Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2007.12.10 12:00:12
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

32005
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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2321
6 Δεκεμβρίου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 123636/Β7
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 49506/Β7/20.7.2004 υπουρ−
γικής απόφασης (ΦΕΚ 1156/30.7.2004/τ.Β΄) που αφο−
ρά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητι−
σμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Άσκη−
ση και Υγεία».

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 49506/Β7/20.7.2004
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1156/30.7.2004/τ.Β΄)
που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου−
δών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτ−
λο «Άσκηση και Υγεία». .............................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 54541/Β7 (ΦΕΚ 926/
21.6.2004) υπουργικής απόφασης που αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα−
τος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτι−
κού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλί−
ας σε σύμπραξη με το Τμήμα Αυτοματισμού του
Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας με τίτλο «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡ−
ΔΕΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ». ...........................................
Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτέλειου Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Universite des
Nantes της Γαλλίας για εκπόνηση διδακτορικών
διατριβών με συνεπίβλεψη. ...................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 30151/2.2.2001 απόφασης
του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας. .................................................................................................
Χορήγηση Οικονομικής Ενισχύσεως σε ορισμένες κα−
τηγορίες ναυτικών, λόγω Εορτών Χριστουγέννων
2007. ..........................................................................................................
Τροποποίηση − Συμπλήρωση του Κανονισμού Σπου−
δών Ειδικού Τμήματος Πλοιάρχων Γ΄ Τάξης και
Μηχανικών Γ΄ Τάξης Ε.Ν. .........................................................
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στην
ΔΕΚΟΠΑ Αριδαίας, για την εκτέλεση του έργου
«Νομική και Οργανωτική Υποστήριξη της ΔΕΚΟ−
ΠΑ»..............................................................................................................
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 12547/6.11.2007
απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας. .............................. 8

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156
τ.Α΄) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας,……και άλλες διατάξεις»
και του άρθρου 5 παρ 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄)
«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση
θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944 τ.Β΄/1.10.2007) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων».
4. Την υπ’ αριθμ. 49506/Β7/20.7.2004 (ΦΕΚ 1156/30.7.2004/
τ.Β΄) υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας με τίτλο «Άσκηση και Υγεία», όπως τροπο−
ποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 50352/Β7/24.7.2007 (ΦΕΚ
1359/1.8.2007/τ.Β΄) υπουργική απόφαση.
5. Το απόσπασμα πρακτικού της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανε−
πιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρία 41/2.10.2007 ).
6. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρία 78/26.10.2007).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε από το ακαδημαϊκό έτος 2008−2009 την
υπ’ αριθμ. 49506/Β7/20.7.2004 (ΦΕΚ 1156/30.7.2004/τ.Β΄)
υπουργική απόφαση, ως ακολούθως:
1. Το άρθρο 4 «Κατηγορίες Πτυχιούχων» τροποποιείται
ως εξής:
Η φράση «Μηχανολόγων/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών»
αντικαθίσταται από τη φράση «Πολυτεχνικών Σχο−
λών».
2. Το άρθρο 5 «Χρονική Διάρκεια» τροποποιείται ως
εξής:
Η πρόταση «Για το διδακτορικό δίπλωμα απαιτού−
νται επί πλέον τέσσερα εξάμηνα τουλάχιστον» αντι−
καθίσταται από την πρόταση «Για το ΔΔ απαιτούνται
τουλάχιστον έξι (6) διδακτικά εξάμηνα μετά τη λήψη
του ΜΔΕ.»
3. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση,
οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαι−
δευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απο−
νομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζονται ως εξής:
Α. Για το ΜΔΕ
1. Στο ΠΜΣ προσφέρονται 16 μαθήματα των οποίων οι
τίτλοι δίνονται στον Πίνακα 1. Από αυτά, τα μαθήματα 1
και 2 είναι υποχρεωτικά, ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι επι−
λεγόμενα. Για όλα τα παραπάνω μαθήματα απαιτείται
η φυσική συμμετοχή των φοιτητών. Απουσία σε περισ−
σότερες του ¼ των ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος
έχει ως συνέπεια ο φοιτητής να μην γίνεται δεκτός
στις εξετάσεις του μαθήματος, οπότε θα πρέπει να το
παρακολουθήσει εξαρχής. Παράλληλα με τα μαθήματα,
στο ΠΜΣ προσφέρονται σεμινάρια τα οποία περιγρά−
φονται στον Πίνακα 2. Η μεταπτυχιακή διατριβή είναι
υποχρεωτική (Πίνακας 3).
Πίνακας 1
Μαθήματα
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Μεθοδολογία έρευνας και
στατιστική
Μεθοδολογία παρουσίασης
δεδομένων και συγγραφής
της διατριβής
Νέες τεχνολογίες στην ανά−
λυση κίνησης
Άσκηση και παχυσαρκία
Εμβιομηχανική του μυοσκελε−
τικού συστήματος
Βιοχημεία της άσκησης
Κακώσεις του μυοσκελετι−
κού συστήματος και αποκα−
τάσταση
Αποκατάσταση μέσω ισοκινη−
τικής δυναμομετρίας
Άσκηση, πρόληψη και αποκα−
τάσταση καρδιοπαθειών

