
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάκληση της 14487/ΔΒΕ 2038/17-12-2010 (ΦΕΚ 
2027/Β/27.12.2010) απόφασης υπαγωγής, όπως 
ισχύει, της επένδυσης της εταιρείας «ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΖΥΜΗΣ ΡΟΔΟΥΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δια-
κριτικό τίτλο «ΡΟΔΟΥΛΑ ΑΕ» η οποία έχει υπαχθεί 
στο ν. 3299/2004, όπως ισχύει (Άρθρο 3, παρά-
γραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi).

2 Ανάκληση της 10173/ΔΒΕ 1410/ν.3299/04/
6-7-2009 (ΦΕΚ 1462/Β/20.7.2009) απόφασης υπα-
γωγής της επένδυσης της εταιρείας «ΠΡΟΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΕΣ -ΑΣΠΡΟΚΑΤ Α.Β.Ε.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί 
στο ν. 3299/2004, όπως ισχύει (Άρθρο 3, παρά-
γραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi).

3 Κατάργηση της 2241.1/92246/2017/28-12-2017 
υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός 
σύνθεσης πληρώματος και λοιπού προσωπικού 
οστρακαλιευτικών σκαφών» (Β’ 4791).

4 Ρύθμιση αγκυροβολίας και κυκλοφορίας σκαφών 
σε χώρους λήψης θαλασσίων λουτρών.

5 Επιβολή πολλαπλών τελών και φόρων για τελω-
νειακή παράβαση.

6 Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση 
του κόστους και πιστοποίηση έναρξης παραγω-
γικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρη-
σης «ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. 
«ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», 
που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3299/2004.

7 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών με τίτλο «Οικονομική Επιστήμη» - 
“Economics”.

8 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου Ι.Δ.Α.Χ. μέ-
λους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.Δ.Ι.Π.).

9 Καθιέρωση εργασίας με αμοιβή υπαλλήλου πέ-
ραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας για την 
τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ του 
ΝΠΔΔ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

10 Διόρθωση σφάλματος στην 175/24-5-2018 
απόφαση του Δημάρχου Κερατσινίου – Δραπε-
τσώνας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2236/τ.Β’/
15-6-2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Ανάκληση της 14487/ΔΒΕ 2038/17-12-2010 

(ΦΕΚ 2027/Β/27.12.2010) απόφασης υπαγω-

γής, όπως ισχύει, της επένδυσης της εταιρείας 

«ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΡΟΔΟΥΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΡΟΔΟΥΛΑ ΑΕ» η οποία 

έχει υπαχθεί στο ν. 3299/2004, όπως ισχύει (Άρ-

θρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερί- 

πτωση xi). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Με την 62886/12-6-2018 απόφαση του Αναπληρω-
τή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίνεται η 
ανάκληση της 14487/ΔΒΕ2038/17-12-2010 (ΦΕΚ 2027/
Β/27/12/2010) απόφασης υπαγωγής της επένδυσης 
της εταιρείας «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ ΡΟΔΟΥΛΑ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 
(παρ. 2. Α) του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 29/3/2018 .

 Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(2)
 Ανάκληση της 10173/ΔΒΕ 1410/ν.3299/04/

6-7-2009 (ΦΕΚ 1462/Β/20.7.2009) απόφασης 

υπαγωγής της επένδυσης της εταιρείας «ΠΡΟ-

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ -ΑΣΠΡΟΚΑΤ Α.Β.Ε.Ε.» η οποία έχει 

υπαχθεί στο ν. 3299/2004, όπως ισχύει (Άρθρο 3, 

παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Με την ν. 62884/12-6-2018 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίνεται η ανά-
κληση της 10713/ΔΒΕ 1410/ν. 3299/04/6-7-2009 (ΦΕΚ 
1462/Β/20-7-2009) απόφασης υπαγωγής της επένδυσης 
της εταιρείας «ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΑΣΠΡΟΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 10 (παρ. 2.Α) του ν. 3299/2004, 
όπως ισχύει. 

