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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 30/003/000/514 (1)
 Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς απο−

σταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Ιστιαίας−
Αιδηψού.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Ε΄ 

του άρθρου 7 του Ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και 
αλκοολούχα προϊόντα».

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 επισήμαν−
ση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των 
αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΟΚ) 1576/89 του Συμβουλίου».

4. Την απόφαση Δ6Α 1196756ΕΞ2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΔΗ−ΙΘΥ) 
«συμπλήρωση της αρ. Δ6Α 1015213/28−1−2013 (Β΄ 130 και 
372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυ−
πουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου με αριθ. 1 της 
20−01−2016 «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ−
γείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 18/ΟΥΔΔ).



5990 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

6. Το υπ’ αριθμ. 30/053/070/1563/14−10−2015 έγγραφο 
του Γραφείου Χημικών Υπηρεσιών Χαλκίδας με το οποίο 
διαβιβάζεται έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας Ταξιάρχη 
του Δήμου Ιστιαίας−Αιδηψού, σχετικά με τις αιτήσεις των 
παραγωγών σύκων του εν λόγω Δήμου με τις οποίες 
αιτούνται την άδεια για την απόσταξη της παραγωγής 
τους, και σύμφωνα με 4 το οποίο τα προς απόσταξη 
σύκα και απόσυκα των εν λόγω παραγωγών, κατόπιν 
διενεργηθέντος επιτόπιου ελέγχου, δειγματοληψίας και 
εξέτασης τους, είναι κατάλληλα για απόσταξη.

7. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική ενί−
σχυση των συκοπαραγωγών του προαναφερθέντος 
Δήμου Ιστιαίας−Αιδηψού, το γεγονός ότι, κατά τα προ−
αναφερθέντα, τα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα 
είναι κατάλληλα, ως και ότι κατά την υπό προϋποθέσεις 
απόσταξη αυτών παράγονται προϊόντα κατάλληλα για 
ανθρώπινη κατανάλωση.

8. Την από −2016 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης 
Αλκοόλης και Τροφίμων του Γ.Χ.Κ., για την έκδοση της 
παρούσας απόφασης.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων 
από τους μικρούς αποοταγματοποιούς (διήμερους) του 
Δήμου Ιστιαίας−Αιδηψού, για την περίοδο 2015−2016, επί 
καταβολή του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του Ν. 2960/2001 «Εθνι−
κός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α΄), όπως αυτές 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και υπό την προϋπόθε−
ση 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 γιά την τήρηση των 
διατάξεων του καν (ΕΚ) 110/2008. III. Για τον προσδιορισμό 
της παραχθησόμενης ποσότητας «προϊόντος απόσταξης 
μικρών αποοταγματοποιών», η οποία, για τον υπολογι−
σμό του αντιστοιχούντος φόρου, τελικά θα αναχθεί σε 
χιλιόγραμμα προϊόντος με αλκοολικό βαθμό 40 % vol και 
θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο Τελωνείο Χαλκίδας, το 
Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Χαλκίδας θα προβεί στον 
προσδιορισμό του ενεχόμενου στα προς απόσταξη σύκα 
και απόσυκα σακχάρου, τούτου εκφραζόμενου ως ιμβερ−
τοσακχάρου, θα ληφθεί δε ως συντελεστής αποδόσεως ο 
ισχύων, για τα σύκα και απόσυκα, βάσει του από 10 Απρι−
λίου 1953 Β.Δ. «περί διατιμήσεως του Οινοπνεύματος».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ
F

Αριθμ. 359/17464 (2)
Τροποποίηση του καταστατικού του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυ−

μία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231 Α΄) «Οργα−

νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδας».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 225, 238 και 280 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 239, 240, του Ν. 3463/2006 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/2006) ΚΔΚ.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 (παρ. 2) του Ν. 4147/2013 
(ΦΕΚ 98 Α΄/26−4−2013) Συμπληρώσεις και τροποποιήσεις 
της από 31−12−2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου 
«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των 
Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι−
σης και Πρόνοιας,Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και 
του Υπουργείου Επικρατείας», σύμφωνα με τις οποίες 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούν, 
μεταξύ άλλων, τροποποίηση των δημοτικών νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου.... εγκρίνονται με πράξη 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η 
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.οικ. 2990/18604/25−2−2011 απόφαση 
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας «Μεταβίβαση δικαιώμα−
τος υπογραφής Μ.Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε.» (ΦΕΚ 385 Β΄/11.3.2011).

