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Αριθμ. Φ 6.205/οικ. 74672/1091
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης
στην εταιρεία «WARDI Α.Ε.»

(1)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Απλοποίηση της
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητι−
κών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και
άλλες διατάξεις»,
β) του Ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα−
νικών − βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α΄)
όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 7 του Ν. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν
γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών
προϊόντων» (Α΄ 172).
δ) του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 1316/1983 «Ίδρυση ,ορ−
γάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκων» (Α΄ 3), όπως ισχύει,
ε) του άρθρου 7 του Ν. 1943/1991 «Μεταβίβαση εξου−
σίας υπογραφής» (Α΄ 50),
στ) της 33361/5.9.1991 κοινής υπουργικής απόφασης
«Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το αρ. 7
παρ. 1 του Ν. 1943/1991» (Β΄ 703),
ζ) του άρθρου 9 του Ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκ−
συγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄ 197), όπως αυτός ισχύει μέχρι σήμερα,
η) του Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπη−
ρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 176),
όπως ισχύει μέχρι σήμερα, και του άρθρου 27 του
Ν. 4320/2015 (Α΄29),
θ) του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185), όπως ισχύει,
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ι) του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως
τροποποιήθηκε με το Π.δ. 118/2013,
ια) του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
ασφαλίσεων» (Α΄ 20),
ιβ) του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 21),
ιγ) της υπ’ αριθμ. 876/2015 απόφασης του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία έγινε δεκτή
η παραίτηση του Γεωργίου Στέργιου από τη θέση του
Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας (ΥΟΔΔ 123),
ιδ) της υπ’ αριθμ. 10938/2015 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρό−
τησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία διο−
ρίστηκε ο Ιωάννης Τόλιος του Γεωργίου στη θέση του
Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας Υπουργείου Παραγω−
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(ΥΟΔΔ 123),
ιε) της υπ’ αριθμ. οικ. 15597/22.4.2015 απόφασης του
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας «Μεταβολή δικαιώματος υπογραφής
εγγράφων «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμμα−
τέα Βιομηχανίας, στους Προϊστάμενους Γενικών Διευ−
θύνσεων και στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων, στους
Προϊστάμενους Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Βι−
ομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότη−
σης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Β΄ 689),
ιζ) του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 173), όπως ισχύει.
2. την με α.π. 999/Φ.14.ΜΑΓ.2852 (ΑΔΑ: ΒΙΞ47Λ7−ΙΞΜ)
τροποποίηση της άδειας λειτουργίας μετά από μηχα−
νολογικό εκσυγχρονισμό.
3. το με α.π. 3731/570/Φ6.205 (1.4.2013) συμπληρωμέ−
νο Ερωτηματολόγιο της εταιρείας «WARDI A.E.», το με
α.π. 6761/785/06.205 (20.5.2014) έγγραφο της εταιρείας
«WARDI Α.Ε.» με το οποίο διαβιβάζονται συμπληρωματι−
κά στοιχεία για το Ερωτηματολόγιο, το με α.π. 7028/809/
Φ6.205 (27.5.2014) ηλεκτρονικό μήνυμα της εταιρείας
«WARDI A.E.» με το οποίο διαβιβάζονται συμπληρωμα−
τικά στοιχεία για το Ερωτηματολόγιο και το με α.π.
7397/842/Φ.6.205 (5.6.2014) ηλεκτρονικό μήνυμα της εται−
ρείας «WARDI A.E.» με το οποίο διαβιβάζονται συμπλη−
ρωματικά στοιχεία για το Ερωτηματολόγιο.
4. τη με α.π 69518/6.10.2014 (11477/1226) απόφαση του
ΕΟΦ.
5. την από 17.6.2015 εισήγηση της Δ/νσης Αδειοδότη−
σης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων, απο−
φασίζουμε:
1. Χορηγούμε άδεια εγκατάστασης λόγω προσθήκης
δραστηριότητας διάρκειας τριών (3) ετών από τη δη−
μοσίευση της παρούσας. Η εγκατάσταση έχει τα πιο
κάτω στοιχεία:
Φορέας: «WARDI A.E.»
Θέση εγκατάστασης: ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΤΗΜΑ, Ελευσίνας,
Δ.Δ. Μαγούλας.
Είδος δραστηριότητας: «Μονάδα παραλαβής, απο−
θήκευσης, αποσυσκευασίας, ανασυσκευασίας, ετικετο−
ποίησης, και διανομής φαρμακευτικών, παραφαρμακευ−
τικών, καλλυντικών, κτηνιατρικών, ιατροτεχνολογικων
και λοιπών προϊόντων, καθώς και εμπορευμάτων (πλην
εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών και τοξικών) και