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 29/3/2018 .

 Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

Ι

(3)
   Αριθμ. 2241.1/46063/2018 

Κατάργηση της 2241.1/92246/2017/28-12-2017 

υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός 

σύνθεσης πληρώματος και λοιπού προσωπικού 

οστρακαλιευτικών σκαφών» (Β’ 4791). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 2 του άρθρου 87 του Κώδικα Δη-

μοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/
1973 (Α΄ 261), όπως ισχύει.

β. Των άρθρων 1, 4 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρό-
τηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 102), όπως ισχύει.

γ. Του άρθρου 2 του π.δ. 70/ 2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων … Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής … Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

δ. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

ε. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Αιγαίου» (Α΄ 26).

στ. 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).

ζ. Του π.δ. 86/1998 «Αλιεία Οστράκων» (Α’ 78), όπως 
τροποποιήθηκε με το π.δ. 227/2003 «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 86/1998 «Αλιεία 
Οστράκων»» (Α’ 198).

η. Του π.δ. 33/2018 «Καθορισμός σύνθεσης πληρώμα-
τος και λοιπού προσωπικού οστρακαλιευτικών σκαφών» 
(Α’ 66).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την κατάργηση της 2241.1/92246/2017/28-12-2017 
υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός σύνθεσης 
πληρώματος και λοιπού προσωπικού οστρακαλιευτικών 
σκαφών» (Β’ 4791).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 20 Ιουνίου 2018

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 2131.13/2848/2018 (4)
Ρύθμιση αγκυροβολίας και κυκλοφορίας σκα-

φών σε χώρους λήψης θαλασσίων λουτρών. 

 Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λι-

μένα (ΦΕΚ 444 Β/26-4-1999), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του αριθμ. 38 Γενικού Κανονισμού Λι-

μένα (ΦΕΚ 748Β΄/2004), όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 12 παρ. 5 του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ 92 Α΄).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 136, 141 και 157 του ν.δ. 

187/73 (ΦΕΚ 261 Α’/73) περί ΚΔΝΔ όπως ισχύει.
5. Τα άρθρα 10 παρ. 2, 11 παρ. 1, 188 και 295 του Γενι-

κού Κανονισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας (ΦΕΚ 479Β΄/78).
6. Την αριθμ. 2131.13/582/26-10-2017 διαταγή Υ.ΝΑ.

Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. 3ου ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.
7. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των 

λουομένων από την ανεξέλεγκτη αγκυροβολία σκαφών 
(επαγγελματικών και ερασιτεχνικών) στους χώρους λή-
ψης θαλασσίων λουτρών των περιοχών αρμοδιότητας 
Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας και κλιμακίων 
υπαγωγής του.

8. Τη διασφάλιση συνθηκών ασφαλούς δραστηριοποί-
ησης για το σύνολο των επαγγελματικών τουριστικών 
ημερόπλοιων και επαγγελματικών σκαφών στις εν λόγω 
περιοχές.

9. Την αυξημένη κίνηση – κυκλοφορία ιδιωτικών και 
επαγγελματικών σκαφών και πλοίων, κατά την τουριστι-
κή περίοδο, στις υπόψη θαλάσσιες περιοχές.

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

1. Τη λήψη των κάτωθι μέτρων:
(α) Για την παραλία ΠΙΣΙΝΑ, η οποία βρίσκεται στη νη-

