
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες 
ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς 
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου για το 
προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση 
Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε., για τους μήνες 
Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2019.

2 Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής εργα-
σίας και εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, τις 
Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου για το προσωπικό 
που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων 
και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε., για τους μήνες Νοέμβριο 
και Δεκέμβριο 2019.

3 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του ΓΕΩΡ-
ΓΙΑΔΗ (επ) ΝΟΥΓΚΖΑΡΙ (ον) του ΑΓΑΠΙΟΥ και της 
ΑΝΙΣΙΑ για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

4 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του ΓΕΩΡ-
ΓΙΑΔΗ (επ) ΝΟΥΓΚΖΑΡΙ (ον) του ΑΓΑΠΙΟΥ και της 
ΑΝΙΣΙΑ για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

5 Μετατροπή προσωποπαγούς θέσης αναπληρωτή 
καθηγητή του Γενικού Τμήματος του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε οργανική.

6 Τροποποίηση της αριθμ. 20184053 (ΦΕΚ 3149/
τ. Β΄/01.08.2018) απόφασης σχετικά με την επανί-
δρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοί-
κησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών, 
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων - Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατο-
λισμό» (Master in Business Administration - Total 
Quality International).

7 Τροποποίηση της αριθμ. 20184840 (ΦΕΚ 4004/
τ. Β΄/17.9.2018) απόφασης σχετικά με την έγκρι-
ση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων (ΤΟΔΕ), της Σχολής Οικονομικών, Επιχει-
ρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστη-

μίου Πειραιώς του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με 
τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα 
με Διεθνή Προσανατολισμό» (Master in Business 
Administration - Total Quality International).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

8 Διόρθωση σφάλματος στην ΔΦ 15/4929/27-08-2019
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3958/29-10-2019 (τ. Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1153540 ΕΞ 2019 (1)
   Καθορισμός εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες 

ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς 

συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου για το 

προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση 

Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε., για τους μήνες 

Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2019. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρ-

τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου 
του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4223/ 
2013 (Α΄ 287).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
(Α΄ 176) «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς 
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές Δη-
μοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση 
της οδηγίας 011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 (Β΄ 3240) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού 
Προϋπολογισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την αριθμ. 2/92835/ΔΠΓΚ/19-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΗΥ3Η-
Υ6Μ) απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Διά-
θεση των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2019».

8. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 
(Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (Β΄ 130 
και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργεί-
ου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρα-
γράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

10. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, καθώς και την απόφαση 39/3-30.11.2017 
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017 σχετικά με την ανανέωση 
της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

11. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη παροχής εργα-
σίας κατά τις νυχτερινές ώρες εργασίμων ημερών και 
νυχτερινής και ημερήσιας εργασίας κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της υποχρεω-
τικής εβδομαδιαίας εργασίας, για τους υπαλλήλους που 
υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., 
όπως τεκμηριώνεται με το αριθμ. ΑΥΤ.ΤΜ.ΥΠ. 1148956 
ΕΞ 2019/30-10-2019 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήμα-
τος Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και 
Ε.Φ.Κ.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη για παροχή νυχτερινής εργασίας ερ-
γασίμων ημερών και ημερήσιας ή νυχτερινής εργασίας 
κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, προς συ-
μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου για το προσω-
πικό που υπηρετεί σε υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης 
Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., για την περίοδο από 01/11/2019 
έως 31/12/2019, ύψους 160.595,00€ σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η 
οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
Φορέα 1023-801, Λογαριασμό 2120202001, σύμφωνα 
με την με αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1151489 ΕΞ 2019/
01-11-2019 Βεβαίωση Ύπαρξης Πίστωσης της Διεύθυν-
σης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 
της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και την με αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 
1151928 ΕΞ 2019/05-11-2019 (ΨΩΩ046ΜΠ3Ζ-ΙΘΙ) Από-
φαση Ανάληψης Υποχρέωσης, την με αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. 
Α.Α.Δ.Ε. Α 1151886 ΕΞ 2019/05-11-2019 Μεταβίβαση 
Πιστώσεων, την με αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1151894 ΕΞ 

