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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 2/46977/0022 (1)
Έγκριση απογευματινής υπερωριακής εργασίας υπαλ−

λήλων της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γενικού Λογι−
στηρίου του Κράτους.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 

όπως προστέθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 
και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997 
(ΦΕΚ 38/Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/Α/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονί−
μων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων 
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λι−
μενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθμ. 2/49256/0004/23.11.2006 (ΦΕΚ 1816/
Β/12.12.2006) Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και 
της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουρ−
γού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, 
στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων και Τμημάτων του Γ.Λ.Κ. και της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληρο−
δοτημάτων.

4. Τα υπ’ αριθμ. 2/32449/0004/17.7.2007 και 2/34423/ 
0004/22.6.2007 έγγραφα της Δ−4 Προσωπικού.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 212.000 € περίπου σε βάρος του Κρατι−
κού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007, η οποία 
θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
Ειδικού Φορέα 23−140 και ΚΑΕ 0511, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρι−
ακής εργασίας για εκατόν τρεις (103) υπαλλήλους, που 
υπηρετούν στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. κατά 
το χρονικό διάστημα από 1.7.2007 μέχρι 31.12.2007, ως 
εξής:

1. Για είκοσι έξι (26) υπαλλήλους, της Δ.44 Κανονι−
σμού Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων και για 
60 ώρες απογευματινής εργασίας τον μήνα για κάθε 
υπάλληλο.

2. Για τριάντα (30) υπαλλήλους, της Δ.46 Ελέγχου 
και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών 
Συντάξεων, και για 60 ώρες απογευματινής εργασίας 
τον μήνα για κάθε υπάλληλο.

3. Για είκοσι έξι (26) υπαλλήλους, του τμήματος Διεκ−
περαίωσης Τ48 και για 60 ώρες απογευματινής εργα−
σίας τον μήνα για κάθε υπάλληλο.

4. Για είκοσι έναν (21) υπαλλήλους του Αυτοτελούς 
Τμήματος Εξυπηρέτησης πολιτών (Τηλεφωνικό Κέντρο, 
Είσοδος και Αίθουσα Υποδοχής και άμεσης Εξυπηρέτη−
σης Κοινού) και για 60 ώρες απογευματινής εργασίας 
τον μήνα για κάθε υπάλληλο.
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Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα 
πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπο−
ρούν να μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς 
και αποσπασμένοι, εντός του ανωτέρω συνολικού 
αριθμού ωρών, που εγκρίνονται με την παρούσα από−
φαση.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν όπως ακριβώς αυτές έχουν κατα−
γραφεί στα σχετικά έγγραφα αιτήματα για την έγκριση 
υπερωριακής απασχόλησης, θα γίνει με αποφάσεις των 
Διευθυντών των παραπάνω Διευθύνσεων. Οι αποφάσεις 
αυτές θα κοινοποιούνται στη Δ−4 Προσωπικού στο Γρα−
φείο του Γενικού Γραμματέα και στα Γραφεία των καθ’ 
ύλην αρμόδιων Γεν. Δ/ντών.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η πα−
ράδοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως από 
τους Διευθυντές των Δ/νσεων στην Δ4 Προσωπικού, 
στο Γραφείο του Γεν. Γραμματέα και στα Γραφεία των 
Γεν. Δ/ντών.

Η απόφαση αυτή που ισχύει (1) ένα μήνα πριν από την 
δημοσίευση της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2007

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ
F

Aριθμ. 83068/Β7 (2)
      Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 124762/Β7 (ΦΕΚ 22, 

τ.Β΄/14.1.2004) υπουργικής απόφασης, που αφορά στο 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανο−
λόγων Μηχανικών, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαί−
δευσης Φλώρινας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης με τίτλο «Μουσειολογία».

   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 διατά−
ξεις» 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. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608 τ. Β΄/26.4.2004) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων».

4. Την υπ’ αριθμ. Β7/572 (ΦΕΚ 1777 τ.Β΄/31.12.2001) 
υπουργικής απόφαση «Έγκριση Διατμηματικού Προ−
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, 

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
και Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με 
τίτλο «Μουσειολογία» όπως αντικαταστάθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 124762/Β7 (ΦΕΚ 22, τ.Β΄/14.1.2004) υπουργική 
απόφαση.