σίδα ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΣ (ΜΟΥΡΤΟΣ) Συβότων. Η εν λόγω 
παραλία θα οριοθετείται με πλωτούς σημαντήρες σε 
απόσταση εκατό (100) μέτρων από την ακτή. Θα δια-
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μορφωθεί δίαυλος πλάτους δεκαπέντε (15) μέτρων προς 
τη δυτική του πλευρά σε απόσταση τριάντα (30) μέτρων 
από τη βραχώδη ακτή. Απαγορεύεται η προσέγγιση κάθε 
είδους σκάφους και μηχανοκίνητου ή μη θαλασσίου μέ-
σου αναψυχής εντός των ορίων που σημαίνονται με τους 
πλωτούς σημαντήρες. Τα επιβατηγά τουριστικά ημερό-
πλοια δύνανται να προσεγγίζουν πλησίον των πλωτών 
σημαντήρων από την ανατολική και δυτική πλευρά αυ-
τών προς αποβίβαση επιβαινόντων περιηγητών από τις 
κλίμακες των πλοίων στη θάλασσα προκειμένου αυτοί 
άμεσα να εισέρχονται εντός της θαλάσσιας περιοχής που 
οριοθετείται από τους πλωτούς σημαντήρες. Ακολούθως 
να αγκυροβολούν ασφαλώς με σειρά σε ικανή και ασφα-
λή απόσταση. Όταν έλθει η ώρα να επιβιβάσουν τους 
περιηγητές τους, τότε δύνανται εκ νέου να πλησιάζουν 
τους πλωτούς σημαντήρες μέχρι το πέρας της επιβίβα-
σης και ακολούθως υποχρεούνται να αποπλεύσουν. Για 
όλα τα θέματα της προσέγγισης πλησίον των πλωτών 
σημαντήρων, της επιβίβασης-αποβίβασης περιηγητών 
και της αγκυροβολίας τους θα συνεννοούνται οι πλοίαρ-
χοι/κυβερνήτες των επαγγελματικών τουριστικών ημε-
ρόπλοιων μέσω VHF με τους κυβερνήτες των λοιπών 
σκαφών και τίθενται υπεύθυνοι για την ασφάλεια των 
σκαφών και των επιβαινόντων αυτών. Τα σκάφη κάθε 
είδους, με ολικό μήκος κάτω των δώδεκα (12) μέτρων 
δύνανται να εισέρχονται στον οριοθετημένο δίαυλο, 
να προσεγγίζουν την παραλία μόνο για την αποβίβαση 
και επιβίβαση επιβαινόντων και άμεσα υποχρεούνται 
να απομακρύνονται και να αγκυροβολούν έξωθεν των 
πλωτών σημαντήρων, ανατολικά ή δυτικά του όρμου. 
Η ταχύτητα που αναπτύσσεται εντός του διαύλου απα-
γορεύεται να είναι ανώτερη των πέντε (05) κόμβων. 
Η λήψη θαλάσσιου λουτρού των επιβατών των επαγγελ-
ματικών τουριστικών ημεροπλοίων αποτελεί ευθύνη του 
πλοιάρχου και επιτηρείται συνεχώς από πλήρωμα που 
ορίζεται από αυτόν.

(β) Για την παραλία ΖΕΡΙ Συβότων. Η εν λόγω παραλία 
θα οριοθετείται με πλωτούς σημαντήρες σε απόσταση 
εκατόν πενήντα (150) μέτρων από την ακτή. Απαγορεύ-
εται η προσέγγιση κάθε είδους σκάφους και μηχανοκί-
νητου θαλασσίου μέσου αναψυχής εντός των ορίων που 
σημαίνονται με τους πλωτούς σημαντήρες.

Τα επιβατηγά τουριστικά ημερόπλοια δύνανται να 
προσεγγίζουν πλησίον των πλωτών σημαντήρων από 
την ανατολική και δυτική πλευρά αυτών προς αποβί-
βαση επιβαινόντων περιηγητών από τις κλίμακες των 
πλοίων στη θάλασσα προκειμένου αυτοί άμεσα να ει-
σέρχονται εντός της θαλάσσιας περιοχής που οριοθε-
τείται από τους πλωτούς σημαντήρες. Ακολούθως να 
αγκυροβολούν ασφαλώς με σειρά σε ικανή και ασφαλή 
απόσταση.