6. Το με αριθμό ΦΕΚ 403/τ.Β΄/2005 «Σύσταση νομι−
κού προσώπου δημοσίου δικαίου του άρθρου 203 του 
Δ.Κ.Κ με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗ−
ΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.

7. Το με αριθμ. ΦΕΚ 2495/τ.Β΄/2008 «Τροποποίηση συ−
στατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΙΔΡΥ−
ΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ 
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.

8. Το με αριθμό ΦΕΚ/798/τ.Β΄/2012 « Τροποποίηση συ−
στατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΙΝΣΤΙ−
ΤΟΥΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.

9. Την με αρ. 272/2015(ΑΔΑ 7ΑΩ7ΩΛΡ−Σ99) απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κύμης Αλιβερίου με θέμα: 
«Τροποποίηση του καταστατικού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επω−
νυμία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

10. Το με αρ. 1952/2−2−2016 συμπληρωματικό έγγρα−
φο του Δήμου Κύμης − Αλιβερίου περί βεβαίωσης εγ−
γεγραμμένης πίστωσης στον ΚΑΕ 00−6715.003 ποσού 
20.000,00€ για την τακτική επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. 
με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗ−
ΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το καταστατικό του Ν.Π.Δ.Δ. με την επω−
νυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 
που συστάθηκε με την απόφαση 2485/05 απόφαση Γ.Γ.Π. 
ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΕΚ 403/τ.Β΄/29−3−2005, όπως τροποποιή−
θηκε με την αρ. 92424/15403/08 απόφαση Γ.Γ.Π. ΣΤ.ΕΛΛΑ−
ΔΑΣ ΦΕΚ 2495/τ.Β΄ /9−12 2008, όπως τροποποιήθηκε με 
την αρ. 71535/4310/20112 απόφαση της Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ−
ΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΦΕΚ 798/τ.Β΄/19−3−2012 ως προς τα επόμενα άρθρα

Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η παροχή πληροφόρησης 
για τον καρκίνο προς τους πολίτες, τους επαγγελματίες 
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και τους φορείς υγείας. Στο σκοπό αυτό ενδεικτικά 
υπάγονται:

i) Η πληροφόρηση σε θέματα πρόληψης, διάγνωσης, 
θεραπείας του καρκίνου και ευαισθητοποίησης έναντι 
του καρκίνου.

ii) H ίδρυση και λειτουργία ηλεκτρονικής βάσης πληρο−
φοριών − δεδομένων στο διαδίκτυο και βιβλιοθήκης στην 
έδρα του ιδρύματος σχετικά με την πρόληψη, διάγνωση 
θεραπείας του καρκίνου και την ευαισθητοποίηση ένα−
ντι του καρκίνου.

iii) H χρηματοδότηση και η έκδοση σχετικών ενημε−
ρωτικών βιβλίων κ.λπ. εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων 
ενημέρωσης.

iv) H οργάνωση σχετικών μορφωτικών ή άλλων εκ−
δηλώσεων.

ν) Η τηλεφωνική παροχή σχετικών πληροφοριών και 
ψυχολογικής υποστήριξης.

vi) Η παροχή οικονομικών ενισχύσεων, επιχορηγήσεων 
και επαινετικών διπλωμάτων ή βραβείων για επιτυχή 
εκπόνηση ή ολοκλήρωση σχετικών εργασιών.

vii) Η ενίσχυση πρωτοβουλιών εκδηλώσεων ή δραστη−
ριοτήτων οποιουδήποτε δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα, οι 
οποίες συμβάλλουν στην πληροφόρηση για τον καρκίνο 
και την καταπολέμησή του.

viii) H οργάνωση μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκ−
δηλώσεων εφόσον προβλέπουν ή κατατείνουν στους 
παραπάνω σκοπούς.