αποθήκευσης ευπαθών προϊόντων σε ψυκτικούς θα−
λάμους (Logistics) με δύο ψυκτικούς θαλάμους για τη
συντήρηση ευπαθών προϊόντων».
ΚΑΔ 2008: 52.10.19, 52.10.11, 52.10.10
α. Παραγωγικός μηχ/κός εξοπλισμός
ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
ΑΞΙΑ
(KW)
(KW)
(Ευρώ)
160,00
10,00
91.000
Ο ανωτέρω μηχανολογικός εξοπλισμός αποτυπώνεται
στα θεωρημένα σχεδιαγράμματα που συνοδεύουν τη
με α.π. 999/Φ.14.ΜΑΓ.2852 (ΑΔΑ: ΒΙΞ47Λ7−ΙΞΜ) τροποποί−
ηση της άδειας λειτουργίας μετά από μηχανολογικό
εκσυγχρονισμό.
3. Ο φορέας θα τηρεί της Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις που περιγράφονται στην κοινή υπουργική
απόφαση Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ Β΄ 1275/2012) και συγκεκρι−
μένα στον Σ.Τ.Α.Κ.Ο.Δ. 52 του παραρτήματος αυτής και
ο θόρυβος κατά την λειτουργία της δεν θα πρέπει να
ξεπερνά τα 65 db στα όρια του οικοπέδου.
4. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον φορέα της εγκα−
τάστασης από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με οποια−
δήποτε άλλη άδεια, για την οποία προκύπτει υποχρέωση
από άλλες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιουλίου 2015
Με εντολή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

F
Αριθμ. 3459/80135
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 311496/13.7.2009 (ΦΕΚ
1477/Β/22.7.2009) υπουργικής απόφασης «Λεπτομέ−
ρειες εφαρμογής της αριθμ. 302157/10.6.2009 (ΦΕΚ
1209/19.6.2009) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων "Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών
στο πλαίσιο των Καν (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου
και 555/2008 της Επιτροπής"».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014,
β) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των
αγορών των γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση
των κανονισμών (ΕΟΚ) 922/1972, (ΕΟΚ) 234/1979, (ΕΚ)
1037/2001 και (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου»,
γ) 555/2008 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομε−
ρειών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της
αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα
στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμι−
κό παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό
τομέα», όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
δ) του άρθρου 21 της αριθμ. 302157/10.6.2009 (ΦΕΚ
1209/19.6.2009) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Συμπληρωματικά μέτρα για την εκτέλεση των Καν (ΕΚ)
479/2008 του Συμβουλίου και 555/2008 της Ε.Ε. «Προώ−
θηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών», όπως ισχύουν,
ε) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως η νο−
μοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98),
στ) την Υ103/2.3.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημητρίου» (ΦΕΚ
309/Β/2.3.2015).
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιούμε την με αριθμ. 311496/13.7.2009 (ΦΕΚ 1477/
Β/22.7.2009) υπουργική απόφαση «Λεπτομέρειες εφαρ−
μογής της αριθμ. 302157/10.6.2009 (ΦΕΚ 1209/19.6.2009)
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων "Προώθηση οί−
νων σε αγορές τρίτων χωρών στο πλαίσιο των Καν (ΕΚ)
479/2008 του Συμβουλίου και 555/2008 της Επιτροπής"»,
ως κάτωθι:
1. Η παρ. 10 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Λήξη υλοποίησης των δράσεων έως 31 Ιουλίου
κάθε έτους. Καμία δράση δεν θεωρείται επιλέξιμη αν
υλοποιηθεί μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας.
Ειδικά για το έτος 2015 η λήξη υλοποίησης των δράσεων
είναι η 20η Αυγούστου. »
Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