Όταν έλθει η ώρα να επιβιβάσουν τους περιηγητές 
τους, τότε δύνανται εκ νέου να πλησιάζουν τους πλωτούς 
σημαντήρες μέχρι το πέρας της επιβίβασης και ακολού-
θως υποχρεούνται να αποπλεύσουν. Για όλα τα θέματα 
της προσέγγισης πλησίον των πλωτών σημαντήρων, της 
επιβίβασης-αποβίβασης περιηγητών και της αγκυροβο-
λίας τους θα συνεννοούνται οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες 
των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων μέσω 

VHF με τους κυβερνήτες των λοιπών σκαφών και τίθενται 
υπεύθυνοι για την ασφάλεια των σκαφών και των επι-
βαινόντων αυτών. Η λήψη θαλάσσιου λουτρού των επι-
βατών των επαγγελματικών τουριστικών ημεροπλοίων 
αποτελεί ευθύνη του πλοιάρχου και επιτηρείται συνεχώς 
από πλήρωμα που ορίζεται από αυτόν.

(γ) Για την παραλία ΜΠΕΛΛΑ ΒΡΑΚΑ Συβότων. Απα-
γορεύεται η προσέγγιση και αγκυροβολία επιβατηγών 
τουριστικών ημερόπλοιων σε απόσταση μικρότερη των 
εκατό (100) μέτρων από την παραλία και συγκεκριμένα 
την παραλία κάτω από τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχεί-
ου RETREAT, την ομώνυμη παραλία απέναντι στο νησάκι 
Μεγάλο Μουρτεμένο και τα αμμώδη αβαθή ανάμεσα 
από τις δύο παραλίες.

(δ) Για τις λοιπές ακτές και παραλίες περιοχής δικαιοδο-
σίας Κ.Λ. Ηγουμενίτσας, Λ/Σ Σαγιάδας, Α’ Λ/Τ Συβότων, Β’ 
Λ/Τ Πάργας, που δεν υφίστανται οριοθετημένες περιοχές 
λουόμενων ισχύουν:

i) Για τα ταχύπλοα σκάφη και τα λοιπά θαλάσσια μέσα 
αναψυχής οι διατάξεις του αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού 
Λιμένα (ΦΕΚ 444/Β/26-4-1999, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, για την κυκλοφορία, πλεύση και προσέγγιση 
ακτών –παραλιών. 

ii) Για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια η 
προσέγγιση θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των 
πλοιάρχων, τηρουμένων των διατάξεων του Διεθνούς 
Κανονισμού Αποφυγής Συγκρούσεων (Δ.Κ.Α.Σ.) των Κα-
νονισμών Λιμένα και σύμφωνα με τις αρχές της ναυτικής 
τέχνης και εμπειρίας. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται 
η προσέγγιση και αγκυροβολία τους πλησίον των λουο-
μένων, σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων 
από τις ακτές.

2. Η ένταση της μουσικής που προέρχεται από τα αγκυ-
ροβολημένα πλοία/σκάφη πρέπει να είναι τέτοια που να 
μη διαταράσσει την ησυχία των λουομένων.

3. Η παρούσα ισχύει για την χρονική περίοδο από την 
15η Μαΐου έως και την 30η Οκτωβρίου έκαστου έτους 
και δύναται να ανακληθεί για λόγους δημοσίου συμφέ-
ροντος που αφορούν στην ασφάλεια των λουομένων 
και την ασφαλή ναυσιπλοΐα.

4. Κάθε προηγούμενη απόφαση σχετική με το θέμα 
παύει να ισχύει.

5. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Ηγουμενίτσα, 20 Ιουνίου 2018

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΖΗΣ   

Ι

(5)
 Επιβολή πολλαπλών τελών και φόρων για τελω-

νειακή παράβαση .

