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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Οκτωβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/
13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός
όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και
Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.

2

Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Χίου.

3

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα
με την αριθμ. 220/2019 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

4

Επανίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) των Τμημάτων
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Φιλολογίας και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Γνωσιακή Επιστήμη»
(«Cognitive Science»).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 44568/Δ1.14795
(1)
Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/
13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων
αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 17 παρ. 6 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής
οικονομίας» (Α΄212).
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2. Το άρθ. 10 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις -Αντιμετώπιση της αδήλωτης
εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 130).
3. Το άρθ. 54 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών
προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και του Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και
συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας
των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73) και ιδίως
την παρ. 2.
4. Το άρθ. 33 του ν. 1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες
διατάξεις» (Α΄79), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του
από το άρθρο 37 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137) και το άρθρο 59
του ν. 4611/2019 (Α΄ 73).
5. Την παρ. 2 του άρθ. 117 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις
του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα
επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134), που καταργεί το άρθ. 48
του ν. 4611/2019 (Α΄ 73).
6. Τις παρ. 2 και 3 του άρθ. 27 του π.δ. 246/2006 «Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και των
Κ.Τ.Ε.Λ. του ν. 2963/2001» ( Α΄ 261).
7. Την παρ. 2 του άρθ. 213 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις
για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων
του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5).
8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
10. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων» (Α΄ 123).
11. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τις διατάξεις περί υπερωριακής απασχόλησης των
εργαζομένων {και ιδίως άρθ. 5 και 7 του α.ν. 547/1937
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(Α΄98), άρθ. 3 του β.δ. 28-1/4-2-1938 (Α΄35), άρθ. 3 του
β.δ. 14-8/8-9-1950 (Α΄202), άρθ. 3 παρ. 1 του ν.δ. 515/1970
(Α΄95), άρθ. 18 του π.δ. 8-4/1932 (Α΄114), άρθ. 12
του ν.δ. 1037/1971 (Α΄235), και τις αριθμ. υπουργική απόφαση 6958/13-2-1960 (Β΄ 96), 63323/29-9-1961, (Β΄ 350),
39431/6-6-1961 (Β΄ 234) και 65982/13-1-1966 (Β΄ 600)}.
13. Τον α.ν. 1846/1951 «Περί κοινωνικών ασφαλίσεων»
(Α΄ 179) και ιδίως το άρθ. 26 παρ. 9 περ. στ΄ υποπερ. αα΄
και ββ΄, σε συνδυασμό με το άρθ. 20 παρ. 1 και παρ. 2
του ν. 4255/2014 (Α΄ 89).
14. Το άρθ. 5 παρ. 2 του ν.δ. 2656/1953 «Περί Οργανώσεως και ελέγχου της αγοράς εργασίας» (Α΄299).
15. Το άρθ. 9 παρ. 1 του ν. 3198/1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της
σχέσεως εργασίας διατάξεων» (Α΄98).
16. Το άρθ. 38 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).
17. Την παρ. 2 του άρθ. 10 του ν. 2217/1994 «Κατάργηση του Ταμείου Συντάξεων Εκτελωνιστών (ΤΣΕ) υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ταμείου
Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος
(TEBE) και άλλες διατάξεις» (A΄ 83), σε συνδυασμό με το
άρθρο 13 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια τεχνική και
επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206).
18. Το ν.4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄137) και τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός
για την Προστασία των Δεδομένων) (EE L 119/4-5-2016,
σελ. 1-88).
19. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).
20. Την. παρ. 1 του άρθ. 14 του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών
με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια
χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268).
21. Το άρθ. 6 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του ΙΚΑ
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91), σε συνδυασμό με το άρθ.
38 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137).
22. Το άρθ. 12 παρ. 4 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός
διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την
κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).
23. Τον ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄138).
24. Τα άρθ. 18 και 30 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση
του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170).
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25. Το άρθ. 31, την παρ.1 του άρθ. 32 και την παρ. 2 του
άρθ. 53 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
26. Τις υποπαραγράφους ΙΑ.11 έως ΙΑ.14 του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 «Εγκριση Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2013-2016» (Α΄ 222).