Διδακτικές
Εξάμηνο
Μονάδες

10
11
12
13
14
15
16

Μεταβολικές ασθένειες και
άσκηση
Ανατομία του ανθρώπου
Πρόληψη αναπνευστικών δυ−
σλειτουργιών μέσω της άσκη−
σης
Ανάλυση βάδισης
Άσκηση και διατροφή στην
πρόληψη και αντιμετώπιση
ασθενειών
Φυσιολογία του μυός – Λει−
τουργία και πλαστικότητα
Καινοτομία και επιχειρηματι−
κότητα στην υγεία

6

Β

6

Β

6

Β

6

Β

6

Β

6

Β

6

Β

Πίνακας 2
1. Σεμινάρια για την εκμάθηση στατιστικών προγραμ−
μάτων.
2. Σεμινάρια για την εκμάθηση διαδικασιών αναζήτη−
σης διεθνούς βιβλιογραφίας σε ηλεκτρονικές βάσεις
δεδομένων και σε ηλεκτρονικούς καταλόγους βιβλι−
οθηκών.
3. Σεμινάρια από επιστήμονες κύρους από την Ελλά−
δα και το εξωτερικό για θέματα ιδιαίτερου ερευνητι−
κού ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ.
Πίνακας 3

Μεταπτυχιακή διατριβή

Διδακτικές
μονάδες
12

2. Επιπλέον ισχύουν τα εξής:
α) Η διδασκαλία κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος δι−
αρκεί τουλάχιστον 12 εβδομάδες και η διάρκεια διδα−
σκαλίας του είναι δύο έως τρεις διδακτικές ώρες ανά
εβδομάδα. Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών γί−
νεται με συνεκτίμηση του βαθμού της τελικής εξέτασης
και του βαθμού σε ερευνητικές ή άλλες εργασίες που
τους έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο των μαθημάτων.
β) Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η συμπλή−
ρωση 60 διδακτικών μονάδων, οι οποίες προκύπτουν
από την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε οκτώ
μαθήματα, την παρακολούθηση σεμιναρίων, καθώς και
την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής.
Β. Για το ΔΔ
Για την απόκτηση του ΔΔ απαιτείται η κατοχή του
εν λόγω ΜΔΕ ή άλλου ΜΔΕ συναφούς γνωστικού αντι−
κειμένου. Η διαδικασία για την απόκτηση διδακτορικού
διπλώματος ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου
5 του άρθρου 12 του ν. 2083/1992.»
4. Το άρθρο 8 «Προσωπικό» τροποποιείται ως εξής:
Η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής:
«Στη λειτουργία του ΠΜΣ συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του
ΤΕΦΑΑ, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλίας.»
5. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:
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Α
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6

Α

6
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6

Α

6
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«Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

6

Β

6

Β

Για την λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι
χώροι διδασκαλίας και έρευνας, ο εξοπλισμός και η
διοικητική δομή του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλίας.»