5. Την υπ’ αριθμ. 3940/30.4.2002 πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με τίτλο «Νέα Προγράμματα Με−
ταπτυχιακών Σπουδών». 

6. Την υπ’ αριθμ. 2879/14.2.2006 απόφαση του Ειδικού 
Γραμματέα ΕΠΕΑΕΚ για χρονική επέκταση των έργων 
στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 3940/30.4.2002 πρόσκλη−
σης. 

7. Το υπ’ αριθμ. 7933/12.4.2006 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ που αναφέρεται στην 
έγκριση αιτήματος επέκτασης Φυσικού Αντικειμένου 
και αναμόρφωσης Π/Υ του έργου με τίτλο «Νέα Προ−
γράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης». 

8. Το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του έργου με κωδικό 2003ΣΕ44530046 της ΣΑΕ 4453.

9. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. 
«Μουσειολογία» (συνεδρίες 10.3.2006 και 18.7.2006).

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Αρι−
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρία 
6.12.2006).

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Διοικούσας Επιτρο−
πής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρία 
23.2.2007).

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

 Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 124762/Β7 (ΦΕΚ 22, 
τ.Β΄/14.1.2004) υπουργική απόφαση ως ακολούθως:

1. Το άρθρο 4 «Κατηγορίες πτυχιούχων» τροποποιείται 
ως εξής:

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου αντικαθίσταται 
ως εξής:

 «Στο ΔΠMΣ «Μουσειολογία» γίνονται δεκτοί πτυχι−
ούχοι/ διπλωματούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών σχολών 
και εν γένει Θετικών Σπουδών, Καλών Τεχνών και εν 
γένει Ανθρωπιστικών Σπουδών, καθώς και Τμημάτων 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Μουσειοπαιδαγωγι−
κή Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής 
ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδα−
πής.»

2. Το άρθρο 11 «Κόστος Λειτουργίας» τροποποιείται 
ως εξής:

1. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Η κάλυψη του κόστους λειτουργίας του ΔΠΜΣ από 
το ΕΠΕΑΕΚ παρατείνεται έως 31.8.2008. Το κόστος λει−
τουργίας υπολογίζεται σε 597.200 € και αναλύεται ως 
εξής:

α. Αποζημιώσεις ΔΕΠ και εξωτερικών
συνεργατών:  302.109,9 €
β. Μετακινήσεις − Διαμονή:  202.730,1 €
γ. Αναλώσιμα:  26.650 €
δ. Έξοδα Προβολής και δημοσιότητας:  34.000 € 
ε. Υποτροφίες:  14.000 €
στ. Επισκευές − Συντηρήσεις:  3.000 €
ζ. Γενικά έξοδα Επιτροπής Ερευνών:  14.710 €
Σύνολο:  597.200€»
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2. Η ημερομηνία «1.9.2006» της δεύτερης παραγράφου 
αντικαθίσταται με την ημερομηνία «1.9.2008».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 25 Ιουλίου 2007

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 73522/Β7 (3)
     Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητι−
σμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Ψυ−
χολογία της Άσκησης».

  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. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608 τ. Β΄/26.4.2004) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων».

4. Το απόσπασμα πρακτικού της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανε−
πιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρία 27.6.2007).

5. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρία 29.6.2007).

6. 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 
λειτουργία του ΠΜΣ «Ψυχολογία της Άσκησης» του 
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητι−
σμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σύμφωνα με τα 
εξής:

ΑΡΘΡΟ 1
Γενικές Διατάξεις

Το ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει 
και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) από το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008, σύμφω−
να με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης αυ−
τής και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 
2083/1992.

ΑΡΘΡΟ 2
Αντικείμενο−Σκοπός

Στόχος του Π.Μ.Σ. «Ψυχολογία της άσκησης» του 
ΤΕΦΑΑ είναι η εξειδίκευση των φοιτητών στη μελέτη 
της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε χώρους άσκησης 

και άθλησης και στην πρακτική εφαρμογή αυτής της 
γνώσης για την προαγωγή της υγείας και της ποιότη−
τας ζωής.

Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά προς 
τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχει το ΤΕΦΑΑ. 
Το Π.Μ.Σ. προσφέρει εξειδίκευση η οποία θα καλύ−
ψει υπαρκτές και ουσιαστικές ανάγκες και θα συμ−
βάλει στην αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος, καθώς και κλάδων που αναπτύσσουν 
δραστηριότητες σε τομείς που σχετίζονται με την 
εκπαίδευση.

ΑΡΘΡΟ 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει:
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Ψυ−

χολογία της άσκησης».
2. Διδακτορικό Δίπλωμα.

ΑΡΘΡΟ 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ, Ψυχο−
λογίας και Παιδαγωγικών, καθώς και συναφών ειδικο−
τήτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων 
τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συνα−
φών γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με το άρθρο 5 
παρ. 12γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄).

Η επιλογή των υποψηφίων και η ένταξη τους στο 
Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2α του άρθρου 12 του ν. 2083/1992.

ΑΡΘΡΟ 5
Χρονική Διάρκεια

1. Η χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το 
άρθρο 3 τίτλων ορίζεται για με το Μεταπτυχιακό Δί−
πλωμα Ειδίκευσης σε τέσσερα διδακτικά εξάμηνα, από 
τα οποία το ένα τουλάχιστον εξάμηνο διατίθεται για 
την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής.

2. Για το διδακτορικό δίπλωμα απαιτούνται τουλάχι−
στον έξι (6) επιπλέον διδακτικά εξάμηνα μετά τη λήψη 
του ΜΔΕ.

ΑΡΘΡΟ 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 Μ.Δ.Ε.
1. Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακό σπουδών (Π.Μ.Σ.) 

προσφέρονται 10 μαθήματα των οποίων οι τίτλοι δί−
νονται στο παρακάτω Πίνακα 1. Από αυτά, το μάθημα 
Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική είναι υποχρε−
ωτικό, ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι επιλεγόμενα. Για 
όλα τα μαθήματα απαιτείται η φυσική συμμετοχή των 
μεταπτυχιακών φοιτητών. Παράλληλα με τα μαθή−
ματα, στο Π.Μ.Σ. προσφέρονται σεμινάρια τα οποία 
περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 2. Τα Σεμινά−
ρια 1 και 2 είναι «εισαγωγικά» και προσφέρονται πριν 
την έναρξη του κύκλου σπουδών. Η μεταπτυχιακή 
διατριβή και η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική 
(Πίνακας 3).
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Πίνακας 1

Μαθήματα Διδακτικές 
Μονάδες ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική 8  Α

2 Κοινωνικοψυχολογικές βάσεις της 
φυσικής δραστηριότητας και υγείας 8 Α

3 Ψυχολογικές δεξιότητες στη φυσική 
δραστηριότητα και στον αθλητισμό 8 Α

4 Ψυχολογία στη σχολική φυσική αγωγή 
και στο νεανικό αθλητισμό 8 Β

5 Ψυχολογία προσωπικού σε χώρους 
άσκησης, υγείας και εκπαίδευσης 8 Β

6 Φυσική δραστηριότητα
και αγωγή υγείας 8 Β

7 Συμβουλευτική σε κλινικούς 
πληθυσμούς 8 Β

8 Ψυχολογία της φυσικής 
δραστηριότητας στην τρίτη ηλικία 8 Γ

9 Άσκηση, υγεία και αναψυχή 8 Γ

10 Κινητική μάθηση, φυσική 
δραστηριότητα και υγεία 8 Γ

Πίνακας 2

Διδακτικές
μονάδες

ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Σεμινάρια για την εκμάθηση 
στατιστικών προγραμμάτων.

1 Α

2. Σεμινάρια για την εκμάθηση 
διαδικασιών αναζήτησης διεθνούς 
βιβλιογραφίας σε ηλεκτρονικές 

βάσεις δεδομένων (Web of Science) 
και σε ηλεκτρονικούς καταλόγους 

βιβλιοθηκών

1 Α

3. Σεμινάρια από επιστήμονες κύρους 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό 
για θέματα ιδιαίτερου ερευνητικού 

ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ.

1 Β

4. Μεθοδολογία παρουσίασης 
δεδομένων και συγγραφής της 

διατριβής. 

