτε περιοχή ειδίκευσης ή από άλλο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πατρών με τις ίδιες ΠΜ: 
Ι. Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, 
II. Περιβάλλον και Ενέργεια, 
III. Φυσικές, Χημικές και Βιοχημικές Διεργασίες, 
IV. Προσομοίωση, Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών. 
Επιλέγονται δύο (2) μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο, ένα 
(1) στο Β΄ εξάμηνο και ένα (1) στο Γ΄ εξάμηνο. Όλα τα 
μαθήματα ειδίκευσης διδάσκονται επί τρεις (3) ώρες 
την εβδομάδα και πιστώνονται με 8 ΠΜ το καθένα.
Κωδικός

μαθήματος
Τίτλος Μαθήματος Μαθήματα ανά 

Κατεύθυνση και 
πιστωτικές 
μονάδες

I II III IV
Ε611 Πολυμερή 8
Ε612 Ανόργανα Υλικά 8
Ε711 Επιστήμη Επιφανειών 8
Ε731 Στατιστική Μηχανική και 

Μοριακή Προσομοίωση
8 8

Ε781 Διεργασίες Παραγωγής 
Υλικών

8

Ε621 Περιβαλλοντική 
Βιοτεχνολογία 

8

Ε622 Εναλλακτικές μορφές 
ενέργειας

8

Ε631 Διεργασίες Διαχωρισμού 8 8
Ε632 Χημικές και Ηλεκτροχη−

μικές Διεργασίες
8 8

Ε651 Ατμοσφαιρική Ρύπανση 8 8
Ε661 Χημεία Κολλοειδών 

Συστημάτων
8

Ε501 Φυσικοχημεία 8
Ε761 Βιοχημικές Διεργασίες 8
Ε401 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 8
Ε641 Δυναμική Συστημάτων 8
E642 Ρύθμιση Διεργασιών 8
Ε741 Αριθμητικές Μέθοδοι 8

Η διάρθρωση των μαθημάτων ανά εξάμηνο έχει ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν συ−
νολικά τέσσερα (4) μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν 
σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες, ως εξής:
α/α Κατηγορία Μάθημα ΠΜ
1 Υποχρεωτικό Ερευνητική Μεθοδολογία Ι 

(Υ101)
2

2 Κορμού Ένα από τα μαθήματα του 
Πίνακα 2

12

3 Ειδίκευσης Δύο από τα μαθήματα του 
Πίνακα 3, ανάλογα με την πε−
ριοχή Κατεύθυνσης που έχει 
επιλέξει ο φοιτητής. Ένα από 
τα μαθήματα αυτά μπορεί να 
αντικατασταθεί από μάθημα 
άλλου μεταπτυχιακού προ−
γράμματος του Πανεπιστη−
μίου Πατρών με τις ίδιες Π.Μ. 
(Σύνολο ΠΜ: 2×8=16).

16

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν συ−
νολικά τρία (3) μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες, ως εξής: 
α/α Κατηγορία Μάθημα ΠΜ
1 Υποχρεωτικό Ερευνητική Μεθοδολογία ΙΙ 

(Υ201)
10

2 Κορμού Ένα από τα μαθήματα του 
Πίνακα 2

12

3 Ειδίκευσης Ένα από τα μαθήματα του 
Πίνακα 3, ανάλογα με την πε−
ριοχή Κατεύθυνσης που έχει 
επιλέξει ο φοιτητής, ή ένα 
μάθημα άλλου μεταπτυχιακού 
προγράμματος του Πανεπιστη−
μίου Πατρών με τις ίδιες ΠΜ. 

8

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
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Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν συ−
νολικά τρία (3) μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες, ως εξής: 
α/α Κατηγορία Μάθημα ΠΜ
1 Υποχρεωτικό Ερευνητική Μεθοδολογία ΙΙΙ 

(Υ301)
10

2 Κορμού Ένα από τα μαθήματα του 
Πίνακα 2

12

3 Ειδίκευσης Ένα από τα μαθήματα του 
Πίνακα 3, ανάλογα με την 
περιοχή Κατεύθυνσης που 
έχει επιλέξει ο φοιτητής, ή 
ένα μάθημα άλλου μεταπτυ−
χιακού προγράμματος του 
Πανεπιστημίου Πατρών με 
τις ίδιες ΠΜ.