F
Αριθμ. 2/42380/ΔΠΓΚ
(3)
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων της διαδικασί−
ας επιστροφής από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων προς το Δημόσιο, των αδιαθέτων υπολοί−
πων συσταθέντων γραμματίων παρακατάθεσης από
συντελεσθείσες απαλλοτριώσεις, για την πληρωμή
νέων δαπανών απαλλοτρίωσης από δημόσιους φο−
ρείς.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου γ' του άρθρου 74
του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143).
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2. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του
Ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων
Ακινήτων» (ΦΕΚ Α΄ 17), που προστέθηκε με την παρά−
γραφο 2 του άρθρου 126 του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων
Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 82), καθώς και
εκείνες της παραγράφου 5 του άρθρου 146 του ιδίου
νόμου (Ν. 4070/2012).
3. Του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178) και ειδικότερα του άρθρου 31,
παρ. 3 (γ), περ. (ιβιβ) και (ιγιγ) αυτού.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα».
5. Της αριθμ. Υ59/16.2.2015 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ Β΄ 256)
και ειδικότερα του άρθρου 2, περ. δ΄ αυτής.
6. Την ανάγκη ταχείας αποπληρωμής νέων αλλά και
ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων αποζημίωσης λόγω απαλ−
λοτριώσεων που διενεργούνται στο πλαίσιο του Προ−
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
7. Την ανάγκη αντικατάστασης της αριθμ. 2/34164/
ΔΠΓΚ/20.5.2015 (ΦΕΚ 1014/2.6.2015/τ.Β΄) όμοιας απόφασης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις της
διαδικασίας επιστροφής από το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων (ΤΠ και Δ) προς το Δημόσιο, των αδιάθετων
υπολοίπων από συσταθέντα γραμμάτια παρακαταθή−
κης αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
που εκτέλεσε φορέας του Δημοσίου, είτε φορέας της
Γενικής Κυβέρνησης που εκτελεί απαλλοτριώσεις και
απευθείας επιχορηγείται είτε επιχορηγήθηκε από το
ΠΔΕ για το σκοπό αυτό. Στο πεδίο εφαρμογής της
παρούσας εμπίπτουν οι υπηρεσιακές μονάδες, οι αρ−
μόδιες οικονομικές υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα
που αναφέρονται στο άρθρο 79 παρ. 3, περ. α και β του
Ν. 4270/2014, ανεξαρτήτως αν το σχετικό έργο εντάσ−
σεται στο εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος
του ΠΔΕ. Τα επιστρεφόμενα ποσά διατίθενται κατά την
κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία για την κάλυψη
οφειλόμενων και νέων δαπανών απαλλοτρίωσης που
διενεργούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΔΕ.
α. Έννοια των αδιάθετων υπολοίπων
Αφορά τα ποσά τα οποία ευρίσκονται σε Λογαριασμό
Παρακαταθηκών του ΤΠ και Δ και έχει αρθεί η νόμιμη
αιτία για την οποία παρακατατέθηκαν.
Τα παραπάνω ποσά προέρχονται κυρίως από:
− Παραγεγραμμένες αξιώσεις για είσπραξη της αποζη−
μίωσης των δικαιούχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ
Α΄ 17), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
− Αποζημιώσεις που έλαβε δικαιούχος ως μη όφειλε
και τις επέστρεψε στο ΤΠ και Δ με τη σύσταση ισόπο−
σου Γραμματίου Παρακαταθήκης, υπέρ του καταθέτη
της αποζημίωσης.
− Μείωση της οριστικής αποζημίωσης, σε σχέση με