2 Β

5. Σεμινάρια σε τεχνικές 
συμβουλευτικής και ψυχολογικής 

υποστήριξης

3 Γ

Πίνακας 3

Διδακτικές 
μονάδες ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή 
διατριβή 30 Δ

Πρακτική άσκηση 13 Δ
 

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) Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεω−
τική. Απουσία σε περισσότερες του ¼ των ωρών διδα−
σκαλίας ενός μαθήματος έχει ως συνέπεια ο φοιτητής 

να μην γίνεται δεκτός στις εξετάσεις του μαθήματος, 
οπότε θα πρέπει να το παρακολουθήσει εξαρχής.

γ) Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η συμπλή−
ρωση 120 διδακτικών μονάδων οι οποίες προκύπτουν 
από την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε εν−
νέα τουλάχιστο μαθήματα, την επιτυχή παρακολούθηση 
τουλάχιστο δύο σεμιναρίων, την εκπόνηση Μεταπτυχι−
ακής Διατριβής και την πρακτική άσκηση.

Β. Για το Δ.Δ.
Για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος 

απαιτείται η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, η επιτυχής 
εξέταση σε πέντε τουλάχιστον μαθήματα που προτείνο−
νται από τα αρμόδια όργανα, η εκπόνηση Διδακτορικής 
Διατριβής και η πρακτική άσκηση. Από τα μαθήματα το 
ένα είναι προχωρημένη στατιστική ενώ τα υπόλοιπα 
προτείνονται από τα αρμόδια όργανα. Η υποστήριξη 
της Διδακτορικής Διατριβής γίνεται δημόσια.

ΑΡΘΡΟ 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά ανώ−
τατο όριο σε είκοσι (20).

ΑΡΘΡΟ 8
Προσωπικό

Στη λειτουργία του Π.Μ.Σ. συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του 
ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επιπλέον θα 
διδάσκουν: α) Επισκέπτες/τριες Καθηγητές/τριες από 
άλλα πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αλλοδαπής που θα 
πραγματοποιήσουν σεμινάρια ή εντατικά μαθήματα σε 
γνωστικά αντικείμενα ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέ−
ροντος, β) Ερευνητές/τριες από αναγνωρισμένα ερευ−
νητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή στελέχη 
άλλων φορέων σχετικών με την εκπαίδευση που θα 
προσκληθούν να δώσουν σειρά διαλέξεων.

ΑΡΘΡΟ 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για την λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν 
οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια, ο 
εξοπλισμός και η διοικητική δομή του Τμήματος.

ΑΡΘΡΟ 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για περίοδο οκτώ (8) ετών, 
δηλαδή μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015.

ΑΡΘΡΟ 11
Κόστος Λειτουργίας

1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας ανέρχεται σε 60,000 
Ευρώ και αναλύεται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
σε Ευρώ

α. Ανθρώπινο δυναμικό 12.000
β. Τηλεπικοινωνίες 400
γ. Έξοδα μετακινήσεων 15.800
δ. Έξοδα προβολής και διαφήμισης 2.000
ε. Έντυπα και γραφική ύλη 2.800
στ. Υλικά άμεσης ανάλωσης 1.000
ζ. Διάφορα έξοδα 3.000
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ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
σε Ευρώ

η. Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού 12.000

θ. Αποσβέσεις ασωμάτων ακιντ/σεων 
και εξόδων πολυετούς απόσβεσης 2.000

ι. Υποτροφίες 9.000
ΣΥΝΟΛΟ 60.000

2. Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. θα είναι τα 
δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών και χορηγίες.

ΑΡΘΡΟ 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Ιουλίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 50352/Β7 (4)
     Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 49506/Β7 (ΦΕΚ 1156/30.7.2004) 

υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με τίτλο «Άσκηση και Υγεία».

  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.Α1) «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. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608 τ. Β΄/26.4.2004) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων».

4. Την υπ’ αριθμ. 49506/Β7 (ΦΕΚ 1156/30.7.2004) 
υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μετα−
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
με τίτλο “Άσκηση και Υγεία”».

5. Την υπ’ αριθμ. 5935/2.6.2003 πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ II 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 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανε−
πιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίες 20.9.2006 ).

9. Το απόσπασμα πρακτικού του Πρυτανικού Συμ−
βουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρία 
29.9.2006).