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
6. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας ανέρχεται σε 90000
Ευρώ και αναλύεται ως εξής:
Προϋπολογισμός
σε ΕΥΡΩ
α. Ανθρώπινο δυναμικό
20000
β. Τηλεπικοινωνίες
400
γ. Έξοδα μετακινήσεων
25000
δ. Έξοδα προβολής και διαφήμισης
3000
ε. Έντυπα και γραφική ύλη
4000
στ. Υλικά άμεσης ανάλωσης
9300
ζ. Διάφορα έξοδα
4300
η. Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού
18000
εξοπλισμού
θ. Αποσβέσεις ασωμάτων
ακιντ/σεων και εξόδων
2000
πολυετούς απόσβεσης
ι. Υποτροφίες
4000
Δαπάνη

Σύνολο

90000

2. Κύριες πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ θα απο−
τελούν τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, κα−
θώς και χορηγίες.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 117466/Β7
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 54541/Β7 (ΦΕΚ 926/21.6.2004)
υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωπο−
νίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλο−
ντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε σύμπραξη
με το Τμήμα Αυτοματισμού του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας με
τίτλο «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΓΕΩΡ−
ΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156
τ.Α΄) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας,……και άλλες διατάξεις»
και του άρθρου 5 παρ. 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄)
«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση
θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944 τ.Β΄/1.10.2007) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής
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Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων».
4. Την υπ’ αριθμ. 54541/Β7 (ΦΕΚ 926/21.6.2004) υπουρ−
γική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγω−
γής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας σε σύμπραξη με το Τμήμα Αυτοματισμού
του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας με τίτλο «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡ−
ΔΕΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚ−
ΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ», όπως τροποποιήθηκε από
την υπ’ αριθμ. 85299/Β7 (ΦΕΚ 2064/24.10.2007) υπουργική
απόφαση.
5. Την υπ’ αριθμ. 5935/2.6.2003 πρόσκληση υποβολής
προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για τη χρηματοδότηση έργων
«Αναμόρφωση – Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών».
6. Την υπ’ αριθμ. 2878/14.2.2006 απόφαση του Ειδικού
Γραμματέα ΕΠΕΑΕΚ για χρονική επέκταση των έργων
στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 5935/2.6.2006 πρόσκλησης.
7. Το υπ’ αριθμ. 10494/23.5.2006 έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ που αναφέρεται στην
έγκριση αιτήματος επέκτασης Φυσικού Αντικειμένου
και αναμόρφωσης Π/Υ του έργου με τίτλο «Αναμόρφω−
ση – Νέα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας»
8. Το απόσπασμα πρακτικού της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος
Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περι−
βάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρία
2/25.10.2006).
9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανε−
πιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρία 69/7.7.2006) που αφορά
στην «Εξουσιοδότηση της Συγκλήτου στο Πρυτανικό
Συμβούλιο» (Θέμα 5ο).
10. Το απόσπασμα πρακτικού του Πρυτανικού Συμ−
βουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρία 162/
29.9.2006).
11. Το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις
του έργου με κωδικό 2004ΣΕ44530174 της ΣΑΕ 4453.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 54541/Β7 (ΦΕΚ 926/
21.6.2004) υπουργική απόφαση, ως ακολούθως:
Το άρθρο 11 «Κόστος Λειτουργίας» τροποποιείται ως
εξής:
1) Η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κάλυψη του κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ από το
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ παρατείνεται έως τις 31.8.2008 και το συνο−
λικό κόστος λειτουργίας διαμορφώνεται στα 111.000
ευρώ ως εξής:
Αιτούμενος Π/Υ−
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΑΖΙ ΜE THN ΑΥΞΗΣΗ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ
44.900,00
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓ. ΥΠΟΚ.
0,00
ΣΕ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚ.
3.500,00
ΣΕ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΗ
ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓ. ΥΠΟΚ.
18.310,00
ΣΕ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
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ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αιτούμενος Π/Υ−
ΜΑΖΙ ΜE THN ΑΥΞΗΣΗ
20.900,00
3.000,00
4.550,00
1.500,00
3.500,00
10.840,00