2019/05-11-2019 Απόφαση Μεταβολών Εκτελούμενου 
Προϋπολογισμού και το με αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 
1151493 ΕΞ 2019/01-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της 
Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε εργασία νυχτερινή εργασίμων ημερών 
και ημερήσια ή νυχτερινή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι-
μες ημέρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο-
μαδιαίας εργασίας έως σαράντα μία χιλιάδες εννιακόσιες 
πενήντα πέντε (41.955) ώρες και συνολική δαπάνη έως 
εκατόν εξήντα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε ευρώ 
(160.595,00 €), για χίλιους δέκα οκτώ (1.018) υπαλλήλους, 
στον Φορέα 1023-801 και Λογαριασμό 2120202001, για 
τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση της παρούσης 
έως 31/12/2019.

Η κατανομή των ωρών της ως άνω εργασίας ανά υπη-
ρεσία θα γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενι-
κής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. Η συγκρότηση συ-
νεργείων και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών 
που θα πραγματοποιηθούν θα γίνεται με απόφαση του 
Προϊσταμένου εκάστης υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυν-
σης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ο οποίος θα βεβαιώνει και την 
πραγματοποίηση της ως άνω εργασίας προς συμπλή-
ρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Οι αποφάσεις αυτές 
θα κοινοποιούνται στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και 
Ε.Φ.Κ.

Στην ανωτέρω εργασία, μπορούν να μετέχουν περισ-
σότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπασμένοι, εντός του 
ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών που εγκρίνονται με 
την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2019

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1153531 ΕΞ 2019 (2)
Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής εργα-

σίας και εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, τις 

Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρ-

βαση του υποχρεωτικού ωραρίου για το προ-

σωπικό που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Τε-

λωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε., για τους μήνες 

Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2019. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρ-

τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου 
του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4223/ 
2013 (Α΄ 287).

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48747Τεύχος B’ 4304/28.11.2019

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
(Α΄ 176) «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς 
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές Δη-
μοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση 
της οδηγίας 011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π. δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 (Β΄ 3240) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού 
Προϋπολογισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την αριθμ. 2/92835/ΔΠΓΚ/19-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΗΥ3Η-
Υ6Μ) απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Διά-
θεση των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2019».

8. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 
(Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (Β΄ 130 
και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργεί-
ου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρα-
γράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

10. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, καθώς και την απόφαση 39/3-30.11.2017 
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017 σχετικά με την ανανέωση 
της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

11. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη παροχής εργα-
σίας πέραν του κανονικού ωραρίου, για τους υπαλλή-
λους που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων 
και Ε.Φ.Κ., όπως τεκμηριώνεται με το αριθμ. ΑΥΤ.ΤΜ.ΥΠ. 
1148956 ΕΞ 2019/30-10-2019 έγγραφο του Αυτοτελούς 
Τμήματος Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελω-
νείων και Ε.Φ.Κ.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη για απογευματινή υπερωριακή εργασία 
και εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και 
τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτι-
κού ωραρίου για το προσωπικό που υπηρετεί σε υπη-
ρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., για 
την περίοδο από 01/11/2019 έως 31/12/2019, ύψους 
254.944,00 € σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού οι-
κονομικού έτους 2019, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγε-
γραμμένες πιστώσεις του Φορέα 1023-801, Λογαριασμοί 
2120201001 και 2120202001 (€ 154.440,00 στον ΑΛΕ 
2120201001 και € 100.504,00 στον ΑΛΕ 2120202001), 