10. Το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του έργου με κωδικό 2004ΣΕ44530174 της ΣΑΕ 4453.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 49506/Β7 (ΦΕΚ 1156/ 
30.7.2004) υπουργική απόφαση, ως ακολούθως:

Το άρθρο 11 «Κόστος Λειτουργίας» τροποποιείται ως 
εξής:

Η πρώτη παράγραφος που αναφέρεται στην περίοδο 
κάλυψης του κόστους του προγράμματος από το ΕΠΕ−
ΑΕΚ αντικαθίσταται ως εξής:

«Η κάλυψη του κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ από το 
ΕΠΕΑΕΚ II παρατείνεται έως τις 31.8.2007. Το συνολι−
κό κόστος λειτουργίας ανέρχεται σε 100.000 ευρώ και 
αναλύεται ως εξής:

Κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης Προϋπολογισμός

α) Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων 
επαγγελματιών υποκείμενων σε φόρο 30.000

β) Αμοιβές τρίτων μη υποκείμενες σε 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος 6.000

γ) Τηλεπικοινωνίες 500

δ) Επισκευές και συντηρήσεις 1.500

ε) Έξοδα ταξιδίων 4.500

στ) Έξοδα προβολής και διαφήμισης 7.000

ζ) Έντυπα και γραφική ύλη 10.000

η) Υλικά άμεσης ανάλωσης 20.730

θ) Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού 4.645

ι) Αποσβέσεις ασωμάτων 
ακινητοποιήσεων και εξόδων 
πολυετούς απόσβεσης

5.355

κ) Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 5.000

λ) Διάφορα έξοδα 4.770

Σύνολο 100.000

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2007

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
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Αριθμ. Φ.10021/19825/3008 (5)   
 Ανάθεση έργου με μίσθωση από το Ίδρυμα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων− Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών 
(Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ.)

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−

ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 206).

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 Α΄ 98). 

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/305/12608/3.7.2007 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 
33/2006.

4. Την υπ’ αριθμ. 135/2007 γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους σύμφωνα με την οποία τα 
ανατιθέμενα στην παρούσα απόφαση έργα είναι δυ−
νατόν να αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεων έργου 
χωρίς να υποκρύπτεται σε αυτές σχέση εξαρτημένης 
εργασίας. 

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.03.2004 (ΦΕΚ Β΄ 
527) απόφαση του Πρωθυπουργού και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005 (ΦΕΚ 
Β΄ 1284) όμοια απόφαση, αποφασίζουμε:

Καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων, με τα οποία 
μπορεί το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ να συνάψει σύμβαση μίσθωσης 
έργου για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, σε: 

α) εκατόν πενήντα (150) άτομα εκ των οποίων 20 Πα−
νεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 10 Τεχνολογικής Εκ−
παίδευσης (ΤΕ) και 120 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(ΔΕ), με αντικείμενο έργου τη συγκέντρωση, καταγραφή, 
ταξινόμηση και ηλεκτρονική καταχώρηση του συνόλου 
των στοιχείων των ασφαλισμένων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ μέχρι 
31.12.2001 καθώς επίσης και διόρθωση των εκκρεμών 
εγγραφών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ) 
από 01.01.2002 μέχρι σήμερα, για τη δημιουργία ενιαί−
ου ηλεκτρονικού μητρώου ασφαλιστικής ιστορίας των 
ασφαλισμένων.

Οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν:
− της κατηγορίας ΠΕ, πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος 

ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής 
και γνώση χρήσης Η/Υ, η οποία θα αποδεικνύεται με 
σχετική βεβαίωση της σχολής τους ή πτυχίο ECDL ή 
παρόμοιο αυτού ή με σχετική υπεύθυνη δήλωσή τους,

− της κατηγορίας ΤΕ, πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος 
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής 
και γνώση χρήσης Η/Υ, η οποία θα αποδεικνύεται με 
σχετική βεβαίωση της σχολής τους ή πτυχίο ECDL ή 
παρόμοιο αυτού ή με σχετική υπεύθυνη δήλωσή τους,