 Με την 47/2015/2-4-2018 καταλογιστική πράξη του 
Διευθυντή του Γ΄ Τελωνείου Πειραιά καταλογίστηκαν και 
επιβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 2 και 155 
παρ. 1 εδ. β του ν. 2960/2001 α) στην εταιρεία DZHI EM 
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INTERNESHANAL EOOD ΑΦΜ 997761150 με έδρα την 
οδό Σαλαμίνος 10 στην Θεσσαλονίκη όπως νομ. εκπρο-
σωπείται ως αστικά συνυπεύθυνη και β) στην εταιρεία 
G M INTERNATIONAL EOOD ΑΦΜ BG 131372868 με δι-
ευθ. Στάρα Ζαγορά Λεωφ. Τσαρ. Συμεών Βελίκι αρ. 112, 
υπόγειο γραφείο 3 γ) στον Petko Dimitrov Stefanov με 
ενιαίο αριθμ. πολίτη Βουλγαρίας 7812270560 κάτοχο 
του αριθμ. Δελτίου Tαυτότητας Βουλγαρίας 198260022/
25-4-2007 ως διαχειριστής της εταιρείας, κάτοικο 
στην οδό 51 Anton Marchin str.Stara Zagora,Rebublic 
of Bulgaria και 24 Kazanski Quart, Stara Zagora νύν 
αγνώστου διαμονής, για φόρους(ΦΠΑ) ποσό 85.756,24 
ευρώ (ογδόντα πέντε χιλ. επτακόσια πενήντα έξι ευρώ 
και είκοσι τέσσερα λεπτά) και για πολλαπλά τέλη ποσό 
257.268,72. (διακόσια πενήντα επτά χιλ. διακόσια εξήντα 
οκτώ και εβδομήντα δύο λεπτά).Σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 155 παρ. 1 εδ. β του Τελωνειακού 
Κώδικα η ανωτέρω παράβαση χαρακτηρίστηκε ως λα-
θρεμπορία, καθώς επιχείρησε να στερήσει το Ελληνικό 
Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση των αυτών εισπρα-
κτέων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων και για τον λόγο 
αυτό επιβλήθηκαν στους παραπάνω αναφερόμενους 
το συνολικό ποσό των 343.024,96 ευρώ (τριακόσιες σα-
ράντα τρείς χιλ. είκοσι τέσσερα ευρώ και ενενήντα έξι 
λεπτά),για πολλαπλά τέλη και ΦΠΑ. 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ   

Ι

(6) 
Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση 

του κόστους και πιστοποίηση έναρξης παραγω-

γικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης 

«ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΤΗ-

ΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥ-

ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. 

«ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», 

που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 3299/2004. 

 Με την 123274(358)/Π03/5/00359/Ε/ν.3299/04/
14.6.2018 απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η τροπο-
ποίηση, η ολοκλήρωση, η οριστικοποίηση του κόστους 
και η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
της επιχείρησης με διακριτικό τίτλο «ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟ-
ΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία έχει υπαχθεί στις 
διατάξεις του ν.3299/2004 με την 5235/Π03/5/00359/
Ε/ν.3299/2004/29-3-2010 (ΦΕΚ τ.Β΄/468/19-4-10) από-
φαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. και αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό 
τριών πτηνοτροφικών μονάδων συμβατικής εκτροφής 
στις θέσεις: 1.«Βλάχα 1» ή αλλιώς «Τούμπες Νιάματα» 
στο Δήμο Κατερίνης, 2. «Ρεβένια» στο Δήμο Κορινού 
(πλέον Δήμος Κατερίνης) και 3. «Μουτσάρα 1» στο Δήμο 
Κατερίνης του Νομού Πιερίας.

Το συνολικό επιλέξιμο και επιχορηγούμενο κόστος της 
επένδυσης ανέρχεται στο ύψος του ενός εκατομμυρίου 
τριακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενή-

ντα οκτώ ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (1.378.758,27 €).
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των τριακοσίων 

σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα εννέα 
ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (344.689,57 €), που απο-
τελεί ποσοστό 25,00 % του συνολικού επιχορηγούμενου 
κόστους της επένδυσης.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
τετρακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα 
πέντε ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (482.565,39 €), 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 35 % του συνολικού επιχο-
ρηγούμενου κόστους.