σύμφωνα με την με αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1151489 
ΕΞ 2019/01-11-2019 Βεβαίωση Ύπαρξης Πίστωσης της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και τις με αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. 
Α.Α.Δ.Ε. Α 1151920 ΕΞ 2019/05-11-2019 (ΩΒΠΟ46ΜΠ3Ζ-
ΥΟ0) και Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1151923 ΕΞ 2019/05-11-2019 
(6ΙΖΞ46ΜΠ3Ζ-4ΦΔ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέω-
σης, την με αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1151890 ΕΞ 2019/
05-11-2019 Μεταβίβαση Πιστώσεων, την με αριθμ. 
Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1151894 ΕΞ 2019/05-11-2019 Από-
φαση Μεταβολών Εκτελούμενου Προϋπολογισμού 
και το με αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1151493 ΕΞ 2019/
01-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 
και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε., 
αποφασίζουμε:

Καθορίζου με:
α) απογευματινή υπερωριακή εργασία έως είκοσι 

πέντε χιλιάδες επτακόσιες σαράντα (25.740) ώρες και 
συνολική δαπάνη έως εκατόν πενήντα τέσσερις χιλιάδες 
τετρακόσια σαράντα ευρώ (154.440,00 €), για δύο χιλιά-
δες πέντε (2.005) υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης 
Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., στον Φορέα 1023-801 και Λογα-
ριασμό 2120201001, και

β) νυχτερινή υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες έως δώδεκα χιλιάδες 
πεντακόσιες εξήντα τρεις (12.563) ώρες και συνολική 
δαπάνη έως εκατό χιλιάδες πεντακόσια τέσσερα ευρώ 
(100.504,00 €), για χίλιους τριακόσιους δύο (1.302) υπαλ-
λήλους της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., 
στον Φορέα 1023-801 και Λογαριασμό 2120202001,

για τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση της πα-
ρούσης έως 31/12/2019.

Η κατανομή των ωρών της υπερωριακής κλπ. εργασί-
ας ανά υπηρεσία θα γίνεται με απόφαση του Προϊστα-
μένου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. Η 
συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής κ.λπ. εργασίας 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν θα γίνεται με απόφαση του Προϊ-
σταμένου έκαστης υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης 
Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ο οποίος θα βεβαιώνει και την 
πραγματοποίηση της ως άνω υπερωριακής κ.λπ. εργα-
σίας. Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται στη Γενική 
Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

Η υπερωριακή απασχόληση εκάστου υπαλλήλου δεν 
θα υπερβαίνει ανά εξάμηνο τις α) εκατόν είκοσι (120) 
ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας, β) τις (96) 
ενενήντα έξι ώρες νυχτερινής εργασίας και γ) τις (96) 
ενενήντα έξι ώρες εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες. Στην ανωτέρω υπερωριακή κ.λπ. εργασία,

μπορούν να μετέχουν περισσότεροι υπάλληλοι καθώς 
και αποσπασμένοι, εντός του ανωτέρω συνολικού αριθ-
μού ωρών που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2019

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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(3)
 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του ΓΕΩΡ-

ΓΙΑΔΗ (επ) ΝΟΥΓΚΖΑΡΙ (ον) του ΑΓΑΠΙΟΥ και της 

ΑΝΙΣΙΑ για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.   

 Με την 711/17/04-11-2019 Καταλογιστική Πράξη του 
Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης 
επιβάλλονται σε βάρος του ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ (επ) ΝΟΥΓΚΖΑΡΙ 
(ον) του ΑΓΑΠΙΟΥ και της ΑΝΙΣΙΑ, γεν. 14/05/1958 στη 
Γεωργία, με ΑΗ165183 και με ΑΦΜ 105016745, κατοί-
κου Θεσσαλονίκης, άνευ μονίμου καταλύματος και ήδη 
αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού χιλίων πε-
ντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), πλέον τελών χαρτοσήμου, 
για την παράνομη κατοχή 2.020 τεμαχίων τσιγάρων και 
0,400 κιλών καπνού, πράξη που χαρακτηρίζεται ως τε-
λωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία, κατά την έννοια των 
συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2, 142 
παρ. 2 , 155 παρ. 1β΄ και 2ζ΄ του ν. 2960/2001.

Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 2960/2001 
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 

 Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ   

Ι

(4)
 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του ΓΕΩΡ-

ΓΙΑΔΗ (επ) ΝΟΥΓΚΖΑΡΙ (ον) του ΑΓΑΠΙΟΥ και της 

ΑΝΙΣΙΑ για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.   

 Με την 671/17/04-11-2019 Καταλογιστική Πράξη του 
Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης 
Θεόδωρου Τρουλλινού, επιβάλλονται σε βάρος του ΓΕ-
ΩΡΓΙΑΔΗ (επ) ΝΟΥΓΚΖΑΡΙ (ον) του ΑΓΑΠΙΟΥ και της ΑΝΙ-
ΣΙΑ, γεν. 14/05/1958 στη Γεωργία, με ΑΗ165183 και με 
ΑΦΜ 105016745, κατοίκου Θεσσαλονίκης, άστεγου και 
ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού χιλίων 
πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), πλέον τελών χαρτοσή-
μου, για την παράνομη κατοχή 1.580 τεμαχίων τσιγάρων 
και 0,400 κιλών καπνού, πράξη που χαρακτηρίζεται ως 
τελωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία, κατά την έννοια 
των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2, 
142 παρ. 2 , 155 παρ. 1β΄ και 2ζ΄ του ν. 2960/2001.

Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 2960/2001 
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 

 Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ 

    Αριθμ. απόφ. 69 (5)
Μετατροπή προσωποπαγούς θέσης αναπληρω-

τή καθηγητή του Γενικού Τμήματος του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε 

οργανική. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
(συνεδρίαση 22-10-2019) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3αα του άρθρου 9 του 

ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσα-
λίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες 
διατάξεις» (13 Α΄).

2. Την αριθμ. 4065/18-2-19 πρυτανική πράξη (ΦΕΚ 
877/14-3-2019 τ. Β΄) με την οποία διαπιστώθηκε, μεταξύ 
άλλων, η αυτοδίκαιη μεταφορά μελών ΔΕΠ του καταρ-
γηθέντος με το άρθρο 7 του ν. 4589/2019 ΤΕΙ Στερεάς 
Ελλάδας στο ΕΚΠΑ από 29-1-2019 και η ένταξη του προ-
σωπικού αυτού στο ιδρυθέν δυνάμει του άρθρου 15 του 
ν. 4589/2019 Γενικό Τμήμα.

3. Την σχετική αίτηση καθώς και τα στοιχεία του προ-
σωπικού μητρώου του ενδιαφερομένου.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης που κατέχει 
ο Δημήτριος Καρράς του Αλεξίου αναπληρωτής καθη-
γητής του Γενικού Τμήματος ΕΚΠΑ σε οργανική θέση 
της ίδιας βαθμίδας από 29-1-2019 (ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του ν. 4589/2019.

H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Kυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 7 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 20197407  (6)
Τροποποίηση της αριθμ. 20184053 (ΦΕΚ 3149/

τ. Β΄/01.08.2018) απόφασης σχετικά με την επανί-

δρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοί-

κησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών, 

Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πα-

νεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Διοίκηση Επιχει-

ρήσεων - Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατο-

λισμό» (Master in Business Administration - Total 

Quality International). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Συνεδρίαση 2/9-10-2019) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α΄) «Οργάνω-

ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
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για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 
32 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 85 
παρ. 2α.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 334/τ. Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων με αριθμό: α) 
163204/Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατρι-
βών-Λοιπά θέματα», β) 164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ 
«Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά 
τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Δι-
ευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και δ) 227378/Ζ1/22-12-2017 ΕΞ. 
ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄ 
195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ. Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα 
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το αριθμ. ΦΕΚ 617/τ. ΥΟΔΔ/23-11-2017 στο οποίο 
δημοσιεύτηκε η αριθμ. 201656/Ζ1/21-11-2017 διαπι-
στωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής 
Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 1-12-2017 
έως 30-11-2021 και το αριθμ. ΦΕΚ 722/τ.  ΥΟΔΔ/
12-09-2019 (ΑΔΑ: 906Ξ4653ΠΣ-ΗΝΒ) στο οποίο δημο-
σιεύθηκε η αριθμ. 133541/Ζ1/29-8-2019 υπουργική 
απόφαση περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη και 
των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς έως 
31-08-2022.