− της κατηγορίας ΔΕ, απολυτήριο λυκείου γενικής κα−
τεύθυνσης ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού ή 
επαγγελματικού λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή άλλο 
ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολικής μονάδας της ημε−
δαπής ή αλλοδαπής (αναγνωρισμένου από το ελληνικό 
κράτος). Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα (ΔΕ) θα ενημε−
ρωθούν από τους επικεφαλής (ΠΕ−ΤΕ) για συγκεκριμένο 

πρόγραμμα εργασίας, που θα περιέχει σαφείς και επα−
ναλαμβανόμενες ενέργειες του προγράμματος,

Το ανωτέρω έργο θα εκτελείται στη Γενική Διεύθυνση 
Πληροφορικής και στις Περιφερειακές Μονάδες Αθηνών, 
Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 
ή όπου ορίζει ο Διοικητής του Ιδρύματος με απόφαση 
του. Με την ίδια απόφαση θα γίνει και η κατανομή των 
αναδόχων στις Μονάδες του Ιδρύματος.

Η συνολική δαπάνη, που θα προκληθεί από την αναφε−
ρόμενη ανάθεση έργου, για χρονικό διάστημα 24 μηνών, 
θα ανέλθει στο ποσό των 4.046.000,00 € και θα βαρύνει 
τον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

 Η ετήσια αποζημίωση για κάθε έναν ανάδοχο ανά 
κατηγορία ανέρχεται για τους ΠΕ σε 13.000 € πλέον 
ΦΠΑ, για τους ΤΕ σε 12.000 € πλέον ΦΠΑ και για τους 
ΔΕ 11.000 € πλέον Φ.Π.Α. Το ποσό της αποζημίωσης 
θα καταβάλλεται τμηματικά ανά μήνα, ανάλογα με την 
πορεία εκτέλεσης του έργου και ύστερα από σχετική 
βεβαίωση καλής εκτέλεσης των Προϊσταμένων Διεύ−
θυνσης των μονάδων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και των καθ’ ύλην 
αρμοδίων Προϊστάμενων Γενικής Διεύθυνσης και έκδοση 
σχετικής νόμιμης απόδειξης παροχής υπηρεσιών από 
τον ανάδοχο. Οι ανάδοχοι του έργου δεν δικαιούνται 
επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς 
και επιδόματος αδείας.

β) με εκατόν ογδόντα (180) άτομα εκ των οποίων 
30 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 10 Τεχνολο−
γικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), 5 Πανεπιστημιακής Εκπαί−
δευσης Πληροφορικής, 5 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
Πληροφορικής,100 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), 
15 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) και 15 οδηγούς, με 
αντικείμενο έργου την απογραφή και δημιουργία μη−
τρώου ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών, 
ταξινόμηση και σύγκλιση ηλεκτρονικών αρχείων, κλπ 
των εντασσομένων στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Κλάδων Κύριας 
Σύνταξης Ασφαλιστικών Ταμείων. 

Οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν:
− της κατηγορίας ΠΕ, πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος 

ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής 
και γνώση χρήσης Η/Υ, η οποία θα αποδεικνύεται με 
σχετική βεβαίωση της σχολής τους ή πτυχίο ECDL ή 
παρόμοιο αυτού ή με σχετική υπεύθυνη δήλωσή τους,

− της κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής, πτυχίο Πληρο−
φορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρο−
λόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, Εφαρ−
μοσμένης Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & 
Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικού Η/Υ και Πληρο−
φορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού και 
Μηχανικού Υπολογιστών, Μηχανικών Πληροφοριακών 
& Επικοινωνιακών Συστημάτων, Μηχανικών Η/Υ Τηλε−
πικοινωνιών και Δικτύων, Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινω−
νιών, Πληροφορικής (ΕΑΠ), Διδακτικής της Τεχνολογίας 
και Ψηφιακών Συστημάτων, Επιστημών και Πολιτισμού 
– Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)

των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικό−
τητας σχολών της αλλοδαπής 

− της κατηγορίας ΤΕ, πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος 
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής 
και γνώση χρήσης Η/Υ, η οποία θα αποδεικνύεται με 
σχετική βεβαίωση της σχολής τους ή πτυχίο ECDL ή 
παρόμοιο αυτού ή με σχετική υπεύθυνη δήλωσή τους,

− της κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής, πτυχίο Πληρο−
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φορικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, 
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εφαρ−
μοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Βιομηχανι−
κής Πληροφορικής, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, Πληροφορικής 
και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τηλεπληροφορικής και 
Διοίκησης, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ (Π.Σ.Ε.), Επι−
χειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημά−
των, Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην 
Οικονομία, Διαχείρισης Πληροφοριών,

των ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σπουδών 
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλ−
λοδαπής.