τη προσωρινή, που έχει παρακατατεθεί και δεν έχει
αποδοθεί στους δικαιούχους.
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− Εσφαλμένες ή μη νόμιμες παρακαταθέσεις που δι−
ακριβώνονται μεταγενέστερα, ανεξάρτητα του χρόνου
παραγραφής.
β. Διαδικασία επιστροφής
Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του
άρθρου 8 του Ν. 2882/2001 όπως ισχύει, το ΤΠ και Δ
υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα προαναφερόμενα
αδιάθετα υπόλοιπα.
Το αίτημα ανάκτησης των αδιαθέτων υπολοίπων υπο−
βάλλεται από τον καταθέτη φορέα, προς το ΤΠ και Δ
και περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα στοιχεία:
− Ακριβή στοιχεία απαλλοτριωτικής πράξης (αριθμός,
ΦΕΚ, σκοπός).
− Συσταθέντα Γραμμάτια Παρακαταθήκης.
− Αιτιολογία επιστροφής.
− Τεκμηρίωση της υπηρεσίας του καταθέτη φορέα
σχετικά με τη νόμιμη αιτία της επιστροφής και για το
γεγονός ότι η επιστροφή των αδιάθετων δεν επηρεάζει
το κύρος της συντέλεσης της απαλλοτρίωσης.
− Δήλωση του φορέα ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρ−
μογής της παρούσας απόφασης ώστε το ΤΠ και Δ να
προβεί στη μεταφορά του αδιάθετου υπολοίπου, ως
κατωτέρω.
Το ΤΠ και Δ μετά την εκκαθάριση του φακέλου της
απαλλοτρίωσης και ανάλογα με την περίπτωση στην
οποία εμπίπτει ο φορέας που προέβη στη σύσταση
της παρακαταθήκης, μεταφέρει το αδιάθετο υπόλοιπο,
είτε στο λογαριασμό «αδιάθετα υπόλοιπα (020) φυσικών
προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών» με IBAN
GR 59010 0023 3100 2 000 00020003, είτε στο Λογα−
ριασμό «αδιάθετα υπόλοιπα (231) νομικών προσώπων
παρελθόντων οικονομικών ετών» με IBAN GR 85010 0023
3100 1 000 00231000, που τηρούνται στην Τράπεζα της
Ελλάδος, σύμφωνα με το σχετικό αίτημα του καταθέτη
φορέα. Στη σχετική πράξη της κατά τα ανωτέρω μετα−
φοράς αναφέρεται οπωσδήποτε η ειδική αιτιολογία της.
Στη συνέχεια, την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα
που ακολουθεί, η ΤτΕ μεταφέρει το ποσό στο λογα−
ριασμό 23/2002 «Δημόσιες Επενδύσεις» (IBAN: GR 30010
0023 0000 0 000 00002002), σε εφαρμογή της κοινής
απόφασης 4118/ΔΕ−649/29.1.2007 των Υφυπουργών Οι−
κονομίας και Οικονομικών.
γ. Υλοποίηση χρηματοδότησης
Μετά τη μεταφορά στο λογαριασμό 23/2002 του αδι−
άθετου ποσού, κατά τα ανωτέρω, και ύστερα από εισή−
γηση του καταθέτη φορέα, εκδίδεται ειδική Συλλογική
Απόφαση (ΣΑ) κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 80
παρ. 1 του Ν. 4270/2014, για την πληρωμή άλλων εκτε−
λούμενων απαλλοτριώσεων αρμοδιότητας του φορέα
αυτού, στο πλαίσιο έργων του ΠΔΕ. Με τη ΣΑ αυτή
αναλαμβάνονται πιστώσεις μέχρι το ύψος του επιστρα−
φέντος ποσού, καθ’ υπέρβαση του συνολικού ορίου
του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του έτους μεταφοράς.
Η χρηματοδότηση της ΣΑ και η οποιαδήποτε εκταμίευση
μέσω αυτής για τη σύσταση παρακαταθήκης στο ΤΠ και Δ
στη συνέχεια, γίνεται κατά τη συνήθη διαδικασία.
δ. Εμφάνιση στη δημόσια ληψοδοσία
Μετά τη χρηματοδότηση της ΣΑ σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες διαδικασίες, το Υπουργείο Οικονομικών
(ΓΓΔΠ−ΓΛΚ/ΔΠΓΚ) μεριμνά για την έκδοση απόφασης
σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4270/2014, με την οποία
το σχετικό ποσό εμφανίζεται στα έσοδα του κρατικού
προϋπολογισμού και ειδικότερα στον Κωδικό Αριθμό