8. Την αριθμ. 20195990/04-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΔΕ0469Β7Τ- 
ΞΧΛ), απόφαση του Πρύτανη περί συγκρότησης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την αρ. 
20196765/07-10-2019 (ΑΔΑ: 6751469Β7Τ-ΔΟΖ), απόφα-
ση του Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

9. Το αριθμ. 2038/12-8-2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

10. Το αριθμ. 105315/Ζ1/26-6-2018 έγγραφο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 

32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)» που αφορά στην έγκριση 
της ίδρυσης του ΠΜΣ.

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 1η/18-9-2019).

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την 
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, απο-
φασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. 20184053 (ΦΕΚ 3149/
τ. Β΄/01.08.2018) απόφασης σχετικά με την επανίδρυση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Διοί-
κηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προ-
σανατολισμό» (Master in Business Administration -Total 
Quality International) από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, 
ως ακολούθως:

Το άρθρο 3 «Μεταπτυχιακοί Τίτλοι» αντικαθίσταται 
ως εξής:

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΜΣ) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιό-
τητα με Διεθνή Προσανατολισμό» (Master in Business 
Administration - Total Quality International).

To άρθρο 6 «Πρόγραμμα μαθημάτων» αντικαθίσταται 
ως εξής:

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε 
κύκλος σπουδών που οδηγεί σε Δ.Μ.Σ. περιλαμβάνει 
διδακτική απασχόληση, ερευνητική απασχόληση και 
ασκήσεις. Η γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική 
ή/και η Αγγλική. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να 
παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς σε μα-
θήματα υποχρεωτικά ή/και Ειδίκευσης, καθώς και να 
εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων για την απόκτη-
ση Δ.Μ.Σ. ανέρχεται στις 90 Πιστωτικές Μονάδες.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως 
ακόλουθα:

1ο εξάμηνο / Χειμερινό ECTS

Επιχειρηματική Στατιστική 4

Οικονομική για Διοίκηση Επιχειρήσεων 4

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 4

Διοίκηση Παραγωγικών Διαδικασιών 4

Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι 4

Μάρκετινγκ 3.5

Ποιότητα του Περιβάλλοντος 3.5
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Μέτρηση Επιχειρηματικών Επιδόσεων
ή Εφαρμογές Η/Υ σε Συστήματα Ποιότητας 3

Σύνολο 30

2ο εξάμηνο / Εαρινό ECTS

Τεχνικές και΄Ελεγχος Ποιότητας 4

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας 4

Ποιότητα Υπηρεσιών 4

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή 
Συμπεριφορά 4

Μεθοδολογία Οικονομοτεχνικών Μελετών 4

Στρατηγική και Ποιότητα 4

Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση II 
ή Διοικητική Λογιστική και Κόστος Ποιότητας 3

Ποιότητα και Δίκαιο ή Μεθοδολογία 
Επιστημονικής΄Ερευνας 3

Σύνολο  30

3ο εξάμηνο / Χειμερινό ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

Η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και η 
ανακατανομή των μαθημάτων τόσο μεταξύ των εξαμή-
νων όσο και στα επιπλέον εξάμηνα σπουδών του προ-
γράμματος μερικής φοίτησης, μπορεί να γίνει με απο-
φάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος είναι δυνατόν να γίνεται 
συνδιδασκαλία μαθημάτων διαφορετικών ΠΜΣ του Τμή-
ματος και προκαταρκτικά μαθήματα στους φοιτητές του 
προγράμματος ανάλογα με το υπόβαθρο και το πρώτο 
πτυχίο τους.