ix) H συνεργασία σχετικά με τους ανωτέρω σκοπούς 
με επαγγελματικούς, κοινωνικούς, κρατικούς και ασφα−
λιστικούς φορείς και οργανώσεις υγείας.

x) H δραστηριοποίηση στον επιστημονικό τομέα της 
Διπλωματίας της Οικουμενικής Υγείας.

xi) H δημιουργία Μουσείου Παπανικολαου.
xii) Κάθε συναφής σκοπός.
xiii) Στους σκοπούς του Ινστιτούτου δεν περιλαμβά−

νεται η παροχή νοσηλευτικών ή ιατρικών υπηρεσιών.

Άρθρο 2
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1. Το Ινστιτούτο διοικείται από 9μελές διοικητικό συμ−
βούλιο που απαρτίζεται από τον Δήμαρχο, ως πρόεδρο, 
από επτά (7) μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές 
τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, και από ένα 
(1) μέλος της οικογένειας του Γ. Παπανικολαου.

2. Τα επτά (7) μέλη που ορίζονται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο έχουν ως εξής:

α. τέσσερα (4) μέλη είναι δημοτικοί σύμβουλοι. Από 
τους δημοτικούς συμβούλους δύο (2) μέλη είναι δημο−
τικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης και δύο (2) μέλη 
της αντιπολίτευσης.

β. δύο μέλη (2) είναι δημότες ή με καταγωγή από το 
Δημοτικό Διαμέρισμα Κύμης με ανάλογη επαγγελμα−
τική ή κοινωνική δράση ή επιστημονική εμπειρία που 
δύνανται να συνδράμουν στην εκπλήρωση των σκοπών 
του ιδρύματος και

γ. ένα (1) μέλος είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους με 
συνεισφορά στους σκοπούς του Ινστιτούτου.

3. Το μέλος που προέρχεται από την οικογένεια του 
Γ. Παπανικολαου, μαζί με τον αναπληρωτή του, ορίζεται 
επίσης από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από γραπτή 
πρόταση των εγγυτέρων συγγενών της οικογένειας 
Γ. Παπανικολαου.

4. Το Δ.Σ. του Ινστιτούτου εκλέγει στη συνέχεια με 
την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, ένα μέλος ως 

αντιπρόεδρο, μέσα σε ένα μήνα από την λήψη της ως 
άνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Κύμης−Αλιβερίου.

5. Το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητικό και 
άμισθο. Στα μέλη του Δ.Σ. δύναται να καταβληθεί απο−
ζημίωση για κάθε συνεδρίαση, ύστερα από απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου και με βάση τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3463/2006.

6. Το Ινστιτούτο εκπροσωπείται στα δικαστήρια, σε 
κάθε δημόσια αρχή και σε κάθε τρίτο, από το Πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν αυτός απουσιάζει 
ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 3
ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ακολουθεί την Δημοτι−
κή Περίοδο και λήγει σε κάθε περίπτωση με την εγκα−
τάσταση των νέων μελών. Μέσα σε ένα μήνα από την 
εγκατάσταση των δημοτικών και κοινοτικών αρχών, το 
Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει και εκλέγει με ψηφο−
φορία και απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού 
των παρόντων μελών του τα μέλη του Δ.Σ. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις του Ν. 3463/2006 περί Ν.Π.Δ.Δ.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να αντικατασταθούν κατά 
την διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκη−
ση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 4
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Δ.Σ. θα επικουρείται στη λειτουργία του από το 
Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Το Επιστημονικό 
Γνωμοδοτικό Συμβούλιο εισηγείται στο Δ.Σ. σε θέματα 
που αφορούν την χάραξη της πολιτικής του Ινστιτούτου 
και την υλοποίηση δράσεων συναφών με τους σκοπούς 
του Ινστιτούτου για την εύρυθμη λειτουργία του. Το Επι−
στημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται αφενός 
μεν από επιστήμονες, οι οποίοι διαθέτουν μακρόχρονη 
εμπειρία και γνώση και εκπροσωπούν ευρεία ιατρικά 
και/ή επιστημονικά πεδία σχετικά με τον καρκίνο, αφε−
τέρου δε από εκπροσώπους περιφερειακών αρχών και 
επιστημονικών συλλόγων σχετικών με τους σκοπούς 
του Ινστιτούτου.