8

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (για όλες τις Κατευθύνσεις)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε σαράντα (40) κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση Π.Μ.Σ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ 
του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Πατρών, μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστη−
μίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και 
κατηγορίες διδασκόντων, όπως ορίζονται στις διατάξεις 
του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του τμήματος Xη−
μικών Mηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών επαρκεί για 
την απρόσκοπτη λειτουργία του ΠΜΣ. Συγκεκριμένα, το 
τμήμα Xημικών Mηχανικών διαθέτει την ακόλουθη ερευ−
νητική υποδομή: (α) Yπολογιστικό Kέντρο, (β) βιβλιοθήκη 
Τμήματος, (γ) εικοσιένα (21) πλήρως εξοπλισμένα Ερευ−
νητικά Εργαστήρια.

Επιπροσθέτως, οι ερευνητικές δραστηριότητες του 
Τμήματος υποστηρίζονται από τις ακόλουθες κεντρι−
κές μονάδες του Πανεπιστημίου Πατρών: (i) Βιβλιοθήκη 
και Κέντρο Πληροφόρησης, μέσω της οποίας παρέχεται 
ηλεκτρονική πρόσβαση στα σημαντικότερα διεθνή επι−
στημονικά περιοδικά, σε τράπεζες πληροφοριών, καθώς 
και σε μεγάλες ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες, (ii) Ερ−
γαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης, (iii) Εργαστήριο Ηλεκτρο−
νικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης, (iv) Εργαστήριο 
Επισκευής Ηλεκτρονικών Οργάνων, (v) Μηχανουργείο, 
(vi) Υαλουργείο.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2021−2022, με την επιφύλαξη των διατάξεων της 

παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/
τ.Α΄/6−9−2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανέρχεται 
στο ποσό των € 100.000 και αναλύεται σε κατηγορίες 
δαπανών ως ακολούθως:

Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε ευρώ (€)
Εκπαιδευτικό Υλικό 9.000
Αναλώσιμα 40.000
Έξοδα δημοσιοποίησης 1.000
Συντήρηση υλικοτεχνικής υπο−
δομής

50.000

ΣΥΝΟΛΟ 100.000
Μέρος του κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί 

από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών και 
το υπόλοιπο από ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, 
κ.λ.π.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι εισή−
χθησαν στο πρόγραμμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2013−2014 εφαρμόζονται οι διατάξεις της προηγούμενης 
Υπουργικής Απόφασης.

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα Υπουρ−
γική Απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μετα−
πτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

F
   Αριθμ. 6434 (3)
 Ανάθεση αρμοδιότητας συντήρησης και τεχνικής αστυ−

νόμευσης σε οδικά τμήματα, στην θέση Χ.Θ 15+600 
της Ε.Ο. 6 Βόλου−Λάρισας.

   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7−6−2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 
κυρίως του άρθρου 186 παρ. ΣΤ.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3481/2006 
(ΦΕΚ 162 Α΄ /2−8−2006) «Τροποποιήσεις στη νομο−
θεσία για το Εθνικό κτηματολόγιο, την ανάθεση και 
εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες 
διατάξεις».

3) Τις διατάξεις του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄) «Κώδικας 
Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τον Ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50 Α).

4) Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του 
Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυ−
βερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

5) Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενί−
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
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νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

6) Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του Κώδικα Νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

7) Τις διατάξεις του Π.Δ. 71/1993 (ΦΕΚ 30 Α/11−3−1993) 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον 
Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή όργανα διανο−
μαρχιακού επιπέδου της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ».

8) Τις διατάξεις του Π.Δ. 209/1998 (ΦΕΚ 169 Α/
15−7−1998) «Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπερα−
στικής συγκοινωνίας».

9) Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 «Οργανισμός Περι−
φέρειας Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 222Α/ 27−12−2010).

10) Τις διατάξεις του Β.Δ./6−2−55 (ΦΕΚ 47 Α/8−2−56) 
περί καθορισμού των Επαρχιακών οδών και της από−
φασης ΔΜΕΟ/ε/Ο/266/9−3−95 (ΦΕΚ 293 Β/17−4−95) περί 
ανακατάταξης του Επαρχιακού δικτύου των νομών της 
χώρας.

11) Τις διατάξεις του Β.Δ. 465/1970 όπως αυτές τρο−
ποποιήθηκαν με το Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119 Α/16−6−2006) 
και ισχύουν σήμερα.

12) Τις διατάξεις της αριθ. 25/2006 Εγκυκλίου του 
Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (αρ.πρωτ.Δ17α/09/141/ΦΝ 443/
21−9−2006) με θέμα την κοινοποίηση των διατάξεων του 
Ν.3481/2006.