Το άρθρο 12 «Μεταβατικές Διατάξεις» αντικαθίσταται 
ως εξής:

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Το άρθρο 3 καταλαμβάνει τους εισακτέους από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Το άρθρο 6 καταλαμβάνει 
τους εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα 
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 4 Nοεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ   

 Αριθμ. 20197409 (7)
Τροποποίηση της αριθμ. 20184840 (ΦΕΚ 4004/

τ. Β΄/17.9.2018) απόφασης σχετικά με την έγκρι-

ση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 

του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει-

ρήσεων (ΤΟΔΕ), της Σχολής Οικονομικών, Επιχει-

ρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστη-

μίου Πειραιώς του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με 

τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα 

με Διεθνή Προσανατολισμό» (Master in Business 

Administration - Total Quality International). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Συνεδρίαση 2/9-10-2019) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α΄) «Οργάνω-

ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 43 έως και 45 και 85 όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ. Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-
Λοιπά θέματα», β) 164530/Ζ1/3-10-2017 Ε-ΠΕΙΓΟΝ 
«Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά 
τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσί-ευση του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Δι-
ευκρινήσεις σχε-τικά με την εφαρμογή διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και δ) 227378/Ζ1/22-12-2017 ΕΞ. 
ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄ 
195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το αριθμ. ΦΕΚ 617/τ. ΥΟΔΔ/23-11-2017 στο οποίο 
δημοσιεύτηκε η αριθμ. 201656/Ζ1/21-11-2017 διαπι-
στωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής 
Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 1-12-2017 
έως 30-11-2021 και το αριθμ. ΦΕΚ 722/τ.  ΥΟΔΔ/
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12-09-2019 (ΑΔΑ: 9Ο6Ξ4653ΠΣ-ΗΝΒ) στο οποίο δη-
μοσιεύθηκε η αριθμ. 133541/Ζ1/29-8-2019 υπουργική 
απόφαση περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη και 
των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς έως 
31-08-2022.

8. Την αριθμ. 20195990/04-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΔΕ0469Β7Τ- 
ΞΧΛ), απόφαση του Πρύτανη περί συγκρότησης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την αρ. 
20196765/07-10-2019 (ΑΔΑ: 6751469Β7Τ-ΔΟΖ), απόφα-
ση του Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 2/9-10-2019).

10. Το αριθμ. 105315/Ζ1/26-06-2018 έγγραφο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)» που αφορά στην έγκριση 
της ίδρυσης του ΠΜΣ.

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη 
εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την κρατική 
επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και 
Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτ-
λο «Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα με Διεθνή 
Προσανατολισμό» (Master in Business Administration - 
Total Quality International), από το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020, ως ακόλουθα:

Το άρθρο 3 «Μεταπτυχιακοί Τίτλοι» αντικαθίσταται 
ως εξής:

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΜΣ) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιό-
τητα με Διεθνή Προσανατολισμό» (Master in Business 
Administration - Total Quality International).

Το άρθρο 9 «Πρόγραμμα μαθημάτων» αντικαθίσταται 
ως εξής:

Άρθρο 9
Πρόγραμμα μαθημάτων

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο εκά-
στου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά 90 (ενε-
νήντα) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρα-ολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απα-
σχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. 
καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.
Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματο-

ποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην 
Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως 

ακόλουθα:

1o εξάμηνο / Χειμερινό ECTS

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Επιχειρηματική Στατιστική 4

Οικονομική για Διοίκηση Επιχειρήσεων 4

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 4

Διοίκηση Παραγωγικών Διαδικασιών 4

Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι 4

Μάρκετινγκ 3.5

Ποιότητα του Περιβάλλοντος 3.5

ΕΠΙΛΟΓΕΣ (1)