Σύνολο
111.000,00
2) Στη δεύτερη παράγραφο όπου αναφέρεται η ημε−
ρομηνία «31η Αυγούστου 2006», αντικαθίσταται από την
ημερομηνία «31η Αυγούστου 2008».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 121690/Β7
(3)
Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτέλειου Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Universite des
Nantes της Γαλλίας για εκπόνηση διδακτορικών δι−
ατριβών με συνεπίβλεψη.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 23 του
ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του Πα−
νεπιστημιακού …. και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944 τ.Β΄/1.10.2007) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων».
4. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του
Universite des Nantes της Γαλλίας που εγκρίθηκε με την
απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτέλειου Πανεπιστή−
μιου Θεσσαλονίκης της συνεδρίας της 4.7.2007.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008 τη
συνεργασία μεταξύ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και του Universite des Nantes της Γαλ−
λίας για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών υποψήφιων
διδακτόρων με συνεπίβλεψη. Τα ειδικότερα θέματα
συνεργασίας ρυθμίζονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συ−
νεργασίας που έχει καταρτιστεί από τα συνεργαζόμενα

Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα των
Ιδρυμάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 27 Νοεμβρίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 32162
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 30151/2.2.2001 απόφασης
του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) 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/τος 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
2) Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄/16.6.1998).
3) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ
205/Α΄/2.9.1998) «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις».
4) Τις διατάξεις του π.δ. 160 /1999 (ΦΕΚ157/Α΄) «Όροι,
προϋποθέσεις και διαδικασία για την σύσταση και λει−
τουργία Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας».
5) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286/
Α΄) «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις».
6) Την υπ’ αριθμ. 80050/12.10.2007 (ΦΕΚ 2060/Β΄/
23.10.2007) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουρ−
γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας».
7) Την παρουσίαση των στοιχείων του φακέλου από
τον εισηγητή της Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 3144/
2003 (ΦΕΚ 111/Α΄/8.5.2003).
8) Την από 1.10.2007 αίτηση της εταιρείας με την επω−
νυμία «ΙΩΑΝ. ΣΑΧΣΑΝΙΔΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία προήλθε
από την εταιρεία με την επωνυμία «Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ και
ΣΙΑ Ε.Ε.».
9) Την από 8.11.2007 συνεδρίαση της Επιτροπής του
άρθρου 5 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α΄/8.5.2003).
10) Την υπ’ αριθμ. 30151/2.2.2001 απόφαση του Υπουρ−
γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, απο−
φασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 30151/2.2.2001 από−
φαση «Χορήγηση ειδικής εγκριτικής άδειας λει−
τουργίας Ι.Γ.Σ.Ε.», κατά το μέρος που αφορά στην
επωνυμία της εταιρείας στην οποία χορηγήθηκε η
άδεια, ως εξής:
Αντί της επωνυμίας «Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.», τίθε−
ται η επωνυμία «ΙΩΑΝ. ΣΑΧΣΑΝΙΔΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.»
Κατά τα λοιπά, ισχύει η ανωτέρω απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2007
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΤΖΑΚΟΥ
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Αριθμ. 5423.2/02/07
(5)
Χορήγηση Οικονομικής Ενισχύσεως σε ορισμένες κα−
τηγορίες ναυτικών, λόγω Εορτών Χριστουγέννων
2007.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 29 του ν. 3450/2006 «Αναβάθμιση και
αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 64),
β) 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),
γ) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
2. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1948).
3. Την υπ’ αριθμ. 4859/35/28.8.2007 (θέμα 1ο) γνώμη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ενός εκατομμυ−
ρίου εξακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (1.645.000,00)
ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από
τις εγγεγραμμένες, στον ΚΑΕ 0652 του προϋπολογισμού
εξόδων του Οίκου Ναύτου οικονομικής χρήσεως 2007,
πιστώσεις, αποφασίζουμε:
1. Για τις εορτές των Χριστουγέννων 2007, παρέχεται
οικονομική ενίσχυση, από το Κεφάλαιο Ανεργίας και
Ασθενείας Ναυτικών (ν. 6002/1934 ΦΕΚ Α΄ 37), στις κατά
τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου της παρούσας,
κατηγορίες ανέργων ναυτικών.
Το ύψος αυτής καθορίζεται σε:
(α) Διακόσια είκοσι πέντε (225,00) ευρώ για τους αγά−
μους ναυτικούς.
(β) Τριακόσια δέκα (310,00) ευρώ για τους εγγάμους
ή τους έχοντες προστατευόμενα τέκνα.
2. Την οικονομική ενίσχυση της παραγ. 1, δικαιούνται
να λάβουν οι ναυτικοί που πληρούν αθροιστικά τις εξής
προϋποθέσεις:
(α) Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη
από πέντε (5) χρόνια, από την οποία δώδεκα (12) μήνες
τουλάχιστον μέσα στην τελευταία, πριν από την 25η
Δεκεμβρίου 2007 τριετία, ή είκοσι τέσσερις (24) μήνες
συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία, πριν
από την 25η Δεκεμβρίου 2007, πενταετία.
(β) Έχει μεσολαβήσει, από την τελευταία απόλυσή
τους και μέχρι την 25η Δεκεμβρίου 2007, χρονικό δι−
άστημα από τριάντα (30) ημέρες μέχρι δεκαοχτώ (18)
μήνες.
(γ) Είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων
του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.)
και έχουν κάρτα ανεργίας.
(δ) Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτή−
τρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής,
κατά τον χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται
από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλον δημό−
σιο ασφαλιστικό φορέα. Τα επιδόματα ασθενείας και
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ανεργίας του άρθρου 19 παρ. 2 του π.δ. 894/1981 (Α΄ 226)
και του π.δ. 228/1998 (Α΄ 176) αντίστοιχα, όπως αυτά
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, δεν θεωρούνται
επίδομα άλλης μορφής.
(ε) Δεν έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απα−
σχόληση μετά την αναγραφομένη στο ναυτικό τους
φυλλάδιο τελευταία απόλυση ή την αναγραφομένη στο
διαβατήριό τους ημερομηνία εισόδου στην χώρα.
Η συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων (α),
(β), (γ) και (δ), ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο και
το διαβατήριο του δικαιούχου.
Επικυρωμένα από τον Οίκο Ναύτου φωτοαντίγραφα
δικαιολογητικών, φυλάσσονται στον φάκελο του δικαι−
ούχου ναυτικού.
Την οικονομική ενίσχυση της παραγ. 1, δικαιούνται
να λάβουν επίσης οι κατωτέρω κατηγορίες ανέργων
ναυτικών:
i. Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργασθούν γιατί πά−
σχουν από χρόνια νοσήματα, εφ’ όσον έχουν πάνω από
πέντε (5) χρόνια θαλάσσια υπηρεσία.
ii. Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γραφείο Ευ−
ρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) που απολύθηκαν
από τις τάξεις των Ενόπλεων Δυνάμεων μετά την 25η
Ιουνίου 2007 και μέχρι την 25η Δεκεμβρίου 2007, εφ΄
όσον έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολική θα−
λάσσια υπηρεσία.
iii. Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε., που
επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του π.δ. 228/1998
(Α΄ 176), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
για ένα εξάμηνο τουλάχιστον μετά την 1η Ιανουαρίου
2007 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο
από ένα (1) μήνα.
iv. Ναυτικοί χανσενικοί που νοσηλεύονται σε Νοσοκο−
μείο Λοιμωδών Νόσων ή παραμένουν στο σπίτι τους.
v. Ναυτικοί που φοιτούν στο Κέντρο Επιμόρφωσης
Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού και στην Σχολή Θαλα−
μηπόλων κατά την περίοδο καταβολής της οικονομικής
ενίσχυσης.
vi. Ναυτικοί που φοιτούν στα Ειδικά Τμήματα υποψη−
φίων Πλοιάρχων και Μηχανικών Γ΄ τάξεως Εμπορικού
Ναυτικού κατά τη περίοδο καταβολής της οικονομικής
ενίσχυσης.
3. Για τον υπολογισμό της αναφερόμενης στην πα−
ραγ. 2 συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας, υπολογίζεται
η υπηρεσία που έχει αποκτηθεί:
(α) σε πλοία με Ελληνική Σημαία,
(β) σε πλοία με ξένη Σημαία συμβεβλημένα με το
Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.),
(γ) σε πλοία με ξένη Σημαία μη συμβεβλημένα με το
Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), εφ’ όσον έχει εξαγο−
ρασθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ναυτικός νοση−
λεύθηκε σε Κλινική ή Νοσοκομείο, με δαπάνες του Οίκου
Ναύτου ή του πλοιοκτήτη, υπολογίζεται ως θαλάσσια
υπηρεσία για τον σκοπό της παρούσας απόφασης.
Δεν προσμετρείται ως χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας,
η υπηρεσία που αποκτήθηκε σε παροπλισμένα πλοία
που δεν τηρούσαν ναυτολόγιο.
Κατά τον υπολογισμό της θαλάσσιας υπηρεσίας και
της ανεργίας, ο μήνας υπολογίζεται σε τριάντα (30)
ημέρες, όπως ορίζει η περίπτωση 18 του άρθρου 1 του
π.δ. 894/1981, ως τελευταία δε απόλυση, λογίζεται η ημε−
ρομηνία μέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούται να λάβει
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αποζημίωση ή μισθό κατά τα άρθρα 62, 66 και 75 του
Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου ν. 3816/1958 (Α΄ 32).
Ναυτολόγηση μέχρι είκοσι (20) ημέρες, δεν θεωρείται
ότι διακόπτει το απαιτούμενο διάστημα ανεργίας.
4. Για τον χαρακτηρισμό ως χρόνιου του νοσήματος
των ναυτικών οι οποίοι αναφέρονται στην περίπτωση
(i) της παραγ. 2, αρμόδιοι είναι:
(α) Η Κεντρική Υπηρεσία του Οίκου Ναύτου Πειραιά,
για τις περιοχές αρμοδιότητος Οίκου Ναύτου Αθηνών −
Πειραιώς και τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης.
(β) Οι έμμισθοι ιατροί του Οίκου Ναύτου, για τις περι−
οχές αρμοδιότητος Επαρχιακών Παραρτημάτων Οίκου
Ναύτου.
(γ) Οι ιατροί του πλησιέστερου στην κατοικία του
δικαιούχου Δημοσίου Νοσοκομείου, για τις υπόλοιπες
περιοχές.
5. Η οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1 καταβάλ−
λεται από 20.11.2007 έως 20.12.2007 στους δικαιούχους,
με την προσέλευσή τους στον Οίκο Ναύτου Πειραιά ή
στα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία,
Υπολιμεναρχεία και λοιπές Λιμενικές Αρχές, οι οποίες
έχουν εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό.
6. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, πλην της
περιπτώσεως (iv) της παραγράφου 2, καταχωρείται από
την Αρχή που την καταβάλλει με ειδική πράξη στο φυλ−
λάδιο του ναυτικού και ο δικαιούχος υπογράφει σχετική
απόδειξη.
Αν ο δικαιούχος δεν γνωρίζει να υπογράφει, η καταβο−
λή γίνεται μπροστά σε δύο μάρτυρες, που υπογράφουν
την απόδειξη, αντί του δικαιούχου.
7. H απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο−
σίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.
Πειραιάς, 26 Νοεμβρίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Μ 3615.1/11/07
(6)
Τροποποίηση − Συμπλήρωση του Κανονισμού Σπουδών
Ειδικού Τμήματος Πλοιάρχων Γ΄ Τάξης και Μηχανι−
κών Γ΄ Τάξης Ε.Ν.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 14 εδάφιο β του άρθρου 15 του ν. 2743/1999
«Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 211Α΄).
β) Της υπ’ αριθμ. Μ 2115.1/2/92/6.7.1992 υπουργικής
απόφασης «Κύρωση Κανονισμού Εκπαίδευσης του Ει−
δικού Τμήματος υποψηφίων Πλοιάρχων Γ΄ Τάξης Ε.Ν.
(ΦΕΚ 508Β΄/6.8.1992), όπως τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. Μ 2115.1/4/95/15.9.1995
(ΦΕΚ 878Β΄/25.10.1995), Μ 2115.1/01/95/7.12.1995 (ΦΕΚ
1100Β΄/29.12.1995), Μ 2115.1/10/96/8.10.1996 (ΦΕΚ 972Β΄/
24.10.1996), Μ 2115.1/06/97/19.9.1997 (ΦΕΚ 981Β΄/7.11.1997),
Μ 2115.1/05/98/2.9.1998 (ΦΕΚ 1028Β΄/1.10.1998) και Μ 3615.3/