Το μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο που αφορά 
στην επένδυση ορίστηκε στο ποσό των πεντακοσίων 
πενήντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων τριών ευρώ και τρι-
άντα ενός λεπτών (551.503,31 €), που αποτελεί ποσοστό 
40,00 % του επιχορηγούμενου κόστους της επένδυσης.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 
η 21.12.2017.

Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή του υπο-
λοίπου της επιχορήγησης, ποσού εκατόν είκοσι τριών 
χιλιάδων οκτακοσίων δέκα πέντε ευρώ και τριάντα εννέα 
λεπτών (123.815,39 €).

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο-
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 
7 του ν. 4399/2016.

  Ο Εκτελεστικός Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 744/8-6-2018 (7)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστη-

μών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-

στημίου Αθηνών με τίτλο «Οικονομική Επιστή-

μη» - “Economics” .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.

2. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την 
παρ. 3α του άρ. 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38) «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

8. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το ΦΕΚ ίδρυσης: Την αριθμ. 63533/Β7 (ΦΕΚ 1501, τ.Β’, 
10-10-2003), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 142/
29-10-2015 (ΦΕΚ 2380, τ’ Β, 6-11-2015).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 
25ης Απριλίου 2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 9-5-2018)

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 14-5-2018).

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επι-
στημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών με τίτλο «Οικονομική Επιστήμη», από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει 
και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο 
«Οικονομική Επιστήμη», σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του 
Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με 
τίτλο «Οικονομική Επιστήμη» έχει ως αντικείμενο την 
Οικονομική Επιστήμη. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουρ-
γία επιστημόνων που:

Α. να παράγουν νέα γνώση στις οικονομικές επιστή-
μες και να δύνανται να παράγουν και να επεξεργάζονται 
αυτή τη γνώση, αναπαράγοντας έτσι την ακαδημαϊκή και 
ερευνητική κοινότητα.

Β. να έχουν γνώση των σημαντικών θεωρητικών ζη-
τημάτων και των σημαντικότερων μεθόδων ανάλυσης 
που βρίσκονται στο επίκεντρο του προβληματισμού της 
οικονομικής επιστήμης.

Γ. να είναι σε θέση, μέσω μιας πρωτοποριακής προσέγ-
γισης, να αναδεικνύουν όλες τις διαστάσεις των οικονο-

μικών επιστημών, καθώς και τις θεωρητικές διαφορές 
μεταξύ των διαφορετικών σχολών οικονομικής σκέψης.

Δ. να έχουν τη δυνατότητα να συνδέουν τις θεωρητικές 
προσεγγίσεις με ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής 
πολιτικής και

Ε. να έχουν το θεωρητικό και ερευνητικό υπόβαθρο 
ώστε να συνεχίσουν απ’ ευθείας και με άμεσο τρόπο τις 
σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικονομική Επιστήμη», με αγγλικό ισο-
δύναμο τίτλο Master of Philosophy (MPhil) in Economics, 
με τις εξής ειδικεύσεις:

1. Οικονομική Επιστήμη
2. Ποσοτικές Μέθοδοι
3. Οικονομική Ιστορία
Οι ειδικεύσεις β) και γ) προσφέρονται με απόφαση της 

Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών μετά 
από εισήγηση των οικείων τομέων. Ο τίτλος απονέμεται 
από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ των τμημάτων 
οικονομικών, νομικών, κοινωνικών, πολιτικών, θετικών 
επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων από αναγνωρισμέ-
να Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής 
ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε 40.

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθ. 34 του ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του 
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Προϋπόθεση για 
την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον 
γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του ΠΜΣ. Το 
επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται, τα ακαδημαϊκά 
κριτήρια που συνεκτιμώνται για την επιλογή ή η σχετική 
διαδικασία εξέτασης ορίζονται στον Κανονισμό Μετα-
πτυχιακών Σπουδών. Στα ακαδημαϊκά κριτήρια περιλαμ-
βάνονται ιδίως ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα 
μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο 
του ΠΜΣ, καθώς και η σχετική ερευνητική δραστηριό-
τητα του υποψηφίου.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απα-
σχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών.

Οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική και η αγγλική.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ. Μ.Σ.) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα πλήρους φοίτησης.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Οικονομική Επιστή-
μη» θα καλύπτεται από:
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- Πόρους του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
- τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ,
- τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-

νας και Θρησκευμάτων,
- δωρεές, παροχές κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα
- ερευνητικά προγράμματα,
- προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων δι-

εθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων του ΕΛΚΕ του ΑΕΙ και
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 
8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του ΠΜΣ, καθώς 
και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

 Ι 

(8)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου Ι.Δ.Α.Χ. μέ-

λους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 

(Ε.Δ.Ι.Π.).

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α’/

02-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις» και ιδίως της παρ.2 του άρθρου 3 
και της παρ. 5 του άρθρου 7 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’/
06-06-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27, παράγρ. 7 του ν. 4386/
2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α’/11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/
04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

5. Την με αριθμ. Φ8/2/3541/25-10-2017 αίτηση της 
Γκίκα Ελένης, Ι.Δ.Α.Χ. μέλους του Εργαστηριακού Διδα-
κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.

6. Το με αριθμ. 1/18-04-2018 (θέμα 6ο) πρακτικό της 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων της Σχολής Δοικητικών, Οικονομικών και 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, η οποία αποφάσισε τον καθορισμό γνωστικού 
αντικειμένου της Γκίκα Ελένης ως εξής: «Διοίκηση Επι-
χειρήσεων με έμφαση στη Διαχείρηση Αλλαγών από 
την Εισαγωγή Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρησιακές 
Λειτουργίες».

7. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της Γκίκα Ελέ-
νης, από το οποίο, μεταξύ άλλων, προκύπτει ότι:

Ι) Κατατάχθηκε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου σε προσωρινή προσωποπαγή θέση 
Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ειδι-
κότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού από 10-06-2002 
(ΦΕΚ 126/τ. ΝΠΔΔ/10-06-2002) σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 17 του ν. 2839/2000, με την αριθμ. πρωτ. 
Δ.10/6347/17-06-2012 Σύμβαση Μίσθωσης Εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

ΙΙ) Υπέγραψε την Σύμβαση Μίσθωσης Εργασίας Ιδι-
ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στις 17-06-2002, με 
την οποία κατατάχθηκε σε προσωρινή προσωποπαγή 
θέση Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.) με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας ΠΕ, ει-
δικότητας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ και με Μ.Κ. 
17ο, από 10-06-2002 και για αόριστο χρόνο.

IΙΙ) Με την με αριθμ. πρωτ. Φδ.5/11186/10-09-2014 
(ΑΔΑ: ΒΜ3Π4691ΟΗ-Θ7Κ) πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. 
Αθήνας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 68, παράγρ. 3, εδάφ. 5 του ν. 4235/2014 
(όπως ισχύει) και δημοσιεύθηκε στις 22-09-2014 στο 
ΦΕΚ 2517/τ.Β’:

α) Η ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπο-
παγής θέση Διοικητικού προσωπικού (Δ.Π.) στην οποία 
υπηρετούσε μετατράπηκε αυτοδίκαια, σε αντίστοιχη 
θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και

β) Εντάχθηκε στην κατά μετατροπή αντίστοιχη προσω-
ποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μέλους 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του 
Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

ΙV) Είναι κάτοχος Πτυχίου του Τμήματος Οικονομικής 
Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
(Ημερομηνία Κτήσης: 30-09-1995).