−  της κατηγορίας ΔΕ, απολυτήριο λυκείου γενικής κα−
τεύθυνσης ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού ή 
επαγγελματικού λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή άλλο 
ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολικής μονάδας της ημε−
δαπής ή αλλοδαπής (αναγνωρισμένου από το ελληνικό 
κράτος). Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα (ΔΕ) θα ενημε−
ρωθούν από τους επικεφαλής (ΠΕ−ΤΕ) για συγκεκριμένο 
πρόγραμμα εργασίας, που θα περιέχει σαφείς και επα−
ναλαμβανόμενες ενέργειες του προγράμματος,

− της κατηγορίας ΥΕ, απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου 
ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και 
το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο 
απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 
580/1970,

− οι οδηγοί, δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ, 
ειδικοτήτων α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή β) 
εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο 
Α΄ και Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και 
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο ενιαίου 
πολυκλαδικού λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινή−
των ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθ−
μιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών αυτοκινήτου ή 
σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ειδικότητας Μηχανοτεχνί−
τη αυτοκινήτου ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς 
ειδικότητας. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή 
η ανάθεση σε άτομα με τα προσόντα της προηγούμενης 
παραγράφου επιτρέπεται η ανάθεση με προσόν οποιο−
δήποτε απολυτήριο ή τίτλο σχολικής μονάδας Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται 
και επαγγελματική άδεια οδήγησης.

Το έργο θα εκτελείται στις Κεντρικές και Περιφερει−
ακές Μονάδες του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ή όπου ορίζει ο Διοικητής 
του Ιδρύματος με απόφαση του. Με την ίδια απόφαση 
θα γίνει και η κατανομή των αναδόχων στις Μονάδες 
του Ιδρύματος. 

Η συνολική δαπάνη, που θα προκληθεί από την αναφε−
ρόμενη ανάθεση έργου, για χρονικό διάστημα 24 μηνών, 
θα ανέλθει στο ποσό των 4.658.850,00 € και θα βαρύνει 
τον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος. 

Η ετήσια αποζημίωση για κάθε έναν ανάδοχο ανά 
κατηγορία ανέρχεται για τους ΠΕ σε 13.000 € πλέον 
ΦΠΑ, για τους ΠΕ Πληροφορικής σε 14.000€ πλέον ΦΠΑ, 
για τους ΤΕ & ΤΕ Πληροφορικής σε 12.000 € πλέον ΦΠΑ, 
για τους ΔΕ 11.000 € πλέον ΦΠΑ, για τους ΥΕ 10.500€ 
πλέον ΦΠΑ και για τους οδηγούς 12.000€ πλέον ΦΠΑ. 
Το ποσό της αποζημίωσης θα καταβάλλεται τμηματικά 
ανά μήνα, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης του έργου 
και ύστερα από σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης 

των Προϊσταμένων Διεύθυνσης των μονάδων του ΙΚΑ 
– ΕΤΑΜ και των καθ’ ύλην αρμοδίων Προϊστάμενων Γενι−
κής Διεύθυνσης. Οι ανάδοχοι του έργου δεν δικαιούνται 
επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και 
επιδόματος αδείας.

Τα προς ανάθεση έργα δεν πρέπει να ανάγονται στα 
συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και 
η εκτέλεσή τους θα παρακολουθείται από το Διοικη−
τή του Ιδρύματος με αναπληρωτή του έναν από τους 
Υποδιοικητές και τον καθ’ ύλην αρμόδιο Προϊστάμενο 
των Γενικών Διευθύνσεων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 26 Ιουλίου 2007

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

F
       Αριθμ. 2121/15 (6)
Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Πειραιά με 

αριθμ. 189 με τίτλο: «Αντικατάσταση των άρθρων 
102 και 122 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Πειραιά 
(Β΄ 103/1952)».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 156 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαί−

ου, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 10 του ν. 1940/1991 
(Α΄ 40) «Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος 
(ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί αυτού»

2) Τον Ειδικό Κανονισμό Λιμένα Πειραιά με αριθ. 189, 
που υποβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2111.2/02/07/26.06.2007 
αναφορά της Λιμενικής Αρχής Πειραιά με τις διατάξεις 
του οποίου αντικαθίστανται τα Άρθρα 102 και 122 του 
Γενικού Κανονισμού Λιμένα Πειραιά (Β 103΄/1952).