06/04/17.2.2004 (ΦΕΚ 384Β΄/25.2.2004) όμοιες υπουργικές
αποφάσεις.
γ) Του π.δ. 243/1998 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδει−
κτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας
στα πλοία» (ΦΕΚ 181 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τα
π.δ. 295/1999 (ΦΕΚ 266 Α΄), 19/2001 (ΦΕΚ 14 Α΄), 162/2001
(ΦΕΚ 146 Α΄), 259/2001 (ΦΕΚ 185 Α΄), 341/2002 (ΦΕΚ 283
Α΄) και 3/2007 (ΦΕΚ 2 Α΄).
δ) Του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ 231 Α΄).
ε) Του π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 232 Α΄).
στ) Της υπ’ αριθμ. 3636/11/02/6.6.2002 υπουργικής από−
φασης «Προϋποθέσεις αντικατάστασης παλαιού τύπου
Α.Ν.Ι Κυβερνήτη Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Ε.Ν, Κυβερνήτη Τουρι−
στικών Θαλαμηγών και Κυβερνήτη Ρυμουλκών με το
νέου τύπου Α.Ν.Ι «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ», σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ STCW 78, όπως αυτή
τροποποιήθηκε».
ζ) Της υπ’ αριθμ. 3636/01/05/11.11.2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ του
ΥΕΝ/ΔΕΚΝ Γ΄ με θέμα «Θεώρηση Αποδεικτικών Ναυτικής
Ικανότητας (ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ)».
η) Του Κανονισμού ΙΙ/3 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτή−
ματος του π.δ. 132/1994 “Αποδοχή τροποποιήσεων έτους
1995 της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης,
έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυ−
τικών, 1978»” (ΦΕΚ 116 Α΄).
θ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 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» (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Μετά το τέλος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2 της εις το
προοίμιο της παρούσης αναφερομένης (1β) υπουργι−
κής απόφασης προστίθεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ως ακολού−
θως:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ Ε.Ν.
1. Για την εξασφάλιση συνεχούς επαγγελματικής
ικανότητας και εκσυγχρονισμού των γνώσεών τους οι
κάτοχοι Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας (ΚΑΤΑΛ−
ΛΗΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) Κυβερνήτου Α΄− Β΄− Γ΄ τάξης,
Κυβερνήτου Τουριστικών Θαλαμηγών και Κυβερνήτου
Ρυμουλκών εξετάζονται προφορικά εντός μίας (1) ερ−
γάσιμης ημέρας.
Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται πέντε (5) φορές κατά
τη διάρκεια της διδακτικής περιόδου (Σεπτέμβριο – Νοέμ−
βριο − Ιανουάριο − Μάρτιο και Ιούνιο, ανεξάρτητα από
τον αριθμό των ενδιαφερομένων).
Κατ’ εξαίρεση και σε πρώτη εφαρμογή αυτής της διά−
ταξης παρέχεται η δυνατότητα εξέτασης και τον μήνα
Δεκέμβριο 2007.
2. Η προφορική εξέταση πραγματοποιείται από Τρι−
μελή Επιτροπή η οποία συγκροτείται με Η.Δ. Διοικη−
τού μετά από πρόταση του Διευθυντή της Σχολής και
απαρτίζεται από τον Διευθυντή της Σχολής ως Πρόεδρο
και από δύο καθηγητές ειδικότητας Πλοιάρχου Ε.Ν, ως
μέλη.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η Η.Δ. Διοικητού με την οποία προσδιορίζεται και η
ημερομηνία πραγματοποίησης της εξέτασης κοινοποι−
είται άμεσα στο ΥΕΝΑΝΠ /ΔΕΚΝ Α΄−Δ΄.
3. Οι ενδιαφερόμενοι εξετάζονται στα μαθήματα Ναυ−
τιλία – Δ.Κ.Α.Σ. – Ναυτική Τέχνη / Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας
και Μεταφορά Φορτίων / Στοιχεία Ευστάθειας του ΚΥ−
ΚΛΟΥ Β2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 με εστίαση / έμφαση
σε θεματικές ενότητες που προσιδιάζουν στην Τάξη
και Κατηγορία του Κατάλληλου Πιστοποιητικού που
κατέχουν.
4. Μετά το τέλος της εξέτασης συντάσσεται πλήρες
σχετικό πρακτικό το οποίο υπογράφεται από την Επι−
τροπή και τον Διοικητή και υποβάλλεται στο ΥΕΝΑΝΠ /
ΔΕΚΝ Δ΄.
5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, μετά από αίτησή τους,
να παρακολουθούν ως ακροατές μαθήματα της παρα−
γράφου 3 στο σύνολο ή μέρος των ωρών διδασκαλίας
αυτών, εφόσον στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο αυτά
θα διδάσκονται.
Η ως άνω παρακολούθηση των μαθημάτων δεν ανα−
γνωρίζεται επίσημα σε καμία περίπτωση και οι ενδι−
αφερόμενοι δεν αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις
εξετάσεις αυτών.
6. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι γενικές διατάξεις του
Κανονισμού αυτού».
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται από την ημε−