13) Την αριθ. ΔΜΕΟ/ε/Ο/1308/15−12−1995 (ΦΕΚ 30 Β/
19−1−1996) απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Κατάταξη 
Εθνικών Οδών Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, 
Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης σε βασι−
κό (Πρωτεύον), Δευτερεύον και Τριτεύον Εθνικό Οδικό 
Δίκτυο», όπως τροποποιήθηκε & συμπληρώθηκε με την 
απόφαση αριθ.ΔΜΕΟ/ε/0/575/10−5−2000 (ΦΕΚ 324 Δ/
7−6−2000).

14) Την αριθ. ΔΜΕΟ/ε/Ο/907/6−8−1996 (ΦΕΚ 715 Β/
20−8−1996) απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός 
τμημάτων οδών ως εθνικών ή επαρχιακών και χαρακτη−
ρισμός κλάδων κόμβων».

15) Την αριθ. Δ17α/06/52/ΦΝ 443/20−3−2007 (ΦΕΚ 398 Β/ 
21−3−2007) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Καθορι−
σμός των οδών του Ν. Αττικής και των ολοκληρωμένων 
τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων που η συντήρηση 
τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της 
Γ.Γ.Δ.Ε./Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.».

16) Την αριθ. 3841/Τσ/20−09−2007 (ΦΕΚ 2154/Β/6−11−2007) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσα−
λίας «Καθορισμός οδών Περιφέρειας Θεσσαλίας που η 
συντήρηση τους ανήκει στην αρμοδιότητα των Υπηρεσι−
ών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των Υπηρεσιών των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων», όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με την αριθ. 2924/48489/20−07−2009 (ΦΕΚ 
1573/Β/31−07−2009) όμοια.

17) Την αριθμ. 1536/16−11−2011 (ΦΕΚ. 2173/Β/28−09−2011) 
απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων συντήρησης και τεχνικής αστυνόμευ−
σης στο οδικό δίκτυο ευθύνης της Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας»

18) Το γεγονός ότι με το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤ/ΜΟ 
Π.Α.Θ.Ε ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ» κατασκευάστηκαν 

οδικά τμήματα για τα οποία πρέπει να καθοριστεί η 
αρμοδιότητα συντήρησής τους.

19) Το με αριθμό Α.Π ΛΜ/ΦΚΛΜ14.00/ΑΛ/4425/27−08−2014 
έγγραφο της ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ/Γ.Γ.Δ.Ε/ ΕΥΔΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ−
ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ−Τ.Κ.Ε ΛΑΜΙΑΣ, με συνημμένα 25 σχέδια 
και 1 Τεχνική Έκθεση Σήμανσης, με τα οποία περιγρά−
φονται τα οδικά τμήματα του έργου.

20) Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προ−
καλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Κράτους είτε της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφα−
σίζουμε:

1. Αναθέτουμε την συντήρηση και τεχνική αστυνόμευ−
ση των οδικών τμημάτων των παράπλευρων οδών (S.R), 
καθώς και του κλάδου και της γέφυρας που τις συνδέει, 
τα οποία κατασκευάστηκαν με το έργο που αναφέρεται 
παραπάνω, στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε) των 
Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων.

Αρμόδιος για την συντήρηση και τεχνική αστυνόμευ−
ση της τοπικής Δημοτικής Οδού (Νο5 σύμφωνα με τα 
σχέδια του Έργου), είναι ο οικείος Δήμος.

Δεν επηρεάζονται με την παρούσα απόφαση οι υπο−
χρεώσεις για την υποχρεωτική συντήρηση του έργου 
μέχρι την οριστική παραλαβή του, σύμφωνα με τις ισχύ−
ουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Βόλος, 4 Σεπτεμβρίου 2014 

Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

F
    Αριθ. πράξης 2 (4)
Ορισμός Τμημάτων ανά Σχολή, οι Πρόεδροι των οποίων 

συμμετέχουν στη Σύγκλητο .

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο. 8 παρ. 19γ του ν. 4009/11 όπως τροποποι−

ήθηκε με το άρθρ. 2 παρ. 10 του ν. 4076/2012.
2. Το Π.Δ. 85/13, «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση 

Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδι−
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

3. Την υπ’ αριθμ. Σ1531 απόφαση του Συμβουλίου 
Ιδρύματος του ΕΚΠΑ (ΦΕΚ 466/1−9−2014 τ.Υπαλλήλων 
ειδικών Θέσεων και Οργάνων της Διοίκησης Φορέων 
του δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα) με την 
οποία διαπιστώνεται ότι ο καθηγητής Θεόδωρος Φορ−
τσάκης του Πέτρου έχει εκλεγεί Πρύτανης του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τετραετή 
θητεία από 1−9−2014 έως 31−8−2018

4. Από την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπά−
νη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Κ.Π.Α