Εσόδου 7919 «Λοιπές επιστροφές εσόδων» με ανάλογη
εγγραφή πιστώσεων στο ΠΔΕ στους Κωδικούς Αριθ−
μούς Εξόδων 8221 «Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή
κτισμάτων» ή 8227 «Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων
για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων», κατά
περίπτωση, του δικαιούχου φορέα.
2. Από την θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης οι
φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οφεί−
λουν να αναζητήσουν τα προς αποδέσμευση ποσά και
το ΤΠ και Δ να εκκαθαρίσει ακολούθως τους οικείους
φακέλους και να προβεί στην μεταφορά των ποσών
κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 β ανωτέρω, χωρίς υπαί−
τια καθυστέρηση.
3. Από την θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης
καταργείται η αριθ. 2/34164/ΔΠΓΚ/20.5.2015 (ΦΕΚ 1014/
2.6.2015/τ. Β΄) όμοια απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

F
Αριθμ. 2/45630/0004
(4)
Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 2/5943/0094/31.3.2003 από−
φασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
με θέμα: «Επανακαθορισμός της σύνθεσης του Δι−
οικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 2074/1992 «Διαρ−
ρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης κ.λπ.»
(Α΄ 128).
β) του άρθρου 3 του Π.δ. 95/1996 «Οργανισμός του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (Α΄ 76), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδι−
κα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).
δ) του άρθρου 2 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της
εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμε−
τώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α΄ 40), όπως ισχύει.
ε) της περ. 8 της υποπαραγράφου Γ.1. του άρθρου
πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013 − 2016
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2013−2016» (Α΄222).
στ) του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 21).
2. Την αριθμ. Υ59/16.2.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (Β΄ 256), όπως ισχύει.
3. Την αριθμ. οικ. 2/5943/0094/31.1.2003 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Επανακαθορι−
σμός της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (Β΄ 145).
4. Την αριθμ. 2/66824/0004/19.9.2013 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότη−
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ση και ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 473),
όπως ισχύει.
5. Το αριθμ. 1201/7.7.2015 έγγραφο του Διευθυντή του
Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
6. Το αριθμ. 10597/9.7.2014 έγγραφο της Δ2 Διεύθυν−
σης Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με το οποίο
βεβαιώνεται η ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης στον
ΚΑΕ 264 για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί
από τις διατάξεις της απόφασης αυτής.
7. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης λειτουργίας του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη, η οποία θα
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την αριθμ. οικ. 2/5943/0094/31.3.2003
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
ως προς τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και
αντικαθιστούμε την περ. ε) της παρ. 1 του διατακτικού
αυτής, ως εξής:
«ε) Επτά (7) ιδιώτες ή υπάλληλοι από τον ευρύτερο
δημόσιο τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με το
άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101)».
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη
απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