3) Τις διατάξεις του Άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το «Άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 
(Α 98΄).

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
Ειδικού Κανονισμού, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

(α) Εγκρίνουμε τον παραπάνω Ειδικό Κανονισμό Λιμέ−
να Πειραιά, με αριθμό 189.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡ. 189

«Αντικατάσταση των Άρθρων 102 και 122
του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Πειραιά (Β 103΄/1952)»

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του με το από 9/22 Ιουνίου 1948 β.δ. 

Κωδικοποιηθέντος νόμου 499/1947 «Περί Πειθαρχικής 
Εξουσίας των Προϊσταμένων Λιμενικών Αρχών» (Α 162΄), 
συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141−157 του ν.δ. 187/1973 
με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού 
Δικαίου (Α 261΄).
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2) Τις διατάξεις του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιότητας 
Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας 
των Σωμάτων Ασφαλείας (Α 39΄)».

3) Το άρθρο 156 του ν.δ. 187/1973 (Α 261΄) «Περί Κ.Δ.Ν.Δ.», 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1940/1991 
(Α΄40) «Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος 
(ΜΕΑ/ΛΣ), και άλλες διατάξεις περί αυτού».

4) Τις διατάξεις του Άρθρου 90 του Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το «Άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 
(Α 98΄)

5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
Κανονισμού, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο 
Κανονισμό:

Άρθρο 1
Όρια Ισχύος

Ο παρών Ειδικός Κανονισμός ισχύει, στους λιμένες, 
στους όρμους και στη θαλάσσια έκταση της περιοχής 
δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Πειραιά, όπως αυτή 
καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 2
Αντικατάσταση του άρθρου 102

του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Πειραιά (103 Β/1952)

Το Άρθρο 102 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Πειραιά 
(Β 103΄/52), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Άρθρο 102
Εκτέλεση έργων

«1. Για την εκτέλεση κάθε φύσεως έργων στον Αιγιαλό 
και στην Παραλία ή εντός του παράκτιου θαλάσσιου χώ−
ρου, στην περιοχή ευθύνης της Λιμενικής Αρχής Πειραιά, 
εκτός της σχετικής άδειας των αρμόδιων Αρχών, που 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, απαιτείται 
και ειδική άδεια της Λιμενικής Αρχής Πειραιά .

2. Πριν από την έναρξη εκτέλεσης κάθε έργου, καθώς 
και μετά το τέλος αυτού, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν 
να ενημερώνουν σχετικά τη Λιμενική Αρχή».

Άρθρο 3
Αντικατάσταση του άρθρου 122

του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Πειραιά (Β 103΄/1952)

Το άρθρο 122 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Πειραιά 
(Β 103΄/1952), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Άρθρο 122
Νησίδες Φλέβες

«Απαγορεύεται η διέλευση και η προσέγγιση πλοίων 
και πλωτών ναυπηγημάτων στις νησίδες Φλέβες, χω−
ρίς την προηγούμενη άδεια από τις αρμόδιες Ναυτικές 
Αρχές (Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου) και σε απόσταση μι−
κρότερη του 0,3 ναυτικού μιλίου».

Άρθρο 4
Κυρώσεις

Οι παραβάτες του Ειδικού αυτού Κανονισμού Λιμένα 
του οποίου η εκτέλεση ανατίθεται στα Λιμενικά Όργα−
να , ανεξάρτητα από τις ποινικές και αστικές ευθύνες 
που συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκει−
νται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973 
(Α΄261), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει 
σύμφωνα με το π.δ. 193/2001 (Α΄ 156).

Πειραιάς 26 Ιουνίου 2007

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης
ΑΠ. ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ

(β) Η εφαρμογή του Ειδικού αυτού Κανονισμού αρχίζει 
δέκα (10) ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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