Διαπιστώνουμε ότι:
• Δεν έχει έως σήμερα εκδοθεί η, προβλεπόμενη από 

τη διάταξη της παρ. 19γ του άρθ. 8 του ν. 4009/2011, 
απόφαση Πρύτανη περί του τρόπου καθορισμού της 
εκπροσώπησης των Προέδρων των Τμημάτων που 
συμμετέχουν στη Σύγκλητο, όπως προκύπτει από την 
2447 Πράξη Πρύτανη (ΦΕΚ 859/10−4−2013 τ.Β) και την 
τροποποιητική αυτής 2525 Πράξη Πρύτανη (ΦΕΚ 704/20−
3−2014 τ. Β).
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• Σύμφωνα με το ν. 4009/11 άρθ. 8 παρ. 19ε «Η ακριβής 
σύνδεση και ο αριθμός των μελών της Συγκλήτου με 
δικαίωμα ψήφου, καθώς και οι προϋποθέσεις και κάδε 
δέμα σχετικό με την εφαρμογή των ανωτέρω, προβλέ−
πονται στον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό 
του ιδρύματος, αντίστοιχα»

• Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η έγκριση του Οργα−
νισμού του Ιδρύματος και, μέχρι της εγκρίσεως αυτού, 
αποφασίζουμε:

Τον ορισμό των Τμημάτων ανά Σχολή, οι Πρόεδροι 
των οποίων συμμετέχουν στη Σύγκλητο του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά τη διάρ−
κεια της τετραετούς θητείας του Πρύτανη Θεόδωρου 
Φορτσάκη ως εξής:

Ι) Διετία 2014−2016 (ακαδημαϊκά έτη 2014−15 και 2015−16) 
ημερομηνία έναρξης 1−9−2014, ημερομηνία λήξης 31−8−2016) 
Θεολογική Σχολή

1. Τμήμα Θεολογίας
2. Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
1. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
2. Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατι−

κών Σπουδών
Φιλοσοφική Σχολή
1. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
2. Τμήμα Φιλοσοφίας−Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 

Σχολή Θετικών Επιστημών
1. Τμήμα Μαθηματικών
2. Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Σχολή Επιστημών Υγείας
1. Τμήμα Ιατρικής
2. Τμήμα Νοσηλευτικής
Σχολή Επιστημών της Αγωγής
1. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
2. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 

Ηλικία
II) Διετία 2016−2018 (ακαδημαϊκά έτη 2016−17 και 2017−

18) ημερομηνία έναρξης 1−9−2016, ημερομηνία λήξης 
31−8−2018)

Θεολογική Σχολή
1. Τμήμα Θεολογίας
2. Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
1. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
2. Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Φιλοσοφική Σχολή
1. Τμήμα Φιλολογίας
2. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
1. Τμήμα Βιολογίας
2. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Σχολή Επιστημών Υγείας

1. Τμήμα Οδοντιατρικής
2. Τμήμα Φαρμακευτικής
Σχολή Επιστημών της Αγωγής
1. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης.
2. Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική 

Ηλικία.
Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ 

F
     Αριθμ. 213425 (5)

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης
στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε

   Έχοντας υπόψη:
α. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΟΣΕ 

Α.Ε (ΦΕΚ 698/Β/9.3.2012).
β. Τις διατάξεις της περ. 12 της Υποπ. Γ1 της Παρ. Γ 

του άρθρου Πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 122Α).
γ. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 

226Α).
δ. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του 

Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107Α), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι 
όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.4024/2011, μεταξύ 
άλλων και ότι, δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής 
αμοιβής μόνο στους Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης.

ε. Την αριθμ. Φ17/67502/5980/10.1.2014 απόφαση του 
Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 
62/Β/16.1.2014), με την οποία εγκρίθηκε η υπερωριακή 
απασχόληση του προσωπικού ΟΣΕ ΑΕ για το έτος 2014. 

στ. Την αριθ. 5211/23.6.2014 απόφαση του ΔΣ/ΟΣΕ., 
αποφασίζουμε:

Την υλοποίηση της αριθ. 5211/23.6.2014 απόφασης του 
ΔΣ/ΟΣΕ, με την οποία εγκρίθηκε η καταβολή αμοιβής 
υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης και στους 
Προϊσταμένους Διεύθυνσης, πέρα από τις ώρες της 
υποχρεωτικής απασχόλησής τους, που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις είκοσι (20), ανά Προϊστάμενο μηνιαίως, 
για το αναφερόμενο σε αυτή χρονικό διάστημα με συ−
νεκτιμούμενη δαπάνη το ποσό των 9.000 € περίπου για 
εννιά (9) Διευθυντικά Στελέχη του Οργανισμού μας για 
την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2014 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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