ρομηνία υπογραφής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 26 Νοεμβρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 6308
(7)
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στην ΔΕ−
ΚΟΠΑ Αριδαίας, για την εκτέλεση του έργου «Νομική
και Οργανωτική Υποστήριξη της ΔΕΚΟΠΑ».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30.5.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχω−
ση της Περ/ρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπ. Αυτ/ση
και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ
206 Α΄) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του
ν. 2190/1994».
3. Το υπ’ αριθμ. 14196/4.4.2003 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α με θέμα «Προσλήψεις προσωπικού στις επιχειρή−
σεις των Ο.Τ.Α. για το έτος 2003».
4. Την υπ’ αριθμ. 163/2007 απόφαση του Δ.Σ. Δημοτικής
Επιχείρησης Κοινωνικής Οικονομικής και Πολιτιστικής
Ανάπτυξης Δήμου Αριδαίας “περί έγκρισης σύναψης
σύμβασης μίσθωσης έργου στην ΔΕΚΟΠΑ Αριδαίας,
για την εκτέλεση του έργου «Νομική και Οργανωτική
Υποστήριξη της ΔΕΚΟΠΑ»”.
5. Την υπ’ αριθμ. 16886/4.10.2007 θετική εισήγηση του
Δημάρχου Αριδαίας.
6. Την από 25.9.2007 βεβαίωση του Δικηγόρου Πέτρου
Τ. Αμύντα, από την οποία προκύπτει ότι πρόκειται για
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γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη
εργασία.
9. Τις διατάξεις της περ. θ΄ της παρ.2 του ν. 3469/2006
(ΦΕΚ 131 Α΄/28.6.2006): Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος
63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
11. Τον Ο.Ε.Υ. της ανωτέρω επιχείρησης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
στην ΔΕΚΟΠΑ Αριδαίας, για την εκτέλεση του έργου
«Νομική και Οργανωτική Υποστήριξη της ΔΕΚΟΠΑ», σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε του Αστικού
Κώδικα ως εξής:
− Ενός (1) επαγγελματία Δικηγόρου, αντί ποσού αμοι−
βής 3.000,00 € συνολικά.
Το έργο που θα εκτελεστεί είναι αυτό που ορίζεται
στην αντίστοιχη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί−
ου και θα παραδοθεί τμηματικά από την κατάρτιση
της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες (1.11.2007 έως
31.10.2008).
Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Δημοτική
Επιχείρηση Κοινωνικής Οικονομικής και Πολιτιστικής
Ανάπτυξης Δήμου Αριδαίας.
Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον
Πρόεδρο Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής
Οικονομικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Αρι−
δαίας. Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο
των καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν σήμε−
ρα στην Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Οικονομικής
και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Αριδαίας και δεν
εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης έργου
απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη 3.000,00 €, σε βάρος του προϋπολογισμού
της Επιχείρησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Έδεσσα, 19 Οκτωβρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στο υπ’ αριθμ. 2225/20.11.2007/τ.Β΄ ΦΕΚ στο οποίο δη−
μοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 12547/6.11.2007 απόφαση του
Νομάρχη Μαγνησίας, σχετικά με την μεταβίβαση αρμο−
διοτήτων σε Αντινομάρχες, διορθώνεται από το λανθα−
σμένο στο ορθό η παράγραφος 2 ως εξής:
«Μεταβιβάζουμε στην Αντινομάρχη Αναστασία Οικο−
νόμου την αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων
έγκρισης μετακίνησης εντός και εκτός Νομού του Προϊ−
σταμένου της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
και εκτός Νομού των υπαλλήλων της Υπηρεσίας αυτής
(άρθρο 3 ν. 2685/1999 ΦΕΚ 135/τ.Α΄/1999)».
Βόλος, 27 Νοεμβρίου 2007
Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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 μμορφή
ρφή 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. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• 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.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* 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 τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02023210612070008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