V) Αναγορεύτηκε Διδάκτορας την 11-10-2011 σύμφω-
να με το με αριθμ. πρωτ. 1436/07-11-2011 Πιστοποιητικό 
του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανε-
πιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

9. Την με αριθμ. 1369/02-04-2018 (Α.Δ.Α.: 63ΒΠ46
Μ9ΞΗ-Δ2Π) πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επι-
τροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία 
δημοσιεύθηκε στις 26-04-2018 στο Φ.Ε.Κ. 459/τ.Γ’, δια-
πιστώθηκε ότι μεταφέρθηκε αυτοδίκαια από το πρώην 
Τ.Ε.Ι. Αθήνας (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 
Διοίκησης και Οικονομίας) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Αττικής και εντάχθηκε σε αντίστοιχη της κατεχόμενης 
προσωποπαγή θέση, με την ίδια εργασιακή σχέση, στο 
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Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, αναδρομικά 
από 02-03-2018 (ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ του 
ν. 4521/2018).

10. Την αριθμ. 38008/Ζ1/06-03-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Σύ-
σταση – Συγκρότηση – Ορισμός μελών της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής/Καθο-
ρισμός των επιμέρους αρμοδιοτήτων του Αντιπροέ-
δρου της Δ.Ε. Του Ιδρύματος» (Φ.Ε.Κ. 117/06-03-2018 
τ.Υ.Ο.Δ.Δ.), διαπιστώνουμε:

Καθορίζουμε στην ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου μέλος του Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικο-
νομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, κλάδου ΠΕ, ως εξής το γνωστικό αντι-
κείμενο της: «Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στη Δι-
αχείρηση Αλλαγών από την Εισαγωγή Νέων Τεχνολογιών 
στις Επιχειρησιακές Λειτουργίες».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αιγάλεω, 13 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MOYTZOYΡΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 1000 (9)
Καθιέρωση εργασίας με αμοιβή υπαλλήλου πέ-

ραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας για την 

τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ του 

ΝΠΔΔ 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» 

 Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του 

ν. 3852/2010.
- Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του 

ν. 3584/2007.
- Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
- Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 3463/

2006.
- Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του ν. 4147/2013.
- Την αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών.
- Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων.

- Την έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη που δημιουργείται 
για την περίοδο από 1-06-2018 έως και 31-12-2018 για 
την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβου-
λίου., η οποία επιβάλλει την απασχόληση ενός υπαλ-
λήλων της υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας έως 6 ώρες μηνιαίως.
(12 μήνες Χ 6ώρες/μήνα = 72ώρες το χρόνο)

- Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την 
ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 400,00€

- Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πι-
στώσεις των ΚΑ 15.6012, του Προϋπολογισμού του 
Νομικού Προσώπου, οικονομικού έτους 2018, αποφα-
σίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση 1 (ενός) 
υπαλλήλου του Νομικού Προσώπου, κατά το χρο-
νικό διάστημα του Β’ εξαμήνου του οικ. έτους 2018, 
για 6 ώρες μηνιαίως, με την προβλεπόμενη από το 
Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνη-
μονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου
(Ν.Π.Δ.Δ.).

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κιλκίς, 19 Ιουνίου 2018

O Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ    

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
   Στην 175/24-5-2018 απόφαση του Δημάρχου Κερα-

τσινίου - Δραπετσώνας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
2236/τ.Β’/15-6-2018 και αφορά στη συμπληρωματι-
κή καθιέρωση υπερωριακής εργασίας Κυριακών και 
εξαιρεσίμων ημερών και νυχτερινής πέραν της υπο-
χρεωτικής του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου για το Α’ 
εξάμηνο του έτους 2018, στη σελίδα 24011 διορθώ-
νεται:

α) το εσφαλμένο «Κ.Α. 10.6012.0001» στο ορθό «Κ.Α. 
10.6022.0001» όπου αυτό αναφέρεται και

β) το εσφαλμένο « Κερατσίνι, 25 Μαΐου 2018» στο ορθό 
«Κερατσίνι, 24 Μαΐου 2018» 

 (Από το Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας)  
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*02029151907180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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