2. Το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο απαρτί−
ζεται από 30 μέλη. Την συγκρότηση του εισηγείται στο 
Δ.Σ. του Ινστιτούτου ο Πρόεδρος του.

3. Το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο έχει επι−
κεφαλής Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ. του 
Ινστιτούτου, μετά από εισήγηση του Προέδρου του. Το 
Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο εκλέγει περαι−
τέρω μεταξύ των μελών του Αντιπρόεδρο και Γενικό 
Γραμματέα. Η θητεία του ακολουθεί τη θητεία του Δ.Σ. 
του Ινστιτούτου.

4. Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμ−
βουλίου δύναται να παρίσταται σε κάθε συνεδρίαση του 
Δ.Σ. του Ινστιτούτου, να εκφέρει γνώμη για τα συζη−
τούμενα θέματα και να εισάγει θέματα προς συζήτηση 
χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό 
Συμβούλιο μπορεί να ορίζει, εκτός του Προέδρου του, 
και άλλο μέλος του ως εκπρόσωπο του στις συνεδριά−
σεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου.
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5. Το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο μπο−
ρεί να συγκροτεί ομάδες έργου απαρτιζόμενες από 
μέλη του ή και μη μέλη του με σκοπό τη μελέτη 
και επεξεργασία επιστημονικών θεμάτων που έχουν 
σχέση με τους σκοπούς του Ινστιτούτου. Κάθε ομάδα 
έργου έχει ως επικεφαλής μέλος του Επιστημονικού 
Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Ο επικεφαλής της ομά−
δας έργου συντονίζει το έργο της ομάδας, η οποία 
δύναται να αποτελείται από επιστήμονες εθελοντές 
του αντικειμένου της ομάδας έργου. Η επιλογή της 
ομάδας που πλαισιώνει το μέλος του Επιστημονικού 
Γνωμοδοτικού Συμβουλίου είναι αποκλειστική ευθύνη 
του τελευταίου, μετά από εισήγηση του στο Επιστη−
μονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Οι επιστήμονες αυ−
τοί επιλέγονται με κριτήρια την επιστημονική τους 
κατάρτιση, το ερευνητικό τους ενδιαφέρον και την 
εμπειρία τους σε θέματα που έχουν σχέση με τους 
σκοπούς του Ινστιτούτου.

Άρθρο 5
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

1. Συγκροτείται τριμελές Εποπτικό Όργανο του Ινστι−
τούτου, το οποίο απαρτίζεται από ένα (1) εκπρόσωπο 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης, ένα (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας 
και ένα (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών. 
Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε 
Υπουργού των ως άνω Υπουργείων, να παύει και να 
αντικαθιστά τον εκάστοτε εκπρόσωπο του, όπως και να 
ορίζει ή να μην ορίζει στη σχετική απόφαση το χρόνο 
της θητείας του.

2. Τα μέλη του Εποπτικού Οργάνου δύνανται να παρί−
στανται σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ινστιτούτου, 
να εκφέρουν γνώμη για τα συζητούμενα θέματα και να 
εισάγουν θέματα προς συζήτηση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3. Στα μέλη του Εποπτικού Οργάνου παραδίδεται, 
στο τέλος εκάστου οικονομικού έτους, ο οικονομικός 
απολογισμός του Ινστιτούτου.

Άρθρο 6
ΠΟΡΟΙ

Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
1) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κύμης 

− Αλιβερίου σε βάρος του Κ.Α. Δαπανών του Δήμου 
Κύμης −Αλιβερίου 00−6715.003.

2) Η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Κύμης − 
Αλιβερίου.

3) Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−
ρονομιές και κληροδοσίες.

4) Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 
υπηρεσιών που παρέχει το Ινστιτούτο.