F
Αριθμ. οικ.269379/973
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, κατά τις απογευ−
ματινές ώρες με αμοιβή για το προσωπικό του Γρα−
φείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότη−
τας Ημαθίας για το έτος 2015.
Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση,
Μονιμοποίηση Συμβασιούχων Αορίστου Χρόνου και άλ−
λες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015.», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Το Π.δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α/27.12.2010) Οργανισμός
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Την αριθμ. 461114(9980)/18.11.2014 (ΦΕΚ 3129/τ.Β΄/
21.11.2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακε−
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δονίας περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων
στον Εκτελεστικό Γραμματέα.
6. Το γεγονός ότι, το ύψος της προκαλούμενης δα−
πάνης (396.95 ευρώ) θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις
που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ.
για την Π.Ε. Ημαθίας σε βάρος του Φ. 0721 ΚΑΕ 0511 του
οικ. έτους 2015.
7. Την υπ’ αριθμ. 171/2015 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής. (ΑΔΑ:7ΘΘΣ7ΛΛ−Η95)
8. Την Α/Α 550/2015 απόφαση Ανάληψης Υποχρέω−
σης του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης
Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Ημαθίας (ΑΔΑ:
9Ρ097ΛΛ−Π42).
9. Το αριθμ. Πρωτ. 164130( 1390)/7.4.2015 έγγραφο της
Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ημαθίας.
10. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση εκτάκτων
υπηρεσιακών αναγκών λόγω του αυξημένου αριθμού
μετακινήσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας ο
υπάλληλος −οδηγός ασχολείται πέραν του κανονικού
ωραρίου εργασίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή,
κατά τις απογευματινές ώρες, για τους υπαλλήλους του
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας για το έτος 2015
και συγκεκριμένα από την δημοσίευση έως 31.12.2015.
Ορίζουμε ότι:
α) ο αριθμός του προσωπικού του Γραφείου Αντιπε−
ριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας που θα απασχοληθεί υπερω−
ριακά είναι ένας (1) υπάλληλος.
β) οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης, είναι κατ’ ανώ−
τερο όριο, είκοσι (20) απογευματινές ώρες μήνα.
Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό
δελτίο παρουσίας του υπαλλήλου, στο οποίο θα ανα−
γράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα αποχώρησης.
Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας θα βεβαιώνει την
υπερωριακή απασχόληση του υπαλλήλου και το υπε−
ρωριακό παρασχεθέν έργο.
Η δαπάνη που προκαλείται ανέρχεται στο ποσό των
396,95 ευρώ σε βάρος του Φ.0721 ΚΑΕ 0511 του Προϋ−
πολογισμού οικονομικού έτους 2015 της Π.Ε. Ημαθίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βέροια, 12 Ιουνίου 2015
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
F
Αριθμ. 5165
(6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 113997/B7/21.7.2014 (ΦΕΚ
2103/Β΄/31.7.2014) υπουργικής απόφασης που αφο−
ρά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο: «Σχεδίαση
Διαστημικών Συστημάτων/Space Systems Design».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄) «Θε−
σμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του
Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α΄), του άρθρου 27 του Ν. 3794/
2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄), των παρ. 5 και 6 του άρθρου 37
του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄) και του άρθρου 34 του
Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ.Α΄).
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2. Τις διατάξεις του εδ. α΄ της παρ. 11 του άρθρου 80
του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, δι−
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί−
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του στοιχείου γ΄ του
άρθρου 47 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α΄), της παρ. 8
του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄), της παρ. 2
του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και κυρίως τα άρθρα 14
και 15 ( ΦΕΚ 189/τ.Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα 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. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2013 (ΦΕΚ 119/Α´/28.5.2013)
«Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση,
Μετονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστή−
μιο Πελοποννήσου».
6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1561/5.6.2014 της ΑΔΙΠ από το
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι−
ολόγηση του Τμήματος.
7. Την υπ’ αριθμ. 113997/B7/21.7.2014 (ΦΕΚ 2103/Β΄/
31.7.2014) υπουργική απόφαση έγκρισης λειτουργίας του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου με τίτλο: «Σχεδίαση Διαστημικών Συστη−
μάτων/ Space Systems Design».
8. Το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημί−
ου Πελοποννήσου και του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
9. Το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστη−
μίου Πελοποννήσου και του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών.
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
(6η Έκτακτη ΓΣΕΣ/3.6.2015)
11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία
55η/3.7.2015).
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Tην τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 113997/B7/21.7.2014
(ΦΕΚ 2103/Β΄/31.7.2014) υπουργικής απόφασης που αφορά
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου με τίτλο: «Σχεδίαση Διαστημικών Συστη−
μάτων/Space Systems Design» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχο−
λής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πα−
νεπιστημίου Πελοποννήσου τροποποιεί την λειτουργία
από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Σχεδίαση
Διαστημικών Συστημάτων/Space Systems Design» και το
μετονομάζει σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρ−
μογές/Space Science, Technologies and Applications»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις

διατάξεις του N.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Ο σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (ΠΜΣ) είναι να παρέχει στους φοιτητές προηγμένη
εκπαίδευση στη θεωρία και στην πράξη των διαστημι−
κών εφαρμογών και τεχνολογιών. Το Πρόγραμμα είναι
σχεδιασμένο για να προετοιμάσει τους φοιτητές για
επαγγελματική καριέρα σε διαφορετικά πεδία συμπε−
ριλαμβανομένων της έρευνας, της σχεδίασης και της
ανάπτυξης διαστημικών εφαρμογών.
Μέσα από το Πρόγραμμα οι φοιτητές θα αποκτήσουν:
1. Ισχυρές θεμελιώδεις γνώσεις οι οποίες θα τους
επιτρέπουν να λύνουν σύγχρονα προβλήματα διαστη−
μικών εφαρμογών.
2. Σύγχρονες επαγγελματικές δεξιότητες οι οποίες θα
τους επιτρέπουν να ανταγωνιστούν με επιτυχία στην
εγχώρια αλλά και παγκόσμια αγορά εργασίας στον το−
μέα των διαστημικών εφαρμογών, να βελτιώσουν την
τρέχουσα θέση τους ή να προχωρήσουν σε διδακτο−
ρικές σπουδές.
3. Την απαραίτητη εμπειρία για να δουλέψουν στην
ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη διαστημικών εφαρ−
μογών.
4. Ισχυρές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοι−
νωνίας συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής τεχνικών
αναφορών.
5. Ικανότητα να διεξάγουν έρευνα και να δουλεύουν
ανεξάρτητα για να λύσουν ανοικτά προβλήματα δια−
στημικών εφαρμογών.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης (Μ.Δ.Ε.) στη Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και
Εφαρμογές.
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ στη Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογί−
ες και Εφαρμογές/Space Science, Technologies and
Applications γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Θετι−
κών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών
και Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανε−
πιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς
γνωστικού αντικειμένου και Στρατιωτικών Σχολών.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4)
εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται η συγκέντρωση 120 πιστω−
τικών μονάδων ECTS (ΠΜ−ECTS) και η φοίτηση και η
επιτυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των
φοιτητών κατά τη διάρκεια τεσσάρων (4) διδακτικών
εξαμήνων. Στα δύο πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρα−
κολουθούν και εξετάζονται σε τέσσερα υποχρεωτικά
μαθήματα ανά εξάμηνο. Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές

19669

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ξεκινούν την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας
και παρακολουθούν και εξετάζονται σε δύο (από έναν
αριθμό προσφερόμενων) μαθήματα επιλογής. Στο τέ−
ταρτο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν την διπλωματική
τους εργασία. Για τον ορισμό των πιστωτικών μονάδων
ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14
του Ν. 3374/2005.
Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διαμορ−
φώνονται ως εξής:
Α΄ εξάμηνο:
1. Space environment
2. Fundamentals of remote sensing
3. Satellite communications
4. Applied computer science
ΣΥΝΟΛΟ

ECTS
8
8
8
6
30

Β΄ εξάμηνο:
1. Signal/image processing and pattern
recognition
2. Big data management
3. Space applications
4. Earth system science
ΣΥΝΟΛΟ

ECTS

Γ΄ εξάμηνο:
1. Διπλωματική εργασία
2. Μάθημα επιλογής
3. Μάθημα επιλογής

ECTS

ΣΥΝΟΛΟ

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα διατεθεί ο τεχνολο−
γικός εξοπλισμός του οικείου Τμήματος καθώς και οι
χώροι και ο ερευνητικός εξοπλισμός των συνεργαζόμε−
νων ερευνητικών κέντρων, του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών και του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στην Αθήνα.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ−
γήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80, παρ. 11 του
N. 4009/2011 (Α´ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

7
8
8
7
30
14
8
8
30

Μαθήματα επιλογής
1. Advanced space applications
2. Satellite systems and networks
3. Dependable and energy efficient
computing
4. Satellite positioning and navigation
5. Space business aspects

ECTS

Δ΄ εξάμηνο:
1. Διπλωματική εργασία

ECTS

8
8
8
8
8

ΣΥΝΟΛΟ

δασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

30
30

Τα μαθήματα του ΠΜΣ πραγματοποιούνται στην αγ−
γλική γλώσσα. Η γλώσσα της διπλωματικής εργασίας
είναι η Αγγλική.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο Πρόγραμμα
δε μπορεί να είναι μεγαλύτερος των πενήντα (50), ενώ
ο ακριβής αριθμός καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση
της ΓΣΕΣ του Τμήματος, κατόπιν σχετικής εισήγησης
της συντονιστικής επιτροπής του Προγράμματος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ διδάσκουν καθηγητές του Τμήματος Πληρο−
φορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελο−
ποννήσου, ερευνητές των συνεργαζόμενων ερευνητικών
κέντρων, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» καθώς και άλλες κατηγορίες δι−

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄)
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του
Προγράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες
ανέρχεται στο ποσό των εκατό τεσσάρων χιλιάδων
ευρώ (162.500€) και αναλύεται ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης

Ποσό ανά κατηγορία
δαπάνης

ΑΜΟΙΒΕΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟY, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

112.500,00

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

20.000,00

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ−ΟΡΓΑΝΑ−ΥΛΙΚΑ

25.000.00

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

2.500,00

ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2.500,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

162.500,00

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Προγράμματος
θα καλυφθεί από δίδακτρα, καθώς και άλλες πηγές
όπως χορηγίες, δωρεές κ.λ.π. Το ύψος των διδάκτρων
καθορίζεται για κάθε κύκλο του ΠΜΣ με αποφάσεις
των αρμόδιων οργάνων διοίκησης σύμφωνα με το
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές
που έχουν επιλεγεί να φοιτήσουν στο Πρόγραμμα κατά
το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 σύμφωνα με τις διατάξεις
της 113997/B΄/21.7.2014 (ΦΕΚ 2103/Β΄/31.7.2014) υπουργι−
κής απόφασης, να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα με
έναρξη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό μεταπτυχιακών
σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 16 Ιουλίου 2015
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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