Μέτρηση Επιχειρηματικών Επιδόσεων 3

Εφαρμογές Η/Υ σε Συστήματα Ποιότητας 3

Σύνολο 30

2o εξάμηνο / Εαρινό ECTS

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Τεχνικές και Έλεγχος Ποιότητας 4

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας 4

Ποιότητα Υπηρεσιών 4

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και 
Οργανωσιακή Συμπεριφορά 4

Μεθοδολογία Οικονομοτεχνικών Μελετών 4

Στρατηγική και Ποιότητα 4

ΕΠΙΛΟΓΕΣ (1)

Λογιστική και Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση ΙΙ 3

Διοικητική Λογιστική και Κόστος Ποιότητας 3

ΕΠΙΛΟΓΕΣ (1)

Ποιότητα και Δίκαιο 3

Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας 3

Σύνολο 30

3o εξάμηνο / Χειμερινό ECTS

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

3o εξάμηνο / Χειμερινό ECTS

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
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MBA TQM International - 90 ECTS (PART TIME)

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS

Επιχειρηματική Στατιστική 4

Οικονομική για Διοίκηση Επιχειρήσεων 4

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 4

Διοίκηση Παραγωγικών Διαδικασιών 4

Σύνολο 16

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS

Τεχνικές και Έλεγχος Ποιότητας 4

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας 4

Ποιότητα Υπηρεσιών 4

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και 
Οργανωσιακή Συμπεριφορά 4

Σύνολο 16

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS

Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι 4

Μάρκετινγκ 3.5

Ποιότητα του Περιβάλλοντος 3.5

ΕΠΙΛΟΓΕΣ (1)

Μέτρηση Επιχειρηματικών Επιδόσεων 3

Εφαρμογές Η/Υ σε Συστήματα Ποιότητας 3

Σύνολο 14

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS

Μεθοδολογία Οικονομοτεχνικών Μελετών 4

Στρατηγική και Ποιότητα 4

ΕΠΙΛΟΓΕΣ (1)

Λογιστική και Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση ΙΙ 3

Διοικητική Λογιστική και Κόστος Ποιότητας 3

ΕΠΙΛΟΓΕΣ (1)

Ποιότητα και Δίκαιο 3

Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας 3

Σύνολο 14

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30

Η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και 
η ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων 
μπορεί να γίνει με απόφαση της Συνέλευσης. Με από-
φαση της Συνέλευσης του Τμήματος είναι δυνατόν να 
γίνεται συνδιδασκαλία μαθημάτων διαφορετικών ΠΜΣ 
του Τμήματος.

Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο καθώς και το ωρολόγιο 
πρόγραμμα καταρτίζονται με ευθύνη του Διευθυντή 
του ΠΜΣ και εγκρίνονται από τη Συνέλευση. Στην αρχή 
κάθε περιόδου ανακοινώνεται το αναλυτικό πρόγραμμα 
της περιόδου στο οποίο περιλαμβάνονται τα σχετικά 
με τα μαθήματα διδασκαλίας, το ωρολόγιο πρόγραμμα 
διδασκαλίας των μαθημάτων, καθώς και άλλες προβλε-
πόμενες εκδηλώσεις ή υποχρεώσεις, (ημερομηνίες διε-
ξαγωγής, κ.λπ.).

Το άρθρο 17 «Μεταβατικές Διατάξεις» αντικαθίσταται 
ως εξής:

Άρθρο 17
Μεταβατικές διατάξεις

Το άρθρο 3 καταλαμβάνει τους εισακτέους από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Το άρθρο 9 καταλαμβάνει τους εισακτέους από το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα Κα-
νονισμό θα ρυθμίζονται με αποφάσεις των αρμοδίων 
οργάνων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 4 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ   

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)

 Στην ΔΦ 15/4929/27-08-2019 απόφαση της Διοικού-
σας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3958/29-10-2019 
(τ. Β΄) στη σελίδα 45729 στο σημείο 7. (δεύτερη σειρά), 
διορθώνεται:

το εσφαλμένο «Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» 
στο ορθό: «Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». 

 Από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος)   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02043042811190008*
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