5) Εισπράξεις από τη λειτουργία του Μουσείου Πα−
πανικολάου.

6) Πρόσοδοι από την περιουσία του Ινστιτούτου, κα−
θώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα.

7) Τόκοι από χρηματικές καταθέσεις σε τράπεζες ή 
άλλους πιστωτικούς οργανισμούς.

8) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

Άρθρο 7
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Στο Ινστιτούτο παραχωρείται δωρεάν από το 
Δήμο Κύμης − Αλιβερίου η χρήση της οικίας του Γ.Ν. 

Παπανικολάου, την οποία ο Δήμος έχει στην κυριότητα 
του δυνάμει των υπ’ αριθμ. 25/8.4.2005 και 170/7.4.2006 
συμβολαίων της συμβολαιογράφου Χριστίνας Μάντζαρη 
και 18762/13.7.2006 του συμβολαιογράφου Ανδρέα Μπου−
γιούκου, συνολικού εμβαδού 491,18 τ.μ. (Ισόγειο 134,09, 
Α΄ όροφος 192,49 και Β΄ όροφος 164,60), που βρίσκεται 
εντός σχεδίου της πόλεως Κύμης, για τη στέγαση των 
υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων του.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ

Από την παρούσα τροποποίηση του Ν.Π.Δ.Δ. προκαλείται 
δαπάνη ποσού 20.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. Δαπανών 
του προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου Κύμης − Αλιβε−
ρίου 00−6715.003. Για τα επόμενα οικονομικά έτη θα γραφεί 
ανάλογη πίστωση στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς 
των οικονομικών ετών του Δήμου Κύμης − Αλιβερίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Χαλκίδα, 9 Φεβρουαρίου 2016

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

F
Αριθμ. απόφ. 1 (3)
Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας σε υπάλ−

ληλο του Δήμου για την τήρηση γραμματειακής υπο−
στήριξη του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αμφίπολης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 «Υπαλληλικός Κώδι−

κας Δημοτικών Υπαλλήλων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 και 

το έγγραφο του Υπ.Οικ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016.
3. Την απόφαση του Δημάρχου Αμφίπολης υπ’ αριθμ. 

33/1−9−2014 για την ανάθεση της εκτέλεσης της διοι−
κητικής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ.του Δήμου Αμφίπολης 
στην υπάλληλο του Δήμου Αμφίπολης Χατζηβασιλειά−
δου Σοφία επειδή στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου δεν 
υπηρετεί προσωπικό για να εκτελεί την διοικητική ερ−
γασία αυτού, αποφασίζει:

Α. Καθιερώνει υπερωριακή απασχόληση για το έτος 
2016 πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας και 
μέχρι 20 ώρες το μήνα, στην υπάλληλο του Δήμου 
Χατζη βασιλειάδου Σοφία του Θεοδώρου του κλάδου ΠΕ1 
Διοικητικού−Οικονομικού με βαθμό Δ΄, για την εκτέλεση 
της διοικητικής υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου με 
την επωνυμία «Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αμφίπολης».

Β. Η ωριαία αμοιβή καθορίζεται με βάση τις διατάξεις 
του Ν. 4354/2015. Η δαπάνη αμοιβής του υπαλλήλου θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου του 
έτους 2016 και συγκεκριμένα τους Κ.Α. 02.15.6012 «Αποζη−
μίωση υπερωριακής εργασίας» με συνολικό ποσό πίστω−
σης 1.300,00 ευρώ και 02.15.6051.03 «εργοδοτικές εισφορές 
ΤΥΔΚΥ» με συνολικό ποσό πίστωσης 7.500,00 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ροδολίβος, 5 Ιανουαρίου 2016

Ο Δήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΙΤΟΣ
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Αριθμ. 1297 (4)
Έγκριση ίδρυσης − λειτουργίας Προγράμματος Με−

ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο 
«Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική φροντίδα» 
και αγγλικό τίτλο «Advanced and Evidence Based 
Midwifery Care», με δύο κατευθύνσεις: Κοινοτική Μαι−
ευτική φροντίδα (Primary Midwifery Care) και Τεχνο−
λογία στην Μαιευτική (Technology in Midwifery)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του 

Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά−
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 
(Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159), 
του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν.  4115/2013 (Α΄ 24), του 
άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 και του άρθρου 98 του 
Ν. 4310/2014 (Α΄ 258).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148) «Θεσμι−
κό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως 
του άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α΄ 177), 
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156) και του 
άρθρου 37 παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄ 189) «Δια−
σφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύ−
στημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονά−
δων − Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

5. Το Π.δ. 95/2013 (ΦΕΚ Α΄ 133) «Μετονομασία Σχολής 
και Τμημάτων − Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση 
Τμημάτων − Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας», όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ Α΄ 190).

6. Την αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1466) υπουρ−
γική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».

7. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 
Μαιευτικής του ακαδημαϊκού έτους 2008−2009 (απόφα−
ση υπ’ αριθμ. 46/3−12−2008) και την τροποποίηση του 
προγράμματος (απόφαση υπ’αριθ. 3/19−1−2011).

8. Τις υποβληθείσες εσωτερικές αξιολογήσεις του 
Τμήματος Μαιευτικής για το ακαδ. έτος 2008−09 (αριθ. 
πρωτ. Τμήματος 1291/01−7−10) και το ακαδ. έτος 2009−10 
(αριθ. πρωτ. Τμήματος 788/16−06−11)

9. Το με αριθ. 1305/19−09−11 έγγραφο της Αρχής Δια−
σφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 
(Α.ΔΙ.Π.) με τη συνημμένη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολό−
γησης του Τμήματος Μαιευτικής.

10. Το απόσπασμα του πρακτικού της με αρ. 22/2.12.2014 
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

11. Το απόσπασμα του πρακτικού της αριθμ. 2/27.01.2016 
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

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

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας οργανώνει και 
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016− 2017 Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο 
«Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα» ή 
αγγλικό τίτλο «Advanced and Evidence Based Midwifery 
Care» με δύο κατευθύνσεις: Κοινοτική Μαιευτική Φροντί−
δα (Primary Midwifery Care) και Τεχνολογία στην Μαιευ−
τική (Technology in Midwifery)», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 
(ΦΕΚ Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο και Σκοπός

Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι ο σχεδιασμός, η ανά−
πτυξη και η υλοποίηση προηγμένων μεθόδων και τεχνο−
λογιών στην μαιευτική φροντίδα που παρέχεται κατά 
την περιγεννητική περίοδο καθώς επίσης και η δημι−
ουργία επαγγελματιών υγείας με γνώσεις φροντίδας 
κατά την ίδια περίοδο στην κοινότητα.

Ο στόχος του προγράμματος είναι:
Α) η παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της 

παρακολούθησης του εμβρύου με τη χρήση της τε−
χνολογίας

Β) η προσφορά γνώσεων στους επαγγελματίες υγείας 
που εργάζονται στην κοινότητα σε τομείς που έχουν να 
κάνουν με τη ψυχική και σωματική προετοιμασία των 
εγκύων γυναικών

Τέλος, ο σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει τα 
κατάλληλα εφόδια στους κατόχους του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών ώστε να σχεδιάζουν, να ανα−
πτύσσουν και να εφαρμόζουν προγράμματα κοινοτικής 
μαιευτικής φροντίδας καθώς και να χρησιμοποιούν και 
να εφαρμόζουν στην μαιευτική τα μέσα που παρέχει η 
τεχνολογία.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μαιευτικής απονέμει Μετα−
πτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) με τίτλο «Προ−
ηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιού−
χοι Τμημάτων Ιατρικής και Μαιευτικής της ημεδαπής ή 
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορί−
ζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Το 
πρώτο (1) και το δεύτερο (2) εξάμηνο περιλαμβάνουν 
διδασκαλία, την παρακολούθηση σεμιναρίων και την 
εκπόνηση εργασιών, ενώ το τρίτο (3) εξάμηνο περι−
λαμβάνει την εκπόνηση και εξέταση της μεταπτυχιακής 
ερευνητικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα σπουδών που αφορά τη διδακτική, ερ−
γαστηριακή και ερευνητική απασχόληση για την από−
κτηση του Μ.Δ.Ε. δομείται ως εξής:
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α) το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης, υποδιαιρείται σε 
τρία (3) εξάμηνα σπουδών,