27. Την υποπαράγραφο ΙΔ.1 και την υποπαράγραφο
ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013» (Α΄ 107).
28. Το άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και
στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας» (Α΄ 88).
29. Το άρθ. 13 του π.δ. της 27.6/4-7-1932 «Περί Κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων» (Α΄ 212) σε συνδυασμό με το άρθ. 13 παρ. 1-7
του ν.δ. 1037/1971 (Α΄ 235).
30. Την 1801/19-7-1989 υπουργική απόφαση «Υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολουμένου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και
τεχνικών έργων» (Β΄569).
31. Την αριθμ. 51266/2955/1-12-1975 απόφαση του
Υπουργού Απασχόλησης «Περί καθορισμού των ωρών
εργασίας του προσωπικού Τουριστικών λεωφορείων
αυτοκινήτων (ΠΟΥΛΜΑΝ)» (Β΄ 1458), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 989/1-9-1980
(Β΄ 905) και αριθμ. 128/21-1-1986 (Β΄ 73) αποφάσεις του
Υπουργού Εργασίας.
32. Την με αριθμ. Ε5/1303/3-3-1986 απόφαση των Υφυπουργών Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ασφάλιση
σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους
άσκησης» (Β΄ 168).
33. Την με αριθμ. Ε5/1797/20-3-1986 απόφαση των
Υπουργών Εργασίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών
απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» (Β΄ 183).
34. Την με αριθμ. Ε5/4825/16-6-1986 απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του
Υφυπουργού Εργασίας «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.»
(Β΄453).
35. Την με αριθμ. 2025805/2917/0022/22-4-1993
απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης,
Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Γεωργίας, Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης, Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Εμπορικής
Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας Θράκης, Αιγαίου, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου και
Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τροποποίηση της κοινής
υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών
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Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που πραγματοποιούν
την άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου,
Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς
του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα» (Β΄ 307).
36. Την με αριθμ. 16802/667/27-8-2010 απόφαση των
Υπουργών Παιδείας Διά Βίου Μάθησης, Θρησκευμάτων
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού
και Τουρισμού «(Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής
άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 1345).
37. Την με αριθμ. 139931/Κ1/8-9-2015 απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Υγείας «Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία
καταρτιζομένων ΙΕΚ» (Β΄ 1953).
38. Την με αριθμ. 26385/16-2-2017 απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας», (Β΄ 491), όπως τροποποιήθηκε με τις
αριθμ. 60615/Δ4/7-4-2017 (Β΄ 1441) και Φ4/117002/Δ4/
11-7-2018 (Β΄ 2784) όμοιες.
39. Την με αριθμ. K1/118932/13-7-2017 απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών
των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» (Β΄ 2440), όπως τροποποιήθηκε με τη
με αριθμ. K1/85151/2019 όμοια της (Β΄2117).
40. Την με αριθμ. Φ7/155762/Δ4/19-9-2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Υγείας «Υλοποίηση “Μεταλυκειακού
Έτους-Τάξη Μαθητείας” αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 4191), όπως
τροποποιήθηκε με την Φ7/35243/Δ4/6-3-2019 όμοιά
της (Β΄ 866).
41. Τη με αριθμ. 17008/307/12-4-2019 απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης μαθητευόμενων
των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του
ν. 3475/2006, που απασχολούνταιστο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους OTA, σε επιχειρήσεις
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε
σωματεία κατά το έτος 2019 και λοιποί όροι υλοποίησης
της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑ.Σ.» (Β΄1340).
42. Την αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 υπουργική απόφαση (3520/Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός
όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)».
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43. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, μείωσης
διοικητικού βάρους, ενίσχυσης των Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και μεγιστοποίησης του
οφέλους από τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων με
την επίτευξη της διαλειτουργικότητας για ανταλλαγή και
διασταύρωση στοιχείων.
44. Την ανάγκη της ποιοτικής αναβάθμισης των εφαρμοζόμενων πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης προς όφελος της οικονομίας και της αγοράς εργασίας.
45. Την ανάγκη υποστήριξης της λειτουργίας του μόνιμου Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς
Εργασίας που αναπτύσσει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
46. Την ανάγκη συνολικής καταγραφής των ατόμων
που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία στο
πλαίσιο των σπουδών τους (ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης).
47. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
48. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιείται η αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019
(3520/Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως εξής:
Άρθρο
πρώτο
1. Η παράγραφος 24 του άρθρου 4 της αριθμ. 40331/
Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) απόφασης του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αντικαθίσταται ως εξής:
«4.24 Υπόχρεοι εργοδότες για την υποβολή του εντύπου Ε12, είναι αυτοί που καθορίζονται από τις οικείες
διατάξεις του ΕΦΚΑ για την απογραφή οικοδομοτεχνικού
έργου, την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), και την καταβολή των εισφορών που είναι
κάτοχοι ΑΜΟΕ, καθώς και οι εργολάβοι και υπεργολάβοι
που έχουν αναλάβει την εκτέλεση της οικοδομικής εργασίας ή του τεχνικού έργου. Οι ανωτέρω εργοδότες δεν
υποχρεούνται σε υποβολή πίνακα προσωπικού (έντυπο
Ε4) για το απασχολούμενο προσωπικό που αναγγέλλουν
με το έντυπο Ε12».
2. Στο άρθρο 14 της αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019
(3520/Β΄/19-9-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων προστίθεται παράγραφος 9
ως εξής:
«14.9 Μέχρι τη νομοθετική επαναρρύθμιση του άρθρου 33 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79), όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 37 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137) και το άρθρο 59
ου ν. 4611/2019 (Α΄ 73) και σε κάθε περίπτωση μέχρι
30-11-2019 οι υπόχρεοι της παραγράφου 24 του άρθρου 4
της παρούσας υπουργικής απόφασης θα μπορούν να
τηρούν το Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμε-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

43734

νου Προσωπικού (Β.Η.ΔΑ.Π.) στην εκτέλεση οικοδομικών
και τεχνικών έργων χειρόγραφα, του οποίου αντίγραφο
μετά την ως άνω επαναρρύθμιση, υποχρεούνται να υποβάλλουν συγκεντρωτικά και απογραφικά στην αρμόδια
Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.EILE.).
Άρθρο
δεύτερο
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 40331/Δ1.13521/
13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2019
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 30/003/000/4378
(2)
Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Χίου.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου Ε2 του άρθρου 7 του
ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (ΦΕΚ 281 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του
ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265 Α΄),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του καν.(ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των
αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΟΚ) 1576/89 του Συμβουλίου».
4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ
94 Α΄) και ειδικότερα εκείνες του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14 και της υποπαραγράφου
β της παραγράφου 3 του άρθρου 41.
5. Την με αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017
(ΦΕΚ 968 Β΄, 1238 Β΄) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» όπως
ισχύει.
6. Την Δ6Α 1196756ΕΞ2013/23-12-2013 απόφαση
(ΑΔΑ: ΒΛΓΔΗ-ΙΘΥ) «Συμπλήρωση της αρ. Δ6Α 1015213/
28-1-2013 (ΦΕΚ 130 και 372 Β΄) απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 3317 Β΄) σε συνδυασμό με τις
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διατάξεις της υποπαραγράφου ατής παραγράφου 3 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
7. Την αρ. 1 πράξη της 20-1-2016 του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών» (ΦΕΚ 18, τ.Υ.Ο.Δ.Δ), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρ. 10 του άρθρου 41
του ν.4389/2016 και με την αριθμ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 689/20-12-2017,
τ.Υ.Ο.Δ.Δ.).
8. Το αριθμ. 30/064/072/1085/27-8-2019 έγγραφο του
Αυτοτελούς Γραφείου Χημικών Υπηρεσιών Χίου με το
οποίο διαβιβάζονται έγγραφα των Δημοτικών Ενοτήτων Ομηρούπολης, Καρδαμύλων, Καμποχώρων, Ιωνίας,
Αγίου Μηνά, Αμανής, και Μαστιχοχωρίων, του Δήμου
Χίου, που αφορούν αιτήσεις των παραγωγών σύκων αποσύκων των εν λόγω Δημοτικών Ενοτήτων με τις
οποίες αιτούνται την άδεια για την απόσταξη των σύκων
και αποσύκων της παραγωγής τους, και σύμφωνα με το
οποίο τα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα των εν λόγω
παραγωγών, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, δειγματοληψίας
και εξέτασής τους, είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό.
9. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική
ενίσχυση των συκοπαραγωγών των προαναφερθεισών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Χίου, ως και το
γεγονός ότι τα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα είναι κατάλληλα, σύμφωνα με το προαναφερθέν αριθμ.
30/064/072/1085/27-8-2019 σχετικό έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Χημικών Υπηρεσιών Χίου, καθώς και
ότι κατά την υπό προϋποθέσεις απόσταξη αυτών παράγονται προϊόντα κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.
10. Την αριθμ. 30/003/000/4155/23-9-2019 σχετική
εισήγηση της Δ/νσης Αλκοόλης και Τροφίμων του Γ.Χ.Κ.,
για την έκδοση της παρούσας απόφασης.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ι. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων,
από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του
Δήμου Χίου (προαναφερθείσες Δημοτικές Ενότητες), για
την περίοδο 2019-2020, επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82
παρ. 1 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός
Κώδικας» όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και
υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως και των λοιπών σχετικών διατάξεων του ν.2969/2001 και του Καν.(ΕΚ)110/
2008.
II. Οι κατά τόπον αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και
Ε.Φ.Κ. και του Γ.Χ.Κ. να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα
μέτρα, κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των
συμφερόντων του δημοσίου, ως και την τήρηση των
διατάξεων του Καν.(ΕΚ) 110/2008.
Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότητας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών»,
η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φόρου,
τελικά θα αναχθεί σε χιλιόγραμμα προϊόντος με αλκοολικό τίτλο 40 % vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο
Τελωνείο Χίου, το Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσι-
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ών Χίου θα προβεί στον προσδιορισμό του ενεχόμενου
στα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα σακχάρου, τούτου εκφραζόμενου ως ιμβερτοσακχάρου, θα ληφθεί δε
ως συντελεστής αποδόσεως ο ισχύων, για τα σύκα και
απόσυκα, βάσει του από 10 Απριλίου 1953 β.δ. «περί διατιμήσεως του Οινοπνεύματος» (σχετική η αριθμ. 17/1953
Εγκύκλιος ΓΧΚ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2019
Ο Διοικητής
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 89769/681
(3)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα
με την αριθμ. 220/2019 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30-5-1997)
“Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις”.
3. Το ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α΄/11-5-2015)“Εκδημοκρατισμ ός της ΔιοίκησηςΚαταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις”
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του
ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21-2-2016) “Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις”.
5. Το άρθρο 52 του ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23-3-1999),
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9
του ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α΄/17-12-2014).
6. Το άρθρο 109 του ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23-3-1999)
περί δημοσίευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄
εξουσιοδότηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005)
“Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα”.
8. Το π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27-12-2010) “Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής”.
9. Την αριθμ. 15869/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017) με την
οποία ο Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
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10. Την αριθμ. οικ. 47601/17682/8-6-2017 (ΦΕΚ 2056/
Β΄/14-6-2017, ΑΔΑ: ΩΒΝΔΟΡ1Κ-Θ4Ν) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.
11. Το αριθμ. 15109/13-5-2013 έγγραφο της Δ/νσης
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα “Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων”.
12. Τις αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
13. Την αριθμ. οικ. 47870/39280/10-9-2013 (ΑΔΑ:
ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: “Άσκηση
αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης
αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α
του ν.2696/1999” όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. οικ.
22769/12259/19-3-2015 (ΑΔΑ: 7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση
του Γ.Γ.Α.Δ.Α.
14. Το αριθμ. 48823/39998/18-9-2013 έγγραφο του Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: “Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερσαίους
χώρους λιμένων”.
15. Το αριθμ. 70353/18988/5-9-2019 έγγραφο της Δ/
νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
με το οποίο μας διαβιβάστηκε η νομοτύπως ληφθείσα,
όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, υπ΄
αριθμ. 220/14-6-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, με τα
συνημμένα της.