β) το πρώτο εξάμηνο (1) έχει υποχρεωτικά μαθήματα 
κορμού και

γ) το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει υποχρεωτικά 
μαθήματα κατεύθυνσης (Α και Β κατεύθυνσης) και ο 
κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει μαθήματα μίας κα−
τεύθυνσης. Κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε τριάντα (30) 
πιστωτικές μονάδες − ECTS.

Κατά το τρίτο (3) εξάμηνο σπουδών εκπονείται η με−
ταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία υποβοηθείται 
από τα εξειδικευμένα σεμινάρια του τρίτου (3) εξαμήνου. 
Η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας αντιστοιχεί σε 
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες − ECTS.

Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα 
τα μαθήματα, τα εξειδικευμένα σεμινάρια και να εκπο−
νήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του, που 
αντιστοιχούν στο σύνολο σε ενενήντα (90) πιστωτικές 
μονάδες.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται συνολικά ενε−
νήντα (90) πιστωτικές μονάδες − ECTS. Τα μαθήματα 
διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Οι τίτλοι μεταπτυ−
χιακών μαθημάτων ανά εξάμηνο με τις πιστωτικές μο−
νάδες (ECTS) και το είδος τους (Υποχρεωτικό Κορμού 
[ΥΚ] ή Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης [ΥΚΑ]) δίνονται στον 
παρακάτω πίνακα:

Μαθήματα Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS) Είδος

Α΄ Εξάμηνο

Μεθοδολογία της έρευνας 5 ΥΚ

Εκτίμηση της υγείας της
γυναίκας 5 ΥΚ

Συμβουλευτική και επικοινωνία 5 ΥΚ

Τεκμηριωμένη λήψη κλινικής 
απόφασης στη Μαιευτική 5 ΥΚ

Επιδημιολογία −Βιοστατιστική 5 ΥΚ

Διαχείριση επείγοντος στα 
Μαιευτικά και Νεογνικά
περιστατικά −πρωτόκολλα

5 ΥΚ

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β΄ Εξάμηνο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α

Προαγωγή φυσικού τοκετού − 
πρωτόκολλα 10 ΥΚΑ

Πρωτοβάθμια Μαιευτική φρο−
ντίδα− Μητρικός θηλασμός 10 ΥΚΑ

Περί γεννητική Ψυχική υγεία 10 ΥΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β΄ Εξάμηνο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β

Βασικές αρχές υπερήχων− 
Υπερηχογραφία στο α’ τρίμη−
νο κύησης

10 ΥΚΑ

Υπερηχογραφία στο γ΄ τρίμη−
νο κύησης 10 ΥΚΑ

Ηλεκτρονική Παρακολούθηση 
εμβρύου στη κύηση και τον 
τοκετό

10 ΥΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ΄ Εξάμηνο

Διπλωματική Εργασία 30 Υ

ΣΥΝΟΛΟ 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα 
ορίζεται σε 30 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των εισα−
κτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο 
τελευταίος ισοψηφών υποψήφιος. Επιπλέον του αριθμού 
των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148).

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο−
ρούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του τμήματος 
Μαιευτικής ή άλλων τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και 
μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του 
Τμήματος Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, αίθουσες διδα−
σκαλίας, κλινικές, βιβλιοθήκες, και εργαστήρια πανεπι−
στημιακών νοσοκομείων.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 
11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 
(Α΄ 228), του άρθ. 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και 
του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), το Π.Μ.Σ. 
θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022− 
2023, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης 
της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

1 Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται 
σε 45.000 € και κατανέμεται ως εξής:

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ευρώ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ 
(%)

1. Γραμματειακή
Υποστήριξη 10.000 22%

2. Αναλώσιμα και
μικροεξοπλισμός 3.000 7%

3. Δαπάνες εκπαίδευσης 14.000 31%

4. Λοιπά έξοδα 2.250 5%

5. ΕΛΚΕ ΤΕΙ Αθήνας 4.500 10%
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6. ΤΕΙ Αθήνας 11.250 25%

Σύνολο 45000 100%

2. Το κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από δίδακτρα, 
χορηγίες, ενίσχυση από ερευνητικά και κοινοτικά προ−
γράμματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του 
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό μεταπτυ−
χιακών σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 15 Φεβρουαρίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ

F

Αριθμ. 110/15−2−2016 (5)
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας στους υπαλλήλους 

του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Μι−
κρού Μοναστηρίου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
(απόφαση 2/27.1.2016)

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Της 2/1015/5−1−2016 Εγκυκλίου του Υπουργού Οικο−

νομικών (Ν. 4354/15 176/Α΄).
2. Του Εσωτερικού Κανονισμού του Τ.Ο.Ε.Β. Μ.ΜΟΝΑΣ−

ΤΗΡΙΟΥ.
3. Το άρθρο 4 του Κανονισμού Αρδευσης 2016 (όπως 

εγκρίθηκε από το 8/9−12−2015 Δ.Σ.)
4. Του καταστατικού του Τ.Ο.Ε.Β Μ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ.
5. Του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015.
6. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν συνεπάγεται επιβά−

ρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς οι πόροι 
των ΟΕΒ προέρχονται από ανταποδοτικές εισφορές 
των ωφελούμενων (άρθρο 15 του Ν.δ. 3881/1958), απο−
φασίζουμε:

Να χορηγήσουμε τις νόμιμες υπερωρίες στο προ−
σωπικού του Οργανισμού μας όπως φαίνονται στους 
παρακάτω πίνακες.

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 22Α ΩΡΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

ΜΙΣΘ.
ΚΛΙΜΑ−

ΚΙΟ

ΩΡΕΣ 
ΕΤΗ−
ΣΙΟΣ

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΤΗΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΠΕΔΙΟΙ−
ΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟ−
ΜΙΚΟΥ

1 10 240 5,80 € 1.392,00 €

ΔΕ ΤΕ−
ΧΝΙΚΟΥ 1 10 240 4,99 € 1.197,60 €

ΥΕ ΥΔΡΟ−
ΝΟΜΕΩΝ 15 1 240 2,79 € 6.696,00 €

ΔΕ ΥΔΡΟ−
ΝΟΜΕΩΝ−

ΤΕΧΝΙ−
ΚΟΥ

15 1 240 3,06 € 11.016,00 
€

ΣΥΝΟΛΟ € 20.301,60

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

ΜΙΣΘ.
ΚΛΙΜΑ−

ΚΙΟ

ΩΡΕΣ 
ΕΤΗ−
ΣΙΟΣ

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΤΗΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΔΕ ΥΔΡΟ−
ΝΟΜΕΩΝ−

ΤΕΧΝΙ−
ΚΟΥ

15 1 192 1,84 € 5.299,20 €

ΥΕΥΔΡΟ−
ΝΟΜΕΩΝ 15 1 192 1,67 € 4.934,85 €

ΠΕ ΔΙΟΙ−
ΚΗΤΙΚΟΥ 1 10 192 3,48 € 668,16 €

ΔΕ ΤΕ−
ΧΝΙΚΟΥ 1 10 192 3,00 € 576,00 €

ΣΥΝΟΛΟ € 11.478,21

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)

Στην αριθμ. πρωτ. 2212.2−1/4938/01/9868/2016 απόφαση 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 264/τ.Β΄/11.02.2016, γίνονται οι 
εξής διορθώσεις:

α) Στη σελίδα 3703, στη β΄ στήλη, στον 17ο στίχο εκ 
των κάτω, διορθώνεται:

από το εσφαλμένο: «LTD.,»
στο ορθό: «LTD.»
β) Στη σελίδα 3704, στη β΄ στήλη, στον 23ο στίχο εκ 

των κάτω, διορθώνεται
από το εσφαλμένο: «LTD.,»
στο ορθό: «LTD.»

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02004232202160008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

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