16. Την αριθμ. 8976/5-3-2019 εισήγηση της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με θέμα: “Καθορισμός των οδών Δογάνης και
Υπαπαντής ως οδών προτεραιότητας έναντι της κάθετης
αυτών οδού ΜΠΟΥΔΟΥΤΣΗ στη Δραπετσώνα”, βάσει
της οποίας λήφθηκε η αριθμ. 20/18-4-2019 απόφαση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
17. Την αριθμ. 20/18-4-2019 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής με την οποία εγκρίνονται οι υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
18. Την αριθμ. 220/14-6-2019 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με
την οποία εγκρίνονται οι υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
19. Το αριθμ. 36142/19-9-2019 έγγραφο της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται δαπάνη εις
βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2019 του Δήμου
Κερατσινίου - Δραπετσώνας, όπως βεβαιώνεται στο με
αριθμ. 36142/19-9-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου, αποφασίζουμε:
Την έγκριση των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
στον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας:
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• Την υποχρεωτική διακοπή πορείας με τοποθέτηση
κατακόρυφης σήμανσης με ρυθμιστική πινακίδα (Ρ-2)
STOP επί της οδού ΜΠΟΥΔΟΥΤΣΗ, στη συμβολή της με
την οδό Δογάνης, δίνοντας προτεραιότητα στην οδό
Δογάνης.
• Την υποχρεωτική διακοπή πορείας με τοποθέτηση
κατακόρυφης σήμανσης με ρυθμιστική πινακίδα (Ρ-2)
STOP επί της οδού ΜΠΟΥΔΟΥΤΣΗ, στη συμβολή της με
την οδό Υπαπαντής, δίνοντας προτεραιότητα στην οδό
Υπαπαντής.
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να τοποθετηθούν όλες οι κατακόρυφες σημάνσεις
(πινακίδες) με την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας σε κατάλληλες θέσεις εκτός του οδοστρώματος, ώστε να εξασφαλίζεται
χωρίς εμπόδια η κίνηση των οχημάτων αλλά και των
πεζών.
2. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των
όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις
οποίες αυτή αποστέλλεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
7. Ότι τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται
στην αριθμ. 8976/5-3-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας
με θέμα: “Καθορισμός των οδών Δογάνης και Υπαπαντής ως οδών προτεραιότητας έναντι της κάθετης αυτών
οδού ΜΠΟΥΔΟΥΤΣΗ στη Δραπετσώνα” και το συνημμένο σχέδιο, βάσει της οποίας λήφθηκε η 220/14-6-2019
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.
8. Η τοποθέτηση άλλης, πλην ρυθμιστικής, σήμανσης
(πληροφοριακή σήμανση ή σήμανση που διευκολύνει
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και βελτιώνει την οδική
ασφάλεια) μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2019
Ο Συντονιστής Αποκέντρωσης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
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Αριθμ. απόφ. 17/02-10-2019
(4)
Επανίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) των Τμημάτων
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Φιλολογίας και
Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Γνωσιακή Επιστήμη» («Cognitive Science»).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114 Α΄), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
2. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/ τ.Β΄/12-12-2017), με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και παρ. 3α
του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α΄).
5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/
2018 (ΦΕΚ 102 Α΄).
6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ 124 Α΄) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2-8-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το ΦΕΚ ίδρυσης του ΔΠΜΣ (ΦΕΚ 1725/τ.Β΄/18-8-2015).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
του ΕΚΠΑ (14η συνέλευση ακαδ. έτους 2018-2019 12-6-2019).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ
(15η συνέλευση ακαδ. έτους 2018-2019 - 10/6/2019).
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (10η
συνέλευση ακαδ. έτους 2018-2019-7/6/2019).
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14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (13η
συνέλευση ακαδ. έτους 2018-2019 - 5/6/2019).
15. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3-7-2019).
16. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 25-7-2019).
17. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργαζόμενων Τμημάτων.
18. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Φιλολογίας και Ψυχολογίας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
τίτλο «Γνωσιακή Επιστήμη», από το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Τα Τμήματα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης,
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Φιλολογίας και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Διατμηματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γνωσιακή Επιστήμη», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Σκοπός του ΔΠΜΣ «Γνωσιακή Επιστήμη» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο
επιστημονικό πεδίο της Γνωσιακής Επιστήμης (Cognitive
Science). Η γνωσιακή επιστήμη είναι διεπιστημονικός τομέας σπουδών που ασχολείται με τη μελέτη της νόησης
και των γνωσιακών φαινομένων. Συνδυάζει προσεγγίσεις
από την φιλοσοφία, τη γνωστική ψυχολογία, τις νευροεπιστήμες, τη γλωσσολογία και την πληροφορική. Ο στόχος είναι η πληρέστερη κατανόηση των νοητικών λειτουργιών (αντίληψη, μνήμη, μάθηση, προσοχή, σκέψη,
συναισθήματα, γλώσσα, συνείδηση κ.λπ.). Πέρα από τη
συμπεριφορική τους περιγραφή (ψυχολογία) και τα βαθιά φιλοσοφικά ερωτήματα που προκύπτουν από αυτή
(φιλοσοφία του νου), έμφαση δίνεται στη διερεύνηση και
την προσομοίωση των μηχανισμών που υποστηρίζουν
τις λειτουργίες αυτές, τόσο από την πλευρά της φυσικής
υλοποίησης (νευροβιολογία, νευροφυσιολογία) όσο και
από τη θεωρητική σκοπιά (υπολογιστικά/μαθηματικά
μοντέλα). Ιδιαίτερος στόχος του ΔΠΜΣ είναι να ενοποιήσει τις υπολογιστικές προσεγγίσεις της νόησης με την βασική πειραματική έρευνα και τον γενικότερο προβληματισμό σχετικά με τη νόηση και τους μηχανισμούς που την
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υποστηρίζουν. Η συνεργασία ανάμεσα στις θετικές και
τις ανθρωπιστικές επιστήμες αλλά και τη φιλοσοφία έχει
αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για την εκπαίδευση νέων
επιστημόνων που είναι εξοικειωμένοι με τις μεθόδους
για τη διαμόρφωση και τον έλεγχο εμπειρικών θεωριών
αλλά και με τις τεχνικές υπολογιστικής προσομοίωσης.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Γνωσιακή Επιστήμη» (MSc in Cognitive
Science).
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Για τη λήψη του πτυχίου, κάθε φοιτητής πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς δεκαπέντε (15) μαθήματα (90 ECTS),
και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (30
ECTS), συγκεντρώνοντας έτσι 120 ECTS. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να έχει περατώσει επιτυχώς τα επτά (7)
υποχρεωτικά μαθήματα, δύο (2) από τα κατ΄ επιλογήν
υποχρεωτικά μαθήματα (τουλάχιστον ένα από κάθε ζευγάρι), μέχρι δύο (2) από τα ελεύθερα μαθήματα επιλογής
και τα υπόλοιπα από τα κύρια μαθήματα επιλογής.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική ή Αγγλική
γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές που οδηγούν
στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4)
εξάμηνα η ελάχιστη, και έξι (6) εξάμηνα η μέγιστη για
τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και έξι (6) με οκτώ (8)
εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης αντίστοιχα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ «Γνωσιακή Επιστήμη» θα καλύπτεται από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές,
χορηγίες, πόρους από ερευνητικά προγράμματα κ.λπ.
Λόγω της μη ύπαρξης σταθερών και προβλέψιμων
εσόδων του ΔΠΜΣ από άλλες πηγές, έχουν θεσπιστεί
ετήσια τέλη φοίτησης, το ύψος των οποίων ανέρχεται
σε χίλια εξακόσια (1.600) ευρώ-οκτακόσια (800) ευρώ
ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο- και κρίνεται ότι είναι απολύτως ανταποδοτικά, σε σχέση με τις προσφερόμενες
παροχές στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τέλη φοίτησης
καταβάλλονται για δύο (2) έτη και κατά συνέπεια το συνολικό κόστος σπουδών για το ΔΠΜΣ ανέρχεται σε τρεις
χιλιάδες διακόσια (3.200) ευρώ. Τα χρήματα αυτά είναι
απαραίτητα για τα τεχνικά, λειτουργικά και διοικητικά
έξοδα του ΔΠΜΣ και του εργαστηρίου Γνωσιακής Επιστήμης που το υποστηρίζει.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
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2028-2029 